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ANO II - Gaspar, 19 de Dezembro de 1976

Agora em prédio próprio,
;:jt Rua Itajaí, 1.373, em Blu
.rnenau, a Comercial Scha
.drack - Serviço ,Volkswa
.,gen, vem oferecendo pOS
.seus clientes, completo
.servlço de latoaria e pintu
ra, recauchutagem de
pneus, lavação e lubrifica
.ção e mecânica de veícu-
-Jos da linha Volkswagen.
Além dos serviços acima,
efetua troca de motores,

, ..t:om garantia.
Desde 1966, que a Co

merciai Schadrack vem

prestando serviços no ra

mo, funcionando, durante
1I0ve anos, na Rua Paul He
�ing, em Blumenau. Após,
.construlu sua sede própria,
na Rua Itajaí, 1.373, na saí
.da de Blumenau para Gas

par, proporcionando, como
sempre, o melhor atendi
rnento no setor.

--

/

. , .... , ...

Assinatura

anual:

c-s 100,00

Venda avulsa:
c-s 2,00

principal responsável pelo
seu progresso.
A Comercial Schadrack é

de propriedade dos senho
res Klaus, Udo e Hans
Schadrack. Seu diretor-ad
ministrativo é o Sr. Klaus
Schadrack, um blume
nauense de grande tino ad
ministrativo e capacidade

de comunicação, qualidade
adquiridas ao longo de sua

vida profissional.
,É grande o movimento na

Comercial Schadrack, aten
dendo a toda a região, in
clusive turistas, devido sua

privilegiada Iocallzaçâo.
Uma empresa orgulho de
Blumenau.

'

mercial Schadrack O elhor
s rv· 01 swa eu

ta com uma equipe expe
riente de profissionais, que
somam mais de 30 elemen
tos nas diversas especiali
dades.

Suas instalações ocupam A empresa teve seu iní-
.uma área de 1.500 metros cio com uma oficina de cha-
quadrados, além de exce- peação e pinturas, rnecâni
�ente pátio de estaciona- ca e seus trabalhos de qua
jnento. lidade logo conquistaram a

Comercial Schadrack con-preferência do público, o

-Prefelto de Gaspar
recebeu Prefeito
de Tijucas

'

\ .

Em cumprimento are-

cente determinação da o

i posição de troca de expe
I

riência e informações en

tre os prefeitos eleitos do
seu partido, esteve na últi
ma semana em Gaspar, em
visita ao sr. Osvaldo Sch

neider, o prefeito de Tiju
cas dr. Lauro Vieira de Bri

to. (Aspectos dessa visita

estão nesta edição).

fábrica da Crush poderá

.....

nao
se instalar em Gaspar
Gaspar recebeu na últi

ma semana a visita de al
guns diretores da Crush e

King Cola, que mantiveram
contato com a municipali
dade, no sentido de implan
tar uma unidade de fabrica
ção da referida indústria no

munlcíplo de Gaspar. Os
diretores da empresa, em

companhia do prefeito mu

nicipal percorreram o mu

nicípio e ficaram bastante
entusiasmados com as

chances oferecidas pelo E··
xecutivo. Lei nesta edição.

Vereadores gaspareo_
ses confraternizaralb

No último dia 10 sexta
feira às 20 horas estive
ram reunidos todos os ve

readores da Câmara Muni
cipal de Gaspar, participan
do de um jantar de confra
ternização, para despedida
da presente legislatura.

O jantar foi realizado na

churrascesla Lide de Tarei
sio Xaxier Wieser que ofe-

receu um excelente atendi
mento. Estiveram presen
tes os vereadores Henrique
Santos, Henrique Des
champs, Industrial Roy Sch
malz, vereador Osmar Me.
lato, Celso Huber, Nelson
Hostins, Cézar . Degau, AI.
fonso Theiss, Osvaldo Pof.
fo e' o vice prefeito Leon,f.
do Spengler. .u;
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GAZETA DE GASPAR

·Noticias ela Municipalidade
.

GABINETE DO PREFEITO - feitura de Gaspar. de cada um é cargos que contas, indus1ve se prefe-O Prefeito Municipal de Os representantes gas- ocupam. Os cargos de con- rir aumentar a duraçao dú'Gaspar, sr. Osvaldo Sch- parenses, ao regressarem fianca deverão ser coloca- expediente interno.
"

neider recebeu em seu ga- do curso, perfeitamente dos' à dlspostção do novo O curso em referêncIabinete a visita do prefeito conscientizados de suas prefeito. para que este es- foi ministrado por represe""eleíto por Tijucas, dr. Lau- responsabilidades estão c&1ha o pessoal de sua con- tantes do Tribunal de �o�.ro Vieira de Brito. A visita trabalhando com afinco, no fiança. Acompanha ainda o tas do Estado, Dr. IgnaCJdo novo prefeito daquele sentido de colocarem em relatório a relação de dívi- de Queiróz e Dr. AdilsQmunicípio se deve' a uma dia toda a tarefa sob sua das da prefeitura e crédi- Silveira. Pelo Tribunal dtJ.troca de experiencia e in- alçada. para a finalização tos, discriminados com no- Contas da União estivereformações que estão sendo contábil do atual exercício. mes dos credores e deve- os professores Dr. Adalber'mantidos entre os prefeitos Os atuais prefeitos, de- dores a Fazenda Municipal. to Lima da Cruz, inspetordo MDB eleitos em Santa verão até 31 de janeiro fa- Odir Barni, contador da em Santa Catarina, Dr. cetCatarina.
zer suas prestações de municipalidade e partici- so Wiergs e Dr. Wasc�in�Lauro Vieira de Brito é o contas referentes ao exer- pante do curso destacou à tono Foi instrutor tambern (1prlrneiro prefeito eleito pe- cício de 76, bem como o reportagem que durante o dr. Carlos Eugênio PireS;,�o MDB em Tijucas, sendo balancete do mês de janei- curso foram alertados ain- diretor do Departamento d"que já foi candidato a pre- ro para ser entregue ao da quanto ao fato de que a assistência aos municípíoS�feito 'em 72 e a deputado seu sucessor. -

