
No último dia 4, sábado, às 15h
• ocorreu a solenidade de inaugura
ção das modernas instalações da

,;Lanchonete Alta, 'estabelecimento
;d'e primeira linha no gênero e que,

.

sem dúvida, já se tornou o' centro
de 'encontro da juventude e 'socie
dade local.

O estabelecimento é de proprle
.dade dos casais Osmar e Merula
de Almeida e Vilson Carlos e

.

Ão
semarís Marcelino. No atendimen
to cordial aos inúmeros clientes
da lanchonete, encontram-se os fi
lhos do casal Almeida, Ivan Carlos

e sua esposa Maria Nair, Sérgio
luís, Sergíli.o, e Tânia e seu espo
so Oelso.

No dia da lnauquração, estiveram
presentes Os pais, de Dona Merula,
Sr. Sergílio e Dona Lili Marcelino;
o Prefeito Oswaldo Schneider; o

prefeito eleito em 15 de novembro,
luís Fernando Poli i, aco.mpanhado
de seus pais Sr. Orldas Polli e es

posa; Sra. Eulina Silveira, represen
tando o juiz de Direito local; Dr.

�'lão da Rocha Mello, enqenheiro
responsável pela construção do

prédio' da lanchonete; Sr. Tarcísio

c nete
Deschamps; Sr. Jose, coletor pú- Frei Otocar, procedeu 'a benção
blico; Professar Panini 'e família; do estabelecimento e após foi ser-

Sr, Leopoldo Jacobsen e família; vido aos presentes um coquetel. E'
Sr. Alberto e Sr. Dirceu Testoní e muito chópp.
famílias; Bernardo leonardo Spen- Os proprtetáriós ficaram honra
gler, vice-prefeito; Sr. Evaristo, dos com o comparecimento da so-

rSpengJer; Sr. Samp Donald da SU- ciedade gasparense ao ato írrauqu-
-

va; Sr. Raul Carlos Spengler; Sr. ral da Lanchonete Alfa, e estão ao

Osmar Spenqler: Dr. Pedro Mada- dispor Ida população de Gaspar,
lena; Capitão da Marinha Alfredo sempre no intuito de oferecer o

Bauer e 'esposa, residentes em lta- melhor atendimento possível.
jaí, e senhor Felix Becker e família, Ganha 'assim, Gaspar, mais um

entre dezenas de convidados para
a inauguração. O Pref. Osvaldo Sch

neider cortou a fita inaugural.

lant scl
•

tmces

Realizou-se ontem, a so-

'flenidade de formatura dos
bacharelandos da Faculda
.de de Ciências Econômicas
.de Blumenau, com home
,gens especiais ao Prefeito
,Cristiano Theis, Reitor Ig
nácio Ricken, vice-Reitor
Renato de Mello Vianna,
�diretor Diderot -Carli e Ingo
.Hering, presidente da As
;sociação dos Amigos da
fURB.

A Turma Professor Celso
'J.,ehmkuhl Meyer teve como

Paraninfo o Professor Mil
ton Pompeu da Costa Ri-

beiro e como Patrono o

Professor Rivadavia WolIs
-tetn. Foram efetivadas tam

jrérn homenagens aos diver
sos professores da turma,

. 'composta por Adilson Ha

bitreuter, Celso Luís Fel
trin, Carlos Marangoni, Edi
João Pedrini, Eliseu Luís da

.Silva, Erasmo Modro, Hans

J. Disse (Orador), Hugo Va-
-

Jencia da Siqueira Rantos,

J(l90 Lorival Stylert, Jandir

.....�.---_ ..

moderno estabelecimento no setor,
demonstrando o progresso da ci

dade .

Assinatura

anual:

c-s 100,00

Venda avulsa:
c-s 2,00

�-------;t++'_,�.�.�.�,�,--------���,---------+,�.�.-e._I�'--------�

•
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Após um ano de intenso
sofrimento, sempre rea

gindo contra a morte, a

doença foi mais forte oca

sionando o falecimento de
Rosa Schramm, no Hospi
tal Santa Catarina.

No Hospital, Rosa foi a

tendida com todo o carinho
e despreendimento pela e

quipe médica, durante o

tempo em que esteve alí
internada.
Rosa Schramm deixa viú

vo, dez filhos e três netos.
Oito de seus filhos ainda
viviam em sua companhia

c e

(sete são menores). Seu fa
lecimento ocorreu no últi
mo dia 8, terça-feira, dfa
consagrado a Nossa Senho
ra. Seu último s.uspiro b·
correu extamente às 18h.
hora do Angelus. Dizem
,seus familiares, que era de
sejo de Rosa falecer nesse
dia e horário, 'pois era mui ..
to devota de Nossa Senho
ra. Seu esposo, Raimundo
Schramm é funcionárto da
Prefeitura de Gaspar.
Ocasionou a morte de

Rosa câncer no sangue
(Ieusemia).

s

Ir- uiz de Paz de Ilhota mor e atropelado
Vítima de atropelamento, faleceu to do Sr. Zelindro Furlani.

na madrugada da última quinte-fel- OUTRO ATROPELAMENTO
ra, o Sr. Zelindro Furlani, que ocu- Também foi vítima de atropela-
pou por mais de 20 anos o cargo
de Juiz de Paz em Ilhota.

O atropelamento verificou-se no

dia anterior à eua mort-e, dia 6 úl

timo, às16h30 min., quando o Sr.

Zellndro, ao 'atravessar a faixa as

fáltica, não percebeu o veículo de

placas BL-0923, que se dlrlqla no

sentido Blurnenau-ltajaí, sendo co

Ilhido pelo carro.