atual administração poderá A partir do próximo ana,estadual em 74 e finalmen- Dos relatórios a ser en- durante o mês de janeiro qualquer irregularidade �te eleito prefeito em 76, tregues, deverão constar reduzir o expediente exter- ventual apresentada na(com uma diferença de 186 todos os bens do patrimô- no da Prefeitura, para faci-· contas dos municípios, ha-'\\lotos sobre o seu opositor. nio municipal, relação de litar os trabalhos corres- verá a responsabilidadTijucas, cidade com 15 funcionários, venci P. tos pondentes à prestação de do contador.mil habitantes aparece----------com relativo destaque no
cenárlo catarinense, mercê
'sua boa produção de cerâ
mica e agricultura. Por 0-

caslão de sua visita a Gas
par, o prefeito de Tijucas
.se fazia acompanhar pelo
.sr. Elionai Alexandre, agen
te de estatística do IBGE.

OBRAS - A Prefeitura
Municipal está construindo
a Rodovia Municipal n° 71,
.cortando a propriedade da
família Barbieri, ligando
(com os Luchini.

Outra importante obra
da munlctpalldade é a pa
vimentação da .continuação
da, rua Eurico Fontes, entre
o açougue Gasparense e a

agência dos Correios e Te
Iéqrafos.
Continuam em ritimo a

,celerado os trabalhos de in
fra 'estrutura da nova Indús
tria NIFEAR, cujo patrola
menta e trabalho de maca

darnlzaçâo está a cargo do
maquinário da municipali-
dade. '

CONTABILIDADE - En
cerrou-se na última quarta
feira na .sede da AMMVI
em Blumenau um curso so-.

bre encerramento de exer

cício, prestação de contas
e providências a serem to

madas na transmissão de

posse de prefeitos. O refe
rido curso teve a dura�ã?
de três dias e dele partlcl
param o contador adir Ba�
oi e Marcos Scharm, auxi
Ji.ar de contabilidade da Pre-

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

Rua Augusto Beduschi, sg - GASPAR se

Sec. da gricultura entrega e' imporiamais gallo Serviço de Premuni- rebanhos catarinenses, es- O gado foi entregue aoS'ção de S?O Bento do Sul, tá complementada mais municípios de Urubicí (124da Secretaria da Agricultu- uma das metas da Secre- cabeças); Jaraguá do SU'ra e Abastecimento,' acaba taria da Agricultura, para o (oito); Joinville (38); La...de receber 107 cabeças de exercício de 1.976". A de- ges (29); Florianópolis (39hmatrizes leiteiras que, em claração é de Victor Fonta- Corupá (seis); Brusque (semarço do próximo ano, se- na, que já está organizando te); Indaial (10); Campo Adrão entregues aos produto- programas para o próximo legre (uma cabeça; Portares. Também foram impor- ano, quando, além da im- União (três).tadas 107 terneiras, que se- portação de gado, promove-
....."rão enviadas a diversos rá a realizacão de leilões

murucrpros catarinenses. de gado leiteiro, já produAssim, a Secretaria está zidos por criadores catari
se preparando para o início nenses, principalmente deda programação de melho- projetos de inseminaçãoramento zootécnico de artificial, serviço que tarn-1977: bém integra o programaA 'Secretaria também in- daquela Pasta.formou, que entregou mais - - - - - - - - -

265 matrizes e terneiras
das raças Holandeza, Jer
sey e Normanda. O secre
.árlo Victor Fontana afirma
que são" animais das me
lhores linhas de sangue, al
tos produtores e originá
rios das mais afamadas ca
banhas da República Orlen
tal do Uruguai".
- "Com mais este con

tingente de gado leiteiro,
que vem trazer nova e ex
celente carga genética aos

,
.

... I'

Expediente Bancári,
Para o próximo dia 24 d�dezembro o Bradesco de

Gaspar estará obedeceudo o seguinte harário d
atendimento ao público:
- das 09 às 11 horas.

Sivald
REPRESENTAÇÕES E DECORAÇÕSE

Paviflex, Carpet, Divisória's
lambris, Forros, Papéis de Pare'de�.Mão de obra especializ.alla

Rua José Honorato Müller, 1-45 - Fone, 32�215S
Com Alado Pereira - Gaspar - se,
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GAZErA'DO VALE-
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I,CASAMENTO DE PRATA
A Gazeta registra com

satisfação os 25 anos' de
casado de> querido casal

..Siegfried e Elza Wehmuth
. cujas comemoracões fora�
realizadas na residência do
.casal, com a presença de'
,�rande número de convida
J dos, a maioria deles .per
.tencentes à família Weh
.rnuth e SabeI.

',MERCADÃO DE TOALHAS
A partir do próximo dia

,� de janeiro deverá estar
"funcionando em Gaspar
.uma nova Loja -··0 Merca
,dão de Toalhas - de pro
.priedade de Flávio da Silva,
,.0 Sombrinha.

A nova IOlja, situada na
rua Itajaí, dentre outros ar

.tiqos colocará à venda di

.versos artigos têxteis da
'Jndústria Gasparense e e?
.peclalmente da Indústria
-Textil de Gaspar.

Gaspar tem nova dentista
Acaba de ser aberto, em

Gaspar mais um consultó
rio de odontologia, cLJJa ti
tular, Ora. lvete Marli Parn
plana Fraga é natural de
Gaspar e após formada op
tou pelo desempenho da
profissão em sua terra na

tal, no prédio de Dona Mau-
.rlna.

'

ENLACE
Realizou-se ontem o en

lace matrimonial de Car
los Henrique Sack e Marle

,

ne <los Santos, na Igreja de
São Pedro Apóstolo. O noi-

, vo é filho de Charles e EI
fried Sack e ela filha de A
rnadeu e Oraci dos Santos.
Logo após as cermônias re

ligiosas os convidados fo
ram recepcionados com

uma �onita festa na sede
da AABB em Blumenau.

Jóias· Relógios· Oculos > Artigos para Presentes

r .

Consertos em Geral
Rua CeI. Aristiliano Ramos, 522 - Caixa Postal, 53
Fone: 32-2203 - GASPAH - SANTA ,CATARINA

RQ::lojoaria
.Otica Ernesto
Casa Olinda
ARTIGOS.E CONFECÇÕES
P/SENHORAS E CRIANÇAS

OFERECI; 0$ MAIS FINOS ENXOV�IS P/NOIVAS
GASPAR SANTA CATARINA

.'

."'--

PLrlSTfCOS Li\MINAD�
LT!:lA.-

CONSlRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BARCOS

LAMINADOS EM FIBERGLASS
CAPAS, TOLDOS, CARRETAS

.h>ne: 32·2021 GRSPAR
,.. ' . _ ....

se

o E C
Príncipe da Paz. É a Paró
quia cujos paroquianos sa

"Hoje surgiu a Luz para bem marchar ombro a orn-
o mundo: O Senhor nasceu bro rumo à mesma meta .

para nós. Onde não existe nem puxa
Ele será ehamado Adrnlrá-. prá cá nem puxa prá lá.Não
vel, D!3us, Príncipe da Paz, se quer dizer com isso 'que
Pai do mundo novo, e o seu todos os paroqutanas não
reino não terá fim". (Is. 9, tenham voz nem vez, mas

2.6; Lc. 1,33). que as vozes dêem vez a
Estas palavras sóbrias, todos, que haja debate de

mas. cheias de conteúdo, idéias para se chegar a con-
.dâo início à missa celebra- clusões frutuosas para (ii
da na aurora do Natal. Dis- bom andamento da paró
se palavras sóbiras, porque quia. Lembramo-nos da
dizem algo concreto, cru, Campanha da Fraternidade:

�espojado de sentimenta-, Caminhar juntos. Os paro
lisrno, palavras, que, medi- quianos devem andar jun
t das com atenção, dão a tos. Formam uma, cornuni
e nder algo de novo pa- dade. Não um partido nem
ra a humanidade. dois. A comunidade funcio..

Surqlu a Luz para o mun- na se os egoísmos são de
do: E a Luz de Deus que salojados do coração dos
vem nos indicar o caminho indivíduos. Quando o paro
do bem, da justiça, do a- quiano comunga Cristo, ele
mor; Quem é esta Luz? também deve comungar
- E Cristo. O Senhor que seu irmão. Isto é: viver em
nasceu. comum união. Os ressenti
- O Senhor que nasceu é mentos devem ser, supera
o Príncipe da Paz. O Reino dos. As ofensas perdoa
desse Príncipe não terá das. Do contrário, a festa
fim. do Natal será uma farsa..

Notemos bem: Não são Não será Natal. Não ímpór
os reinos bem armados que tam champanhas, presen
não terão fim. Mas os de- tes: enfeites etc. se centi
sarmados. Os que portam a nua r existindo no coração
arma da paz. Parece um pa- de cada um a metrópole do
radoxo, pois o que vemos egoísmo com as portas te ..

são aqueles que tem a me- chadas para Cristo e para, o
tralhadora na mão é que do- próximo, seja Quem for.
minam todo mundo e di-. .

zem que estão defendendo '

Feliz N�tal. F:�lIzes de

a paz. Na sociedade, os flue
nos que Cristo vela ao mun

tem poder na mão, ou são
do para nos traz�r � Paz, a

donos de muito capital, dão Luz, o Bem, o Dlrelto. Te

a impressão que possuem �os a grande. chance de

um reino que não tem fim. vl�er�os no remo da Paz.