A vítima foi socorrida pelo mo

torista do veículo, Sr. Manoel Ja

cinto, que conduziu o atropelado
para o Hospital Santa Izabel, de

Blurnenau, onde veio a falecer. As
autoridades pollcials já estão pro

videnciando o sumário de culpa. O
Prefeito Ricardo Koeller, de Ilhota,
d-ecretou luto 'Oficial no município,
por três qias. devido ao faleclrnen-

mento, o Sr. Antônio Weidjenant,
de aproximadamente ao anos da

idade. aposentado, e residente em

Gaspar.
O acidente fatal verificou-se na

Rua Fr-ei Solano, na saída para

Gasparlnho. O Sr. Antônio transi

tava à pé, 'ao longo da estrada de

Gasparlnho, em direção a Gaspar.
acompanhado de seu Irmão João

Weidjenant, e quando S'8 prepara
va para atravessar a rua, pois che

gava à sua casa, foi colhido pela
'lambreta placas GS-105, conduzida.
por seu proprietário Nilson Gracío
lia. A vítima sofreu ferimentos gra
ves que ocasionaram sua morte,
minutos após o acidente. A polícia
local está tomando as devidas pro
videncias para apurar o ocerrídc, '

.v. 1

Savoldi, Jorge Paulo Krie
ger Filho, José Carlos de
Ollvelra. Luci Maria Klie
mann, Luis Irineu Volpato,
Luís Augusto Polli (de Gas
par). Manfredo Krieck ..Má
rio Pereira dos Santos, Ri
gon Gohr, Rolf Dieter Buhr,
Rubens Roepcke, Sérgio
Passold e Wilson Krueger.
Dos bacharelandos (Tur

ma Professor Celso L.
Meyer), colocaram-se em 1°
2° e 3° lugares, respectiva
mente, Rubens Roepcke,
Hans J. Disse e Manfredo
Krieck. Estes alunos foram
homenageados pela dire
ção da Faculdade de Ciên
cias Econômicas por obte
rem . as melhores médias
de aprovação.
O programa das solenida
des realizadas ontem: às
18h30min., Culto Ecumêni
co na Igreja Evangélica Cen
tro, às 20h30min., colação
de grau no anfiteatro da
FURB •.
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GAZETA De VALE

Sob Conl ole egióes
e a eh
pluviométrica, e já entra

em contato com o Departª'"
menta de Saúde PÚbJíc�,..

objetivando a ação da SfY
cretaria da Saúde. Com

resultado, o 4° Centro �
ministrativo Regional dfi
Saúde efetuou vacinaçóe
contra a febre tifóide. Esta
medida preventiva atingill
inicialmente a área ribeiri...

nha, mas o Departamen-tq
já está preparado para a e;

ventualidade de atender OI.V

tras áreas da região.
--------.....,..,.

alio id s
Vários municípios cata

rtnenses foram afetados
pelas chuvas, nos últimos
dias. Por isto, o governo es

tadual, através da Coorde
nadoria Estadual de Defesa
Civil, - -Cedec -, já man

teve contatos com os pre
feitos municipais e provi
dências estão sendo toma
das.

Em Lages, por exemplo,
a Cedec vem acompanhan
do a situação desde o iní
cio da elevada precipitação

Casamento em Ilhota
Está marcado para as 9

horas do próximo dia 18, o

enlace matrimonial de Mar
lene Oliveira com João
Zimmermann, na Igreja Ma
triz de Ilhota.

Marlene é filha do casal
José Pedro e Edite de Oli
veira, e ·0 noivo, de HerGÍ
lio e Ema F. Zimmermann.
Hoje, os noivos também re

cebem convidados, pois
ambos estão de aniversá
rio. Parabens pelo casa

mento próximo e também
pelos aniversários que coi
cidern cair no mesmo dia.
O casamento do civil, de
Marlene e João, será' tam
bém no dia 18, às 10 horas.

Müller da Silva, participam
com muita alegria, pai in
termédio da coluna, a to
dos os 'seus amigos, o nas

cimento de mais um belís
simo garoto; batizado com

o nome de Ubirajara, agora
um novo ,companheiro do
Ubiratan, que' completará 3
anos no dia 15 de fevereiro
de 1977. Os nossos cumpri
mentos.

Aniversários de casamento
Os casais Arnoldo Hen

rique Zirnrnerrnann (Maria
Estela), e Odair Barni (Ma
rilene), comemoram neste
final -de semana mais um

ani�elSári�Je feliz vida
conjuqal. e>s casais come

moram seis anos de casa

mento. Arnoldo e Odair são
funcionários da Prefeitura
Municipal de Gaspar. Os
parabéns da coluna.

---------

Curso de Treinamento da SEE
las Coordenadorias Regl()of'
nais de Lages, Mafra, JoG"
çaba, Xanxerê e Floriam' ....

polis. Neste treínamente"
serão investidos Cr$ .. ,

108.922,00, oriundos do S�
lário Educação - Quot
Estadual 76.

Cerca de 60 professores
participarão do "Treina-'
mento do Pessoal Docente
e Técnico Administrativo
do Curso Supletivo de Qua
lificação Profissional ao Ní
vel de 2° Grau", que será
realizado de amanhã a- 17
deste mês, na Escola Bási
ca Celso Ramos, na Prainha
em Florianópolis.

De acordo com a progra
mação elaborada pelo Se
tor de Recursos Humanos
do Departamento de Ensi
no da Secretaria da Educa
ção, a promoção está aber
ta a todos os professores
das regiões abrangidas pe-

Cegonha chegou para os

Silva
O casal Flávio da Silva

(Sombrinha) e Mariana
/ �

O pessoal treinado mr-

nistrará Supletivo de QuaU;"
ficação Profissional ao Nk
vel de 2° Grau, aos profes=
sores (regentes de ensino},..
com o 2° grau incompleto
lotados nas escolas reuni«:

das, escolas isoladas e gru....

pos escolares das rede6
estadual e municipal.

---------

I
• 4 •

Já está com o seu prédio
totalmente concluído, a Fá
brica de Embalagens Plás
ticas ESBE Ltda., devendo
entrar em funcionamento
no início do próximo ano.

A ESBE Ltda., está loca
lizada em Gaspar Grande,
Municípiode Gaspar, e sua

Implantação contou com in-

centívos da Prefeitura gas
parense.
A fábrica proporclonará

maior desenvolvimento à
localidade de Gaspar Gran
de, além de propiciar deze
nas de empregos. A ESBE
é especializada em máqui
nas e embalagens plásti
cas.