São até orgulhosos e con-
Nao Impo�tam que tenha.:.m

vencidos que realmente as- ?omerClallzado o. Natal. Nao
sim será Importa que haja bombas

Mas não é assim. O rei- at�m�cas, armazena?as. O

no que persiste é o reino Prlnctpe da Paz veio. Va

da paz. A SOCiedade que so- !1l0s a� encontro dele. Se

brevive é a da paz; não aJamos .mstrurl!entos ?8 Paz.

paz que o mundo armado :,ennor, fazei de mim um

oferece, ÇluardadÇl à base instrumento d� �ossa Paz.

de baionetas, mas a do Onde houver ódio Que eu

mundo Novo do Cristo do leve o amor. Onde houver

Natal. ofensa que eu leve o per-
A família que sobrevive dão ...

é a da naz. Prezados Paroquianos,
E a Paréquia? - Lógico! Feliz Natal para vocês! ('

Só pode ser a da paz. A Pa

róquia que dá morada ao

N A T A L

)

F. Geraldo Freiberger
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� � Natal realmente feliz se faz com artiqos da Alfaiataria e Lo)� qél�p�re8.��,.
_1._ A Gasparense tem de tudo para o seu lar e preserr-es para ,a_$ testas @,� fim de anoe

- 1�_._ Cristais, relógios, faqueiros, ventiladores, liquldificaderes, Linha lnox, M·ª:ql,;ljn�as de lavar, fogões,,
'

jogQS de Panex, e na linha de tecidos, calçados e confecções, n.ª AJfª.iMªriª e:. boja:tGas,:>arense, vo-I .

/ ....- ..

cê é bem atendido ... .-... "
.

:' i
'io"�

• _. "'';I ...
I.
•

, .

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

Compre tudo sem dinheiro, na Loja do Pedro Zuchi.

Alfaiataria e Loja Gasparense de Pedro ·ll-lchi.
Rua Ind. José Beduschi, 273 - Fone, ªé��270 � GASPAR ..-= Santa Catarina .

• ul

Comercial Paulo �valdo Gaertner S.A.
CGCMF n° 84043173/0001-87

Rua Dr. Nereu Ramos, 1025 - GASPAR - sc
RELATÓRIO DA DIRETORIASenhores Acionistas:

Em cumprimento aos dispositivos legais e estatutártos. vimos a·tJresent.ar-lhes o balanço geral, conta de lucros e perdas e parecer doCO.flSlellho Fiscal, referentes ao exercício encerr-ado em 30 de junho de1976, cujos documentos se acham à disposição dos acionist-as fia se·de social, onde poderão ser obtidos quaisquer esclareclrnentos julgados necessários.
Gaspar, 10 de setembro de 1976.

A DIRETORIA
BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 30 DE JUNHO DE 1976

A T I V OD1SPONfVEL
Oljxa e bancos
REALIZÁVEL
A curto prazo
A 1ongo prazo

'MOBILIZADO
Contas de 'incorporação
Contas de correção monetária

-,
" :: j "

21.649,52

268.656,00
9.840,29 278.496,29

, i �� .

236.122,85
63.41:J8,25 299.531,10 ' "

,.:.'
.;'�

, 105.233,57

150,00

705.060,4'8

PENDENTE
Despesas dlferídas
COMPENSADO
Açies canclonadas

Soma do ATIVO

PASSIVOEXIGfVEL

A curto prazo :
142.834,45" ,

A longo prazo r

316.542,65 459.371,1(11"; . ,

•
�NÃO EXIGfVEL "

, : �
..

Capltal e ,reservas 202.751,15
Provisões 42.782,23 245.S33_'�

.:...,

COMPENSADO
,

Oaução da diretoria
.� . 1S0;OtVJ

Soma do Passivo 705.060,.frDEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE "LUCROS E PERDAS"
CRÉDITOReceit-as e demais contas das

operações sociais do exercício 375.10S,6S
DÉBITO-Despesas das operações sociais 330..106,18;Rleservas ,I,egal ,e especial 45.003,47 315. f'09,jf

_ :t,

Gaspar, 30 de júnho de 1976 .: ,,<l:,�;.�,ODEMAR GAERTNER - Di,retor-Presidenté "\��' \

ILSE GAERT-NER - Dlretora-Gerente
GENÉSIO DESCHAMPS - Técnico em ContabHidade"ORC-SC n° 336f�PARECER DO CONSELHO FISCALOS abaixo assinados, membros de Conselho Fiscal da COMER..CIAL PAULO EVALIilO GAERTNER S. A., tendo examinado o ba'an�geral, a conta de 'lucros e perdas e demais dooumentos 'rel'ativo •exercício social encerrado em 30 de junho de, 1976, são de pareG�"que devem ser aprovados pela assembléia Geral.

Gaspar, 15 de setembro de 1976
Bruno Deggau Gilberto Schmitt e Roland SchoenfeJ.dC"

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

Te�elaS!em l3er-na"r-din() J..4 •.FABRICANTES DO XADREZ "IZA"
ex. Postal, 25 - Fones: 2215-2225 ",oç- r

Rua P. Leopoldo Schramm, 04781499
SANTA CATAPUNA

GASPAR

I.
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Dátio Deschamps

Comentário
O tempo de eleições se

encerrou. O MOB, apesarde tudo e de muitos, conse
guiu elegar Fernando Poli.
É a realidade, e contra fa
tos não há argumentos. O
que pode haver apenas é a

interpretação das relações
entre os fatos. Vamos dei
xar à margem as interpre
tações: para mim (e para
um bom punhado de amigosde todos os momentos) a

efeição de PolIi representa
uma purificação democráti
ca no processo eleitoral, a
Ihando-se do ponto de vis
ta do eleitor. Isto é: o can
didate vale pelo que é e
não pelos instrumentos
musicais que usa na banda
ou na grande orquestra ...
Um aparte: sobre a manei
.I'a como o Governador con
duziu (e dirigiu) a campa
nha pelo outro lado, é ne-