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

Viacão
�

-;o..- -- -- ---- -----------

IMPRESSORA GRAFICART LTDA.

Rua Eurico Fontes, 50
Cx. Postal, 24 - Fone, 3'2-2168
End. Telegráfico: GRAFICART

G A SPA R Santa Catarina

A PERFEiÇÃO EM IMPRESSÃO

�
1
'I

CRESCENDO PARA MELHOR
SERVHll VOCÊ.

,

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

•
FABRICANTES DO XADREZ "IZA"

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

'GASPAR SANTA CATARINA
... � - - -- - - -

- -...,_ - � - __- - - - - -
- - -- -- -

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

,.
I
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QmTA' ,DE .�)\SPA'R ;

_lnstalae/ora Gasparense - ele Nadinha
Spengler ao laelo ela Rádio ���bet�....�r�ece completo serviço de: instalação de água, esgoto e luz,' com atendimento à domicilio. ,

.'fI

• "«-.....

,:J� � , .:»:Anexo, a Loja de eletrodomésticos, com tudo para o seu lar:

Televisores Colorado e Phillipsc. ,i.,_, � • -_... •__ ..• _ ,.-..- _. _._ .... _.:-.,..:_•• ..,. .. _ ....... ---

Geladeiras Consul
- ....

Condicionadores de ar Admirai e Consul

Ventiladores, abt-jours, lustres (nos mais diversos modelos)

Aparelhos de som, das mais afamadas marcas,

" "":' '.:�
. ,

_- Bicicletas Monark, enceradeiras, Ilquidlftcadores e�batedeiras,"

.�.

1:.-

.Fogões. à gás Geral, em vários modelos, além (J�tconhecidos fogões à gás DAKO

Fogões à lenha da Geral e Maestro . ,Ti !,....... ..,-9<. � ...'�� ..�

Máquinas de costura Elgin, modelos a escolha

Máquinas de lavar roupas, e tudo, o mais para mais conforto em seu lar.

Compre para o Natal e 'pague somente em 1977, na época da safra.

Os melhores preços da região - crédito na hora.

Na INSTALADORA GASPARENSE, o cliente é mais valorizado.

,

'�

.# _.

Todas as compras são entregues à domicílio.

De Marco quer intensificar ens·no a rícola
Brasjlia - A criação de

-um centro regional de es-

-tudos agronômicos com se-

.de 'na cidade de Concórdia,
,ia' 'Àlta Vale do Rio Uru

s.uai, em Santa Catarina, foi
:defendida da Tribuna da
.Câmara dos Deputados pe-
lo parlamentar o Deputa
do Ernesto De Marco, do
;MOB daquele Estado, oca

.llão em que lamentou a

lentidão com que tramita
nas Cornissões Técnicas

.projeto de lei de sua auto

ria no mesmo sentido, em

:relação à cidade de Chape-
��----.......,--

có.

O Sr. Ernesto De Marco
destacou a necessidade
que tem o Estado de Santa
Catarina de intensificar O'

ensino agrícola, conside
rando-se a fertilidade dos
solos e a grande produtivi
dade que está a depender
dos modernos métodos tec

nológicos.
E conclamou o Ministério

da Agricultura a criar colé
gios em todas as regiões
carentes de técnicos desta
especialidade.

ibe a verbasparaPrefeituras
A prefeitura de São Ben- dos, pelo Fundo Estadual

to do Sul recebeu do Fundo de Assistência Hodoviárfa,
Estadual de Assistência Cr$ 50 mil, referentes à
Rodoviária a última parce- segunda parcela do convê
Ia de um auxílio total de nio que prevê a realização
Cr$ 150 mil. A liberação da de serviços de melhora,
verba, determinada pelo se- menta na estrada da Barra.
cretário dos Transportes e do Tigre.
Obras, Nicolau Fernando
Malburg, permitiu a execu

ção dos serviços de pavi
mentação (paralelepípedos)
da primeira etapa da Estra
da das Neves, no bairro de
Serra Alta, de São Bento
do Sul.
Também para o município

de Concórdia foram Ilberà-

E a prefeitura de São
João Batista recebeu mais
uma parcela de Cr$ ...
36.596,38 de um auxílio to
tal de c-s 248.627,56, que
está permitindo a constru..

cão de uma ponte em CO""
ereto armado sobre o. Ri�
do Braça.

--._-------

·C-EVAL agro industrial s.a, BENEFICIANDO SOJA

PARA o BRASIL IN1EIRO

I

I
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Natal realmente feliz se faz com artigos da Alfaiataria e Loja Gasparense.

A Gasparense tem de tudo para o seu lar e presentes para as festas de fim de ano.

Cristais, relógios, faqueiros, ventiladores, liquidificadores, Linha Inox, Máquinas de lavar, fógões,
jogos de Panex, e na linha de tecidos, calçados e confecções, na Alfaiataria e Loja Gasparense, vo

cê é bem atendido ...

"

t

•

!

Vendas à
..prazo! O agricultor poderá pagar somente na safra .

••
'

-
oi,.

Compre tudo sem dinheiro, na Loja do Pedro Zuchi.

Alfaiataria e Loja Gasparense de Pedro Zuchi.

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

"

'-. .; .�

Gado na estrada pu e r voea ide t

Diretor:
em reSilvio Rangel Figueiredo cesso

Circula nos municípios de: A Câmara" de Vereadoresr
GASPAR, Blumenau, Ilhota. de Gaspar, que já encerrou

Itajaí e Brusque. suas sessões ordinárias pac'Endereço·Sede
. .

ra o exercício de 1976, vol .. ·

Gaspar: Rua Af1lstlliano tará à atividade somenteRamos. 23 - ex. Postal, 73
em 31 de !

.

d. . . .

e JaneIro e 1977 t'Impresso nas otlomas qráfl- com a posse dos
cas do Jornal NOVA EHA. de .

novos ve·
RIO DO SUL. readores eleItos a 15 de

novembro último.
A Câmara poderá ser:

convocada para sessão ex�
traordinárta. neste período
de recesso, por. sol icitacão
do president� da mesma,
ou pelo prefe.lto rnunlctpal,
numa necessIdade urgente
c?mo, por exemplo, aconte ..

cimentos que ocasionem"
calamidade pública.

A redação' da Gazeta do
Vale tem recebido, C0m

bastante frequência, recla
mação por parte dos moto
ristas que transitam na Es
trada do Baú fi' Barranco Al
to.

Fazem, em suas reclama
ções, um apelo aos pro
prietários de animais, para
que não deixem os mes

mos soltos na estrada,
principalmente à noite, o

que representa um grave
perigo ao trânsito de veícu
los naquela via pública.

REPRESENTACÕES E DECORACÕSE
�

.
.

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

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

Com Alado Pereira - Gaspar - SC

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

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

Relojoaria
Otica Ernesto

EXPEDIE TE
GAZETA DO VALE
Propriedade da Empresa
CGC '83109926/0001-47

,. .

///�-
Telefone, 32-2267 - GASPAR

FABRICAÇÃO PRÓPRIA

Exposição e vendas: Rua, Arlstlliano Ramos

,

,AGORA LEIA UM CONSELHO DE UMA !lONA DE CASA a�E �NTE�DE DAS COISAS:
..

Não adianta procurar, melhor que CAFE . BEDUSCHI, voce nao vat encontrar.

, .

, '

,

__

,

__--�------�R�u�a�A�U�9�U�st�o--B-ed-u-s-C-h�i,-5-9��---G-A_S_PA__R__�__S_C��___

'\

Acreditamos já ser do
conhecimento dos proprle
tários, que qualquer acldert
te que venha a ocorrer
por este motivo, além da
perda do animal, são res

ponsáveis por danos oca-:
sionados aos veículos.
Alertamos portanto os

proprietários de gado, da'
Estrada de Baú e Barranco
Alto, para que mantenham
seus animais mais seguros,
para evitar consequências
desagradáveis, além de a ...

·

cidente com vítima fatal.
---------
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PREFEiTO CORTA FITA INAUGURAL - O Prefeito
Oswaldo Schneider efetuou o corte da fita inaugural
da Lanchonete Alfa, inaugurada no último sábado, dia
4, e� Gaspar. O novo estabelecimento do gênero, está
localizado na esquina da Rua São José com a Rua
Doralício Garcia, próximo da Sul Fabril, e funciona das
4 da manhã, até às 23h. �

Por outro lado, a Câmara de Vereadores devolveu
projeto de lei, fora do prazo. O projeto de lei do Orça
mento da Prefeitura de Gaspar, para o exercício de
1977, encaminhado à Câmara no dia 15 de outubro, foi
aprovado com alteração do artigo 5° do projeto. Como
a devolução do projeto deveria ter ocorrido até o dia
30 de novembro último, ao Executivo Municipal para
sua p.romulgação, como o previsto em lei, artigo 144,
d� lei complementar n° 5, sendo entregue somente no

dia 2, de deze.mbro, o Prefeito promulgará o projeto em
sua Integra, Ignorando a alteração efetuada.

FINANÇAS - Curso de Prestação de Contas está
sendo efetuado em Blumenau,na AMMVI, desde ontem
a 15 do corrente, ministrado por técnicos do Tribunal
de Contas do Estado e Tribunal de Contas da União e

tomar,ã� parte do mesmo, elementos das prefeitu;as
.do Media Vale do Itajaí. Foram designados para o cur
so pela Prefeitura de Gaspar, os. Srs. Odir Barni e Mar
cos Schramm, que trarão, após sua conclusão. maiores
conhecimentos para o setor de Finanças da Prefeitura.

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - Professores
do Ensino Munlclpal.rem número de 24, estiveram na

costumeira reunião mensal convocada pela Srta. Go
rete da Silva, diretora do Departamento de Educacão
da Prefeitura de Gaspar. A reunião realizou-se na Últi
ma quinta-feira, quando as professoras receberam ins
truções para encerramento do ano letivo de 1976. As
24 professoras estão distrubuídas entre 14 unidades
escolares do Município de Gaspar.

Na próxima sexta-feira, nova reunião será efetiva
da para entrega de relatórios sobre o que foi feito du
rante o ano, junto aos 658 alunos da área monicipal. O
corpo docente municipal e o seguinte, distrutburdo em

dois turnos de aulas:
Escola Professoras:
Alto Gasparinho Vanllda da Silva e Salete Sansão.
Arraial do Douro Maria Helena Debortolt,

Batie1ia
"

'" Marlete Oebortoli dos Santos,
Regina Schramm.

Baixo Cananéia AdeHnda Reinert.

Alto Cananéla Rosalina Úrsula G. Feliciano.

Desvio Estr. Brusque Maria Miri'am da SHva, Maria Iso
lete Unhares e Catarlna Bitten
court.

Estrada da Carolina Marlene Caglione.

Poço Granc�e-Fundos SU'8'li T. Bendini Schmldt, Maria Lú
cia Bendini Schramm.

Gaspar Alto - - .. Edite Carvalho.

Margem Esquerda Maria de Lourdes Rosa e Barilene
T. Barnl

Morro Grande �Mariangela Kraus (substituta)

Posto Arraial .' � Maria de Lourdes Rosa e Marilene
Esonita Schmitt. Mi'l'ilam Oeggau e

Mariangela Ramos.

-Ribeirão Coral de Minas Carmem Cestari.

da HUa Itajaí Sônia Maria Schrnítz Benz, Sibeli
M. Kraus.

MonólogoI
I'
I

TÚMULO
Bernt Emmel

Fui o metro cúbico cultivado pelo agricultor.
Servi de estrume à uma civilizacão.

'

Sorri para o sol, quando estava na estação das
chuvas.
Servi de pousada para alguns jovens aventurei

ros.

Hoje fui transformado em cubículo oco, cerca

cada pelo concreto intransponível.
Sou um lugar no meu lugar.
.Sou um futuro no presente.
Sou uma borboleta ainda' em larva.
Amanhã serei o depósito de uma mercadoria em ,

decomposição. o

Hei de saber compreender no momento incerto.