. cessário dizer em publico
que se trata de um retro
cesso: trouxe ele de volta
todos os comportamentos
maquiavélicos de antes de
1964. Explico o "maquiavé-
'lico": para atingir os fins
todos os meios se justifi
cam. Sob este aspecto, o
Governador da Arena é um
homem pré-revolucionário
e, até certo ponto, nocivo.
ao desenvolvimento social
do Estado. É útil à Revolu
ção, não se discute. O pro
blema está no fato de que
a Revolução, por essas e

outras, começa, infelizmen-
1fi!, a ser discutível sócio
'tJg;Gamente: ela está per-
)nitlndo, t.1Pr exemplo, o re

torno de IJm conjunto de
maus hábitos pgHtiço� da
passado. Entre eles, o abu
$Q do poder p�blico que, fa
�talfuénte, leva a corrupção
nacional, velada e, até mes

mo, institucionalizada. Um
sintoma claro do fato sur

ge agora, após as eleições,
com a defesa da prorroga
ção de mandatos dos go
vernadores. A este respel
to, seria oportuno leitura
cotidiana da coluna de Car
los Castelo Branco no jor
nal O ESTADO (Florianópo
fis). Falta, em nosso enten
der, aos homens da Revo
lução uma seriedade de

,ropósitos e de ações que,

. I;

s,

f
I

te & Cia.
que o mundo �eja útil. Fa
ça alguém feliz, para que
você seja feliz. São os de
sejos da coluna a todos os

leitores.

RÁPIDAS: José Tafner,
com curso de Mestrado em

Educação na Fundação Ge-
, túlio Vargas (Rio), será o
novo Diretor da Faculdade
de de Filosofia, Ciências e
Letras da FURB. :-: Curso
de Letras da FURB oferece,
a partir de 1977, Bachare
lado em Letras e Curso de
Secretário Bilíngue (nível
superior) .. :-: Festejou mais
uma data natalícia, 1'10 últi
mo dia 15, o Vice-Prefeito
de Gaspar, Sr. Bernardo
Leonardo Spengler: ao ami
go e companheiro Nadinho
nossos cumprimentos, de
, �i�ando felicidades junto
adS familiares e ao povo.:-:
Comemoraram 35. anos de
união matrimonial o. casal
Eurides Luiz PolIi e Maria
Cecília dos Santos Polli: o

acontecimento foi no dia
15, festejado com celebra
ção eucarística, quando es
tiveram presentes os fami
liares e amigos do casal.
Frei Odorico Durieux, fran
ciscano de corpo e alma,
presidiu o ata. :-: Registra
mos, também, com satisfa
ção a formatura de dois fi
lhos do casal: Luís Augus
to PolIi - Economista pela
FURB; e Maria Letícia Pol
li - Curso de Letras na

FURB. :-: Nossa homena
gem especial, a João Car..
los Deschamps, filho de
Leonardo e Walda Des ..

champs, que recebeu o. di
ploma de Médico Veteriná"
rio, no último dia 3, na Uni
versidade Federal; de Pelo .. ·

tas (Escola. de Agron.omia
Eliseu Maciel): formado, já
foi contratde como Profes
sor da mesma Escola. É um

gasparense, humilde e sim
ples, estudioso e dedicado,
que honra a terra. Venceu
sem bolsas, sem amparos,
com Q trabalho préprlo,
arranhando-se com as di ..
ficuldades inúmeras.
.-: Nossa homenagem tam..

bém à Conferência Vicenti
na de Gaspar pelo trabalho
excelente que desenvolveu
no ano de 1976: desejamos.
que os. respansáveis -
Sílvio Schramm, Ludwig
Schramm, Marcos da Silv.a
e João Régis, com toda a

sua equipe - redobrem
sua ação em 1977. É um·

trabalho de base de gran
de alcance. e-: E�on Sctb•
ramm - professor de Bio
logia - cursará Mestrado
em Genética, a partir de
197'7, na Universidade Fe
deral do Rio Grande da Sul,
em Porto Alegre. :-: A to-
dos os gasparenses, ml.tita
paz no Natal e no Anq' No
vo. :-: Prase da selJí1ana:
"Convertei-vos" (Sãcl M.
teus).

Das alegrias '.
No fim da semana será

Natal. São João, em sua lin
guagem bíblica e poética
(criativa), diz: "O Verbo se
fez carne e habitou entre
nós". Tomando uma outra
versão, mais precisa se

gundo certos exegetas, São
João diz: "O Verbo se fez
ser humano e armou a sua
tenda entre as nossas ten
das". Isto é: o invisível
(real) 'se manifestou vlsl
velmente. Deus nasceu en
tre nós, para que o seu pro
jeto criador se desempe
nhe até o fim: a esperança
cristã reside no Ministér,io
Ob Encarnação • nascemos

.;� . ,,"""'_,">,
para o futuro, p�ra Q en- -"':'DECÁlCOMANIAS _ CHAVElf.lOS _ CALENDÁ-'centro de todos com todos

RIOS _ E OUTROS SERViÇOS GRÁfiCOS.e de todos com o Criador.
Uma estrela nos gUiá: a ca- Rua Pref. Leopoldo Schramm, 455 - GASPAR - se
ridade cristã que é envol- Fones 32-2141 ou 32-2163vlmento total de todas as

ALTA QUALIDADE EM BRINDEScoisas, para que a Promes-
sa se realize: não no fim, ......__"""!'-'!""'!"':-=-�-:-:-=-:::---��------mas a cada momento que é S I N T O N I Z E
o término de cada etapa.
Por isso, o cristão vive o.