De saber perdoar no momento de mentira.

De saber guardar no momento do segredo.
Estou esperando a vinda, sem poder imaginar a

volta.
Eles estão a depositar em mim: confiança e ter- .

nura, de amores infindos, separados por muros

que são decorados com atestados de Óbito.
-"aberei cultivar os sonhos presentes em alguém
'CI'

qUE; ���nca me considerou um sonho.
Estou aguardando que tu, venhas e comigo vás

para um mundo que não seja este. Pois este é um,

que antecipa o não predestinado, que destrói o
que nem foi sonhado, que derruba o que nem si

quer tem fundamento.
Serei o que sou, e no futuro não deixarei de sê

lo. Somente ern companhia de vermes, musgos,
pós, mas mesmo assim, serei teu paraíso físico
pela eternidade em fora.

*-*-'� r
BERNT EMMEL.- Nasceu em 27 de junho de 1960.

'

Filho do casal Hildor Edegar e Anke Ina Cristina
Emmel. Aos dez anos de idade, Bernt perdeu seu

pai, vivendo até agora com sua mãe, em Pomero-
de. Cursou o 3° Científico no Conjunto Educacio-

.

nal Dr. Blumenau em Pomerode. Tem profundo in
teresse pela filosofia e grande vocação teológica,
pretendendo fazer o curso na Faculdade de Teolo

logia de São Leopoldo, seguindo assim os passos
de seu avô materno, que foi pastor protestante na

Paróquia de Badenfurt, por 38 anos.

Demonstre sua gratidão por todos
aqueles que estiveram com você
durante o ano de 1.976, prestes

I

a findar.
Ofereça uma mensagem de Natal e

Ano Novo na

�DIÇÃO ESPECIAL DE NATAL DA

GAZETA. DO VALE

SEGUROS EM GERAL ).

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

c

Representante em Gaspar: Sr,'FLAVIO RENATO HEINIG3r

ri-
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lup'i x 1 de Setembro
'Domingo próximo passa

-do, Tupi x.7 de Setembro,
.encerraram o. campeonato
promovido pela Liga Blu-
:menauense de Futebol,
" Na próxima semana os ,-

Taça Centenário de As-
diretores do Clube Indio,

'.

curra", com um público nu-

meroso, dando uma arreca

'dação de Cr$ 10.780,00.
sendo dividida entre os

dols c·Jubes.
; O jogO aconteceu ..

no

campo
.

do Palmeiras, em

Blumenau, e como confir
mação das duas melhores
equipes . do campeonato,
mostraram ao público pre
sente 'um grande espetacu
Io, que terminou os 90 mi
nutos de 1 x 1.
, Na prorrogação dos 30
minutos o Sete teve a sor

te de fazer logo nos primei
rós minutos 2 x a, levando
o troféu que era deles para
Ascurra.

Embora os jogadores do
Tupi, se apresentaram me

lhor tecnicamente, não deu
para trazer mais uma Taça
Centenário para Gaspar.
Mesmo 'assim os direto

res, jogadores e o tecnico
Joãozinho, ficaram sattsfel
tos com o vlce-campeão,
i'nclusive o Tupi começou o

Sorteio entre
campeonato com três der
rotas consecutivas, melho
rou surpreendentemente,
vindo a disputar as finais. amigos Tupy
oferecerão um jantar aos

joqadotes que participaram
do campeonato, como prê
mio pela boa campanha,
dando o encerramento das
atividades, que só será rei
niciada em fevereiro de
1977; Muito se, espera para
o próximo ano, inclusive já
se fale! em uma cancha de
futebol de salão.
Vamos torcer que o clu

be Indio volte com força
total e que repita a boa, fa
se deste aRO, e que, seus
associados e sua famosa
galera continue pr�stigian
do para o bom rf�Jamento.
do esporte em Gaspar. Campeonato dle Futeb,11 em Ilhota
O Tupi jogou a final com

Levi, Tinho, Adão, Zeca e

Nego _' Amauri - Suca e

Cavaco - Oidi, Argeo e

Correca. (Entrou depois,
Marcos, Milton, e João
Marisur). Participaram do
Campeonato ainda: Julio,
Cezar, Oliveira, Aranha,
Edson e Silvio.

Antonio Reinert.
A todos os aqradeclmert

tos sinceros da Diretoria!
do Clube, pela participaçãt'J
e cooperação que houve p�
ra a presente promoção ..

No sorteio realizado, no

Tupy Esporte Clube, de
nossa cidade, foram os se

guintes os premiados-
. 1° - Premio: N° 03249�·
Antonio Francisco Des
champs - Margem Esquer
da - Funcionário da Ind.
Linhas Leopoldo Schmalz.

2° - Premio: N° 32970-
Não vendido.

3° - Premio: N° 61154-
Nelson Mondinl.

4° - Premio: N° 32024-
Gilson Spengler.'
S' - Premio: N° 46272-

Os formandos do coré..
gio Normal Frei GódofredO
de Gaspar, comunicam �
todos os que tnteressarem,
que o sorteio da rifa, foi
transferido para o prôxlmo
dia 18 de dezembro. A,guaf,#
dem n.este semanario nO''''
vas notícias.

Os gols foram marcados
por 'Cordeiro, para o Dás,iS
e Telinho e Silvio Werner'
para o Vasquinho.
A conquista da Taça CÚ'J

Campeonato pelo Vasqul
nho, foi intensamente ee
memorada pelos torcedo
res do campeão, na local,..
dade de Baú.

Realizou-se no último
domingo, o prélio disputa
do entre os dois melhores
do Campeonsto de Futebol
de Ilhota, reunindo Oasis
Futebol e Vasquinho, do
Baú. O encontro efetivou
se no estádio do Oasis F.
C., resultando em Vasqul
nho 2 x 1 Oásis.'�,- - - -- - --:--�

" ... � ......._ .... s

In�íslria e Comércio
Artes rraf�cas

lIda.