. -

agora, como antectpação
do amanhã: a legl'ia, rle es
tar no mundo para transfor
mar o mundo. Neste Natal.:
transforme-se para trans-

\formar ... Sinta-se útil para
.

...-
-,

��,. ���';: In�íslri'a e CI'lércio
..te; �I Artes Fraficas

-

. LIda.

Ráelío Clube ele Gaspar
Música - Es,ortes - Notícias

O melhor em programação
1410 NO DIAJ. DE SEU RÁDIO

aliás, também se acsenta,
não poucas vezes, da con
duta dos homens da Oposi
ção. Em síntese: protesta
mos publicamente contra
9S desvios políticqs da Re
volução. Cabe a todos os

brasileiros, governantes e

governados, repensar obje
tivos e estratégias do de
senvolvimento social -e po
lítico. Caso contrário caire
mos na artificialidade das
mentiras circuns.tanciais,
dos arranjos f.âceis, dos dis
cursos de ocasião... e a

cabaremos remetendo, so

bretudo, os professores ao
triste artifício de mal edu
car as crianças e os jovens
deste País. Hoje eles terão
que. dizer aquilo que ama
nhã vão ter que desdizer:
sem a menor vergonha e
com a mais deslavada cara

de-pau. Obs.: reconheço
que o comentário não tem
nexo evidenciado. É propo
sital: reuni frases, 'cabendo
ao leitor acrescentar as'

que faltam.
e
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Festival deNatal DO
. eitur - Rodofeira
Teve início no Citur-Ro

aíofeira, em Balneário Cam
boriú, o 1° Festival de Na
tal, promovido pela Turesc

o l€ que se estenderá até o dia,
, 23 deste mês, estando a

berto, diariam.ente, das 10
I .às 22 horas. À solenidade
,
de abertura, sem discursos,
.seguiu-se a apresentação
.<CIo Coral da UDESC, que in

zerpretcu músicas natali
nas. Depois,o "Papai Noel"
foi recepcionado pelo pú
hlico e dlstrlbuiu balas e

"homb'ons para as crianças.
"Com feiras de brtnquedos,
(.de presentes, de livros, de

::, artes, de aves e animais,
-de flores e folhagem, su

per-mercado de artesanato,
.presépio de Natal, Arca de
Noé com animais vivos e

um mini-salão de automó
:veis, entre os 82 stands

montados, a promoção con

tou com uma boa afluência
de público. E segundo a Tu
resc, deverá aumentar ain
da mais, com a abertura de
temporada de verão em

Balneário Camboriú. Entre
os visitantes, uma das atra

ções era o comediante Re
nato Aragão.
As solenidades de aber

tura do 1° Festival de Natal
contaram com a presença
do presidente da Empresa
de Turismo e Empreendi
mentos do Estado de Santa
Catarina, Orlando Bertoli;
presidente da Citur-Rodo
feiraí Cyro Gevaerd; secre
tário do Governo, Albir=
Zeni; prefeito de Balnel!ó
Camboriú, Gilberto Améri
ca Meirinho e outras auto
ridades.

'Leiloada FareJa de
o

Napoleão
'LONDRES _. O uniforme

azul e vermelho que Napo
eão vestia durante a bata

H1 de' Waterloo passou a

per encer a um dos descen-
"dent s do homem que o

:derro,\\pu, o duque de Wel
Itnqtor]. O atual duque com

prou 'f uniforme por 36.300

dólares (cerca de 400 mil

,cruz�;iros) em um leilão em

M(i)n:t�e Cario e disse que
,pr:eienqe exibi-lo em sua

resAdencia campestre, que
foi' doada a Wellington de
péis de sua vitória e que
foi aberta ao público este
ano..

Napoleão usou o unifor
me na manhã da batalha de
:18 de junho de'1815, mas a

chuva obrigou-o a trocá-lo.
O uniforme azul e verme

lho foi encontrado na car

ruagem do Imperador fran
cês quando este abandonou
e fugiu a cavalo depois de
sua derrota ante as tropas
lnqlesas de Wéllington e

as prussianas de Blucher.
O uniforme pertenceu du
rante muitos anos à família
de Blucher e após o leilão
em que este foi arremata

do, o duque de Wellington,
o oitavo da linha sucesso

ra, disse que ficou surpre
endido por não ter o Museu
Militar Francês,' de Paris,
oferecido um lance maior
para obter a vestimenta.

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

IMPRESSORA GRAFICART LTDA.

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

G A SPA R Santa Catarina

A PERfEiÇÃO EM IMPRESSÃO
-I

••

1976, aprovada pelo presf.
dente Geisel.
A primeira parcela do e

corda no valor de 4 milhõe�
740 �'TIil e 750 cruzeiroS,.
(correspondente a 15 poli'
cento do totall. já foi en..