A diretoria do Gasparen- se fez uma grande campa
se E. C., em reunião na úl- nha em 1.976, conqulstan
tima sexta-feira, deu por

. do a Taça Centenário de Ja
encerrada as atividades de raguá do Sul, além de obter
futebol até março de 1977, uma excelente colocação.
esperando que o futebol de na tabela do Campeonato
Gaspar. volte a brilhar no da Liga Blumenauense de
próximo ano. O Gasparen- Futebol.

DECALCOMANIAS - CHAVEIROS - CALENDÁ
RIOS· E OUTROS SERViÇOS GRÁFICOS.

Rua Pref. Leopoldo Schramm, 455 - GASPAR - se
Fones 32-2141 ou 32-2163

ALTA QUALIDADE; .EM BRINDES

.1_, �������--------__-------

SI·N TO N I Z E

Ráelio.Clube ele Gaspa�
Música - Esportes - Notícias

O melhor em programação
14&0 NO DIAL DE SEU RÁDIO Churrascaria Lider

A RECEITA DO MEL·HOR

ESPETO CORRIDO, ALMOÇO OU CÔMERCIAl
SOB.A DIRE(_fAQ DE .

TARCISIO XAVIER WIESER

COM O MELHOR ATENDIMENTO

CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE BARCOS

LAMINADOS EM· FIBERGLASS
CAPAS, TOLDOS, CARRETAS

i

flil \-São PedrO. '252 -- Fone�.,,32-2021 - GRSPAIl

r.o.,vta J. Lacerda, 51 ... Fone, 3-2-2018 - Gaspali"SC
- se
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GAmA DÕ VAtE
, Upf)�tunidadesJI:JIZO DE DIREITO DA COMARCA DE GASPAR

EDITAL DE PRACA
o doutor Eleazar M. Nascimentc. Juiz de Direito da
Comarca de Gaspar, Estado de Santa Catarina, na for
ma da lei, etc.
Edital de Praça - Extrato (art. 687 do Código de Pro
.cesso Civil).
Venda em 1" praça no dia 10 de dezembro de 1976, às
1_0 horas (valor da avaliação). Venda em 2" praça (lei
fao) no dia 20 de dezembro de 1976, às 10 horas, (a
quem mais der).
Local: Atrio do Forum sito no prédio da Prefeitura na

.

Praça GetCllio Vargas, nesta cidade.
Processo: Processo de execucão movido por Hoepcke
.do Comércio S. A. contra Serraria Figueiredo de Se
bastião Figueiredo.
Bens: Uma destopadeira para madeira, marca "Turbi
na" com motor elétrico marca Weeg, capacidade para

. _3 % HP, de côr verde.
'Valor da avaHação: Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros).

Gaspar, 20 de outubro de 1976
ELEAZAR M. NASCIMENTO

Juiz de Direito
EULlNA L. SILVEI'RA

Escrivã do Cível e Anexos
·1
!í

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE GASPAR

_ EDITAL DE PRAÇA
<O Doutor Eleazar M. Nascimento, Juiz de Dlreíto da Comarca de Gas
.par. Estado de Santa Catarina, na forma da lei etc
Edital de Praça - Extrato (art. 687 do Código de Pro
-cesso Civi 1).
Edital de Praça - Extrato (art. 687 do Código de Pro
cesso Civil).
Venda em 1· praça no dia 10 de dezembro de 1976, às
14 horas. (Valor da avaliação) 2· Praça (leilão) no dia
20 de dezembro de 1976 às 14 horas, (a quem mais
der) .

.processo: 'Processo de Execução movido por WALTER
�SCHMIDT S. A. COM. E INDUSTRIA contra SEBASTIÃO
ALVES FIGUEIREDO.
Bens: Cinco (5) fôlhas de Serra fitas marca "Hudson"
'em perfeito estado de conservação, avaliada, cada uma
.em Cr$ 800,00.
yalor total da avaliação: Cr$ 4.000,00.

Gaspar, 20 de outubro de 1976
ELEAZAR M. NASCIMENTO

Juiz de Direito
EULlNA L. SILVEIRA

Escrivã do Cível e Anexos

Serviço Volkswagen

,

Comercial Se adrack Ltda,
Rua Itajaí, 1373 _. BLUMENAU - Sta. Catarina

,I •

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.

Tratar na Padaria Wanzuita em

Gaspar - SC.

o;
ALUGA-SE
Aluga-se uma casa de alvenaria

localizada Ina Rua José Honorato
Mueller. Contém oito peças, dois
banheiros e garagem. Interessadas
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 Joirnville, área própria
para instalação de indústria.
Tratar com o proprietário na 'Pa

daria Wanzuita, em Gaspar, Santa
Catarina.

Vende-se:
Um automóvel Galaxie, ano

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

ras. Tratar 'na Scata - Rua Itajaí,
na. 1691, em Blumenau, ou com Na

gib Barbieri, em Barracão.

Uma casa de madeira em Nave

gantes, 9mx11m, com terreno de
15mx25m, frente para o mar a 50

metros do Aeroporto. Tratar na Pa
daria Wanzuita.

CASA EM ARMAÇÃO
Vende-se urna casa de madeira

situada' na Rua Artur Schneider, na,

Praia de Armação .. A casa tem as

dimensões de 6 x 10, contém seis

'peças, pintada à óleo e encontra

se em estado de nova. Tratar com'

Irmãos Bago, 'na Verde Vale.

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

MANICURE
Precisa-se de 'uma manicure. Tra

tar no Salão de Beleza Sul Améri
ca, à Rua AristHiano Hamos, em

Gaspar.

Oferta de emprego
Sylvio João Zlmrrrerrnann - In

dústria Cerâmica, está necessitan

do de moças e senhoras para as

funções de serventes. Tratar dlre

tarnente com a diretoria da Indús
tria - Rua Prefeito Leopoldo Sch
ramm, n° 115.