·

tregue ao governador Kon
der Reis, para utilização ex-:

clusiva dos projetos cons

tantes no convênio.
OUTROS CONTRATOS
Após a cerimônia da ag,.·

slnatura, falaram o gover
nador Konder Reis e o mi
nistro Dirceu Nogueira, dos
Transportes. Também, OJ

Governador manteve conta
tos com o ministro Nêy
Braga, da Educação e este
ve no Ministério da Fazen
da. À tarde, além de asst
nar o convênio no qabínetee
do Ministro dos Transpor
tes, Konder Reis entrevis ..

. tau-se com os mi n ístros

Golbery do Couto e Silva ...

Chefe do Gabinete Civil da.
Presidência e Hugo de A..

breu, Chefe do Gabinete'
Militar.

Participaram da solenida
de o ministro Dirceu No
geuira, dos Transportes; ó'>

governador de Santa Cata
rina, Konder Reis; o prefei
to de Florianópolis, Espert
dião Amin Helou Filho; se

cretário Nicolau Malburq,
dos Transportes e Obras; o.
senador Lenoir Ferreira ..

Presidente do Diretório da.
Arena; e outras autorida
des.

1liondcr assegura rc..

(ursos para urhanízar
jloríanópolís

Churrascaria Lider
A RECEITA DO MELHOR

ESPETO CORRIDO, ALMOÇO OU COMERCIAL
SOB A DIREÇÃO DE

TARelSIO XAVI�R WIESER

COM O MELHOR ATENDIMENTO

Rpiibvia J.'lac.rda, 51 • Fone, 32-�018· Gaspar-8C

Fpolis. 23.12.76 _ O go
verno do Estado e a Prefei
tura de Florianópolis já têm

,

os recursos necessários à

execução dos projetos de
urbanização do aterro da
Baia Sul; do sistema viário
básico da Capital; da cons
trução de praças públicas
e, ainda, para elaboração
de outros projetos de urba
nização da cidade, que cus

tarão c-s 84.077.000,00. Pa
ra isso, foi assinado, no ga
binete do Ministro dos
Transportes,

.

em
. Brasília,

um convênio entre a Se
cretaria do Planeiamento
da Presidência da Repúbli
ca, o Ministério dos Trans

portes, o Estado de Santa
Catarina e o Munidpio de
Florianópolis, com a' inter
veniência da CNPU (Comis
são Nacional de R�giões
Metropolitanas e Política
Urbana), da Empresa Brasi
leira de Transportes Urba
nos e da Secretaria dos
Transportes e Obras do Es
tado.
A cerimônia de assinatu

ra foi presidida pelo gover
'nadar Konder Reis e pelo
ministro dos Transportes,
Dirceu Nogueira, que dis
cursaram na ocasião. As
obras e planos do convênio
deverão ser executados no

período 76177 r fazendo par
te do Programa de Investi
mentos Urbanos para Flo
rianópolis, de acordo com

a exposição de motivos
283 de 19 de setembro de
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GAZITA DO VAl!E\

Poupança com rencla Fixa
. uma noviclacle BraclescD

Sem dúvida alguma grande repercussão obteve na

praça de Gaspar o recente
'lançamento do Banco Bra
desco, do revolucionário
----------

sistema de economizar in
vestindo na caderneta de
ponpança de renda fixa.
Acreditam os entenlidos

em economia que este é

Gaspar poderá instalar fábricas da
�rush �e King Cola

Atendendo convite for
mulado pelos senhores
Bernardo Leonardo Spen
gler e Solano Schmith, es
tiveram em Gaspar alguns
diretores da Crush e King
Cola, acompanhados do
prefeito e vice prefeito e
leitos do município.

Em Gaspar, mantiveram
contato com o prefeito Os
valdo Schneider, com quem
trataram da possível insta
lação de uma unidade da
referida indústria no muni-
�--------

crpro dê Gaspar. Para tan
to os ilustres visitantes
percorreram o município,
escolhendo o local mais a

propriado para a instalação
da fábrica, havendo inclusi
ve oferta de doacão do ter
reno por parte'dó atual pre-
feito, enquanto a Prefeitura
se propõe a fazer o máxi-

mo esforço no sentido de
oferecer as melhores con

dições para a instalação da
empresa, até final de 77.

Serviço Volkswagen
-------- ......

Comercial Schadrack Ltda.
Rua Itajaí, 1373 - BLUMENAU - Sta. Catarina

Viacão!I Val�

CRESCENDO PARA �ELHOR
SERVIR VOCE.

-

um dos mais eficientes mé
todos lançados por cader
neta de poupança no Brasil,
sendo que participar o ci
dadão ao abrir sua cader
neta de poupança sem seu
nome ou em nome de de
pendentes, escolhe o prazo
fixo 'de preferência do clien-

te, podendo inclusive fazer
um depósito mensal, atra ..

vés do sistema de crédito
automático em conta. Co ..

mo vantagens, esse siste ..

ma faculta ao investidor o .

r

direito de gosar de rendas,
juros e correção monetária
nas parcelas depositadas.

(),p()r-tunidade§
VENDE-SE

Uma casa de madeira 7mx11 m
com terreno de 15mx25m a 3 km
do centro de Brusque, 'no asfa'lto
de ltajaf, 3 anos de uso,
Tratar na Padaria Wanzuita em

Gaspar - SC.