----------

-nd
ARTIGOS E CONFECÇÕES

P/SENHORAS E CRIANÇAS
OFERECE OS MAIS FINOS ENXOVAIS P/NOIVAS
GASPAR SANTA CATARINA

Salas para alugar
Aluga-se salas para es

critórios, com banheiros
individuais, localizadas à
Rua Aristiliano Ramos, 200.
Tratar no prédio ao lado,
com a proprietária Maurina
de Oliveira"

Venda de terrenos
Vende-se terrenos no lo

teamento na Rua Brusque
com Sete de Setembro. À
vista ou prazo de cinco a

nos para pagar. Tratar no

escritório do Paca, à Rua
Aristiliano Ramos, em fren
te ao Alvorada, com Josué.

Casa de Alvenaria
Vende-se uma casa de

alvenaria, com 90 metros
quadrados, à Rua Guilher
me SabeI, frente à SC-23,
próximo à Metalúrgica Tur-

es
bina. Cr$ 120 mil à vista,
ou- financiada. Tratar à Rua
Aristiliano Ramos, em fren
te ao Alvorada, tratar com
Josué.

Casa Mista
Vende-se uma casa mis

ta, à Rua Dr. Nereu Ra
mos, com 132 metros qua
drados. Preço: Cr$ 150. Lo
calizada próximo à Igreja
da Assembléia de Deus.
Tratar com Josué, à Rua A
ristiliano Ramos, 45. - Jo
sué - Corretor de Imóveis.

Tipógrafo
Precisa-se de um tipógra

fo com experiênCia. Exce
lente ambiente de trabalho.
Interessados deverão diri
gir-se à Tipografia e Pape
laria Leohon-Deohorl - Fo
ne -55�0437 _ Brusque .89.Cooperação Técnica entre o Arquivo Histórico Documental  Leopoldo Jorge T. Schmalz e Biblioteca Pública de Santa Catarina



Comerei'alSch c .

serviço li ks agem
.A·gora rem prédlo próprio, à Hua

I
no ramo, funcionando, durante AO- síonais, que somam mals de 30 e-

ltajaí, 1.373, em Blurnenau, a Co- ve. anos, na Rua· Paul Hleúng, em I {ementes nas diversas lespecialida-
merclal Schadrack - Serviço Volks- Blumenau. Após, ccnsttuíu sua se- des,

w�gen, vem oferecendo aos s'eus, de, própria, ,na R'ua Í1a'iaí, 1.373, na

I A empresa teve seu início com
clientes, completo serviço de latoa- salda de Blurnenau para Gaspar,
ria 'e pintura, recauchutaqern de .proporclonando, 'como sempre, . o. uma oficina de chapeação 18 pintu
pneus, lavação -6 lubrlbleação e me- melhor atendimento no setor.
cântca de veículos da 'li1nha Volks-l Suas instalações ocupam uma,

wagen. Além dos serviços aclma.] área de 1.500 metros quadrados, a

efetua troca de motores, com· ga-: Iérn de excelente pátio de estacio-
.rantla. narnento.

Desde 1966, Cornerclal Schadrack
Schadrack vem

'Família forense
confraterniza

Na próxima sexta-feira, a
família forense da Comar
ca de Gaspar, estará reuni
da no Alvorada, para jantar
de confraternização. Na o

casião estarão reunidos, a

Mm do 'juiz, e promotora,
.advogados e seus familia
res.

,

tista; Waldir Ramos e Zil
da Ellsabeth Sales.. Itamar
Zuchi e Ester Ern, e Raul
Paulo e Darci'

GL. .Iberto.
Aniv,ersário

�

.

Quem eniversai Jú na última

sexta-feira, dia 10, foi Frei Geral
do Freiberg, colaborador da Gazeta
,com sua coluna Nosso Encontro.

Foram muitos os paroquianos
que- o visitaram para cumprimen-
tos, recebendo na ocasião presen-

Casamentos tes por tão grata data. Os parabéns
Realizou-se ontem o en- de toda a equipe deste jornal.

lace matrimonial de Auré- Formatura em Itajaí
Iio Uler e Vanir Scotini. Ao. Recebemos convite dos forman

jovem casalas nossos
- dos dle' 76, Jurrna Dr. Roberto Mus-

cumprimentos. si, da Faculdade de Ciências Jurí-

Mário José e Elizabeth dicas e Sociais 90 Vale do Itajaí-
Com cerirnonias religio- Fundação de Ensino do Palo Geo

sas na Matriz de São Pe- 'Educacional do Vale do Itajaí, para
dro Apóstolo, realizou-se o as solenidades de formatura, dia

enlace matrimonial de Má- 17 próximo. com a seguinte pro

rio José Zimmermann, filho gramação: dia 17, missa de 'ação
de Lauro e Dorvalina Zim- de' graças e Colação de Grau, na

mermann, com a Srta. Eli- Igrej-a Matriz do Santíssimo Sacra

zabeth Schmidt, filha de menta, às 20h30min.; dia 18, baile

Gilberto e
. Maria Cecília de formatura, na Sociedade Guara

Schmidt. Os convidados ny de Itajaí, às 22h., com traje à

foram recepcionados no AI- 'rigor.
varada.

Agenda matrimonial
Dia 17 próximo: Carlos

Henrique Sack e Marlene
Santos, às 19h; Adilson
Graf e Mafia de Lourdes
de Andrade, às 17h; Dia 18,
.José Antônio Sansão e Ma
ria de Lourdes Nicoletti;
'carlos José da Silva e Ali
(ce Judite Veríssimo; Moa
,cir M®nerich e Marli Pere'i
ra Braz; Lo.demar Kienel e

Hilda Marte Schmidt; Adal
iberto Aureo Maba \e Maria
de Lo.urdes Zabel; Élio Ri
beiro e Maria Zilda ThoJíT'l
peson; Francisco Tonholi e

Rérnardete dp. Souza; José
$cnr'amm e OsmariJila Ba-

'Entre os formando, encontra-se o

nosso de·l·egado de Polícia, Lauro
Fernando S. Ignácio, !8 quem envia

mos os parabens e agradecemos o

convite enviado. Será paraninfo dá
tuoma. o Professor Álvaro Brandão,
o Patrono Prçfessor João José Mau
ríclo D'Avlla e hornenaqeado de
honra, P·ronessor Nelson de Souza

Infel}i.
---------

Atencão reserv,ista!.
,

De 9 a 16 de dezembro
de 1976, apresenta-te na

Junta de Serviço Militar
de Gaspar.

rninistratlvo é o Sr. Klaus Scha

drack, um blumenauense de gra�
de tino 'administrativo e capacíde
dé de comunicação, qual,idades ad

quiridas ao longo de sua vida pro
fissional.