ALUGA-SE
Aluqa-se uma casa de alvenaria

locallzada na RUÇl 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=,

1\DLGaspar.T�eno medindo 61mx70m bem
no trevo de Joínville, área própria
para 'instalação de ·indústriá.

.

Tratar com o proprletárlo na 'Pa
daria Wanz.uita, em Gaspar, Santa
Oatarina.

Vende-se:
Um automóvel Galaxie, ano

1968, cor azul infini,to, em excelen
te estado de conservação, e de
procedência garantida, 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,
fiO. 1691, em Blumenau, ou com Na
gib Barbleri, em Barracão,

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 paqar. 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 Metalúrgi'ca Tur-
...

. : \ .

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

Uma casa de madeira em Nave
gantes, 9mx11 m, com terrena 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 Schneíder, na
Praia de Armação .. A casa tem as
dimensões de 6 x 10, contém seis
peças, pintada à óleo e encontra
se em estado ode nova. Tratar com
Irmãos ioga, na \1Íerde Vale.

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

MANICURE
Precisa-se de uma manicure, Tra

tar no Salão de Beleza Sul Arnérl
ca, à <Rua Ari&1'iliano PIamos, em

Gaspar.

Oferta de ernpreqo
Sylvio João Zimmermann - In

dústria Cerâmica, está necessitan
do de moças e senhoras para as

funções de serventes. Tratar dire
tamente com a di,retoria da Indús
tria - Rua Prefeito Leopoldo Sch
ramm, n° 115.

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 Papelaria Leohon-Deohon _' Fo- .

ne 55-0437 - Brusque - Sç�
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Inaugura,c/a
., .Ii ....

a

o do
,

nança do Estado em 1973,
Juarez Furtado e Dirceu
Carneiro concederam, na

ocasião, entrevistas, dizen
do este último que não só
uma administração munici
pal oposicionista encontra
dificuldades mas todo o

municipalismo brasileiro
enfrenta sérios problemas,
principalmente de ordem fi
nanceira, face à forma de
distribuição da arrecada
ção pública onde a maior
parcela cabe à união e ao
Estado e somente uma pe
quena. parcela' se destina
ao município, responsável
que é este pela urbaniza
ção, saneamento e outras
melhorias junto à comuni
dade. Mais adiante obser
vou que em Laqes procura
rá desenvolver um modelo
oposicionista no que se re-

Regr'essaram de Floria
'nõpolls, onde estiveram
participando de uma reu
.nião na Assembléia Legis
lativa entre prefeitos e ve
readores eleitos em 15 de
novembro passado e a cú
pula do MDB, o Chefe do
Poder Executivo lageano,
dr. Juarez Furtado, e o pre
feito eleito dr. Dirceu Car
neiro e vereadores. A reu
nião foi realizada durante o
dia de sábado e manhã de
domingo com diversas pa
lestras, inclusive pelos de
putados federais Jaison
Barreto e Laerte Vieira que
abordaram os temas ..

Es
truturas Médicas do País"
e

..Atualidade Política". A
tônica do encontro foi ain
da análise das últimas elei
ções e o lançamento de
candidaturas para a Gover-

Lanchonete

•. 1 "'" ,..<: ...... :... ·ru ....• .... .... ._ �.�-:_� ..._}. .... � .. '

Alfa

'

..0./"" .E, '.�' ••� I.·...

a
fere à busca de soluções
para o grave problema do
homem do campo que se

dirige para a cidade. Mais
adiante o prefeito eleito
Dirceu Carneiro afirmou
que uma administração mu

nicipal deve ser feita em

-equipe, com ampla partici
pação popular, inteiramen
te voltada para os proble
mas comunitários, onde to
dos participem das deci
sões. Lembrou, finalmente,
que em Láges há uma per
feita organização partidária
de base nos -seus principais
bairros, onde os respecti
vos líderes reivindicam jun
to ao Executivo Municipal
constituindo-se em fatores
decisivos para uma boa ad
ministração. Já o prefeito
Juarez Furtado, indagado
por um repórter político do

CEVAL agro industrial s.a,

jornal O Estado sobre a
sucessão na direção regio
nal do partido, refutou que'
seja candidato à presidên ...

cia do seu partido mas ad
mitiu concorrer, "pais sou
um soldado do partido, can
didato a qualquer carga
desde que escolhido". Aa
meio dia de domingo, Jua
rez Furtado, Dirceu Oarnel
ro e assessores estiveram
na TV Cultura participando
do programa Bola em Jogo,
sendo um dos assuntos a-

bordados a inauguração o..

ficial, ocorrida na noite de

ontem, da iluminação do
Estádio Municipal, segurg4
mente o melhor do Estado
segundo as próprias pala-
vras do comentarista Ro.
berto Alves.

@AIXA lDeSTAl45 iS110 GASPAR, se - BRASIL

BENEFICIANDO SOJA

PARA O B.RASIL INTEIRO

Vende: se
Vende-se uma serraria,

preço de barbada, no perí
metro urbano, margem es

querda, município de Gas
par. Tratar com o proprietá..

rio Ary Würzius, no local,

.

!
-,. F A B R I C'A ç A-O PRÓ P R I A

Expoalção e vendas: Rua Aristiliano Ramos
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