É grande o movirnenro na CO"
mercial Schadrack, atendeodc a tO>-'

da a região, inclusive tl:!ristaq, de-
vida sua privileqiada I@calização.
lJma empresa erqulho de BI'ume-

ras, mecânica e seus trabalhos de
qualidade logo conquistaram a pre
ferência do púbüco, o princtpa] res
ponsável pelo seu progresso.
A Comercial Schadrack é de pro

priedade dos senhores Klaus, Udo Iprofís- e Hans Schadrack, Seu diretor-ar'-

����������������������
nau.

Preparando-nos para o Natal.
ma 15 dêste iniciará, entre al

guns milhões de brasileiros. a no

vena do NataL Grupos de famílias
reunir-se-ão durante nove. noites

para juntas rnedítanem sõbre o

mistério da encarnação !8 fim de
se prepararem diqnemente para o

Natal.
A novena que todos farão se

gu� um 'fernárto previamente esco

lhido: cada dia um novo tema:
No primeiro d'Í'a a meditação

versa sôbre:
..

O amor está no ar.:"

Signific-a que Cristo está aí, entre
nós. Está perto.

No Sfegundo �;a o terna é: Amor
- Tarefa.
No terceiro dia: Irmãos, coragem!
No quarto dia: Vontade de cornu

nlcação.
No quinto dia: Amor levado ao

altar.
No· sexto dia: Amor para sempre.
No sétimo dia: Farnüta, pequena

'igreja.
No oitavo dia: A família - uma

escola.
No nono dia: A família - o

mundo - um grande coração.
Em cada .tema abordado, encen

traremos pensamentos que apro
fundam nosso conheclrnente sôbre
a família.

No primeiro dia da novena te

mós a seguinte meditação e moti

vação da novena: .. Estamos fazen

do 'esta novenal É uma novena sô

bre a farnflia. Cristo nos ensina e

nós também estamos convencidos.
de que o 'amor verdadelro é a base

deli tudo. E especialmente no caso

da famíHa.
O amor está no ar... O 'amor

não aconteoe sem você, por si!

É respcnsabilidade e exige colabo

'ração de cada um.

O amor é como as ondas de rá

die: precisam de bom aparelho paJ'
ra captá-Ias e fazê-Ias música. Se

o aparelho se estragou, tudo per
dido!

O aparelho sou eu, é você, so

mos nós! Eis o que estraga leste

aparelho/a egoísmo. o comodismc,
a falta de vontade de sacrifício. o

desejo de se apra\JI8'itar do outro.

'O amor não é só 'sentimento;
amor é a vontade de faz-er os ou

tros feliZ'es. Mexa-se! Vamos fazer
o mundo mais fe'l>iz, vamos amar

de verdade!
O amor é querido por Deus ... O

9:mor é querido por Oeus. é dom

r
de Deus, é o lugar do encontrO'
com Deus. Quem não ama não co
nhece a Deus, porque Deus é<
amor!

No sequndo dia da novena en�
contramos uma bela comparação
para mostrar o que. é o amor.na
família:

Um provérblo árabe diz: uÉ im
possível esconder o perfume du
ma fiar".
Quando Alexandra Magna se a

chava perdido no mar com seus

soldados, sentiram de repente, ó
perfume dos bos�ues da Arábia. O
Ipe.rfume orientou-se na direção cer
ta. Não foi urna bússola que lheS"
deu o rumo. Foi o perfume das flo
res. Ninguém segura o perfume.
Ni,nguém sequra o amor. lmagínerre
o perfume do amor em todos os.
lares! O lar é um canteíro onde
se planta a semente 'do amor!"
Caro leitor. Adquira você tem

bém o livrinho das novenas de Na
tal. Nehe você encontrará palavras
qUe o levarão a uma bela prepara
ção para o Natal Você encontraré
aí o que a propaganda comerciaf
no tempo do Advento não lhe dá:
A verdade sôbre o significado de
Natal. O Natal é Deus vir para a

,nOSS0 meio. É Deus morar el'ltl".é'
mós., em nossos lares!
I F. Geraldo Freiberger

PREFEITOS E VEREADORES"

DO MDB: ENCONTRO NA

CAPITAL
. O -Diretório Regional do MDB, ·como
sede em Florian'ópolis, promoveu DO>

final da última. semana, no Palácio da.
Assembléia. Legislativa, encontro com
todos os prefeitos e vereadores dó.
partido, eleitos em 15 de novembro.
No ncontro, foram tratados proble

mas pOlitico-administrativos dos po
deres executivo e legislativo munici
pa.is.
O Encontro se constituiu num ver-'

dádeu'o elo de integração partidá.riá
com o desenvolvimento de têmas d;
grande alcance municipal, sen-do um.
dos (principais a Lei Orgânica doS'
Municipios.
(i) prefeito �leito por Gaspar, Ltlli{

Fernando Polli, esteve presente na.

co�,pa.nhia do vice-prefeito �leitu.Damo Deschamps, além dos vereadores
do I\IDB que assumirão suas cadeiras
na Câmara Mtmicipa.l de GasplLr dia.
31 de janeiro próximo. Trazem, 'após
o. enc0.r:tro, para Gasr-iU', melhores 0-

ne�taçoes pa,ra o exercício de SlJoll,s ativIdades frente ao Executivo e Le"!gislatlvo lUUnicijJal, na Cemão 7718� ;_Cooperação Técnica entre o Arquivo Histórico Documental  Leopoldo Jorge T. Schmalz e Biblioteca Pública de Santa Catarina




