
o Tribunal R�gioné;ll Ele,i
-toral, após analisaro recur
so impetrado pela Arena
de Gaspar e deferido pelo
Juiz da 64 'Zona Eleitoral,
�Eleazar Nascimento, exigin
do a anulação da contagem
.dos votos das 31 'urnas,
considerou, através de pa
recer unânime dos juízes
que o compõe, como impro
cedente e desfundada a

argumentação apresentada
pelo partido recorrente,
pondo assim final ao im

passe que pretensiosamen-
'te ameacava a vitória do
.candidato emedebista Luís

novo r
dos votos da 31 urna, quan
do observou-se a existên
cia de um voto a mais do'
que o número de eleitores
votantes, a agremiação exi

giu a anulação dos votos

da referida secção, cuja
contagem apresentava um

saldo positivo de 59 votos

a favor da legenda 'emede-
bista.

,

Como o Juiz Eleitoral E
leazar Nascimento conside
rou que a irregularidade
não poderia implicar na

nulidade da contagem de
todos os votos da urna, o

que resultaria, inclusive, na
inversão dos resultados da
pleito, uma vez que a dife...

rença pró-MDS era de 50"

mente 23 votos, a Arena,
motivada pelo inconformis ...

mo da derrota e sem qual
quer lógica ou base lega',
levou o seu protesto ao

Tribunal Regional Eleitoral,
que por sua vez também
não tomou conhecimento
do recurso. Assim sendo,
mesmo que contra a vonta

de de alguns, Luís Fernan ..

do Polli é o novo prefeito
de Gaspar.

•
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Fernando Polli.
A notícia vem a tranqui

lizar a população de Gas
par, que aguardava com ex

pectativa e tensão o des
fecho dos tramites do pro
cesso. A argumentação a

presentada pelo Diretório
da Arena baseava-se ape
nas no fato de que um elei
tor teria, conforme ele
mesmo declarou posterior
mente, votado em duas

secções diferentes, burlan
do a vigilância dos mesá
rios. Partindo desta irregu
laridade, que foi realmente
confirmada na contagem

u

.Frei Godolredo recebe homena
gem de estudantes

Com o objetivo de para
.nlrítár a turma de forman
dos dos cursos de secreta-

'riado ,normal e contabilida
de do Colégio que leva seu

nome, está visitando Gas

par o Frei Godofredo, que
'durante muito tempo exer-

�.ceJ' as funções de .viqárlo
da Paróquia local. Na oca

.sião Frei Godofredo esten

.deu sua visita também ao

.grande número de amigos
.que aqui deixou.

Residindo atualmente em

petrópolis, onde foi ordena
.do em 1934 pelo Bispo Dom

José Alves Pereira, ocupa
'.o cargo de vigário há nove

anos naquela cidade. Exer-

ceu seus 42 anos de ativi

dades sacerdotais em di

.versas cidades do Sul do

'País. Vigário da Paróquia de

:São Pedro Apóstolo em

atal. ..

duas ocasiões, Frei Godo
fredo permaneceu em Gas

par durarite 16 anos e diz

que foi com grande prazer
que aceitou o convite dos
estudantes para participar
das solenidades de sua for
matura e visitar a cidade,
aproveitando para rever os

amigos.
'

Frei Godofredo passará
as festividades natalinas
na Casa Paroquial e deseja
a todos os gasparenses, a

quem tanto estima, um Na
tal feliz 'e uma boa passa
gem de ano. Muito bem
lembrado por parte dos for
mandos o nome de Frei Go
dofredo para paraninfo de
sua diplomação, como uma

justa homenagem e reco

nhecimento aos muitos ser

viços por ele prestados ao

povo de Gaspar.

pai: ..,

e alegria.'u
esperança e amor

Nós da Gazeta do V'ale" reconhlecid�mente ag�adeci,�os por t�r
bído d você amigo leitor apoio moral, flnanceiro e multa

mos rece I' e, : ,
' ,

são num ano bastante diflcll para este sernanano, 'entende-
compreen ,

'

.,

mos. desejamos que a festa máxima de çnstanda�e. ,0 Natal represen-

,te acima de tudo um, símbolo do a�or .e da concórdia ,entre os gaspa-

Assinatura

anual:

Cr$ 100,00

Venda avulsa:
c-s 2,00

renses, como um sino anunciando um 1977 cheio de paz, alegria e

muita prosperidade.
Que em vosso lar amigo Ireitor, reine a alegria junto a seus fa

miliares.
Que em vosso lar reine uma alegria tão grande quanto a que rei

'na 'agora na redação da Gazeta do Vale, exatamente às vésperas 'de
nossa edição de número 100.qua-ndo inclusive estaremos promovendo
a tiragem de mais uma grande edição (no próximo Inúmero).

A sua colaboração amigo ·Ieitor, será muito importante para que
continuemos crescendo 'em 1977 e consigamos 'atingir a meta dese

jada, qual seja a instalação definitiva de um parque gráfico em Gas

par,
- Nesta edição. a Gazeta do Vale e seus clientes-e colabora

dores apresentam mensagens espectais pela passagem do Natal e

Ano Novo.
..

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

,
,

Fraternidade e 'companheirismo
a homenagem de Nalal do

Hospital
realizou-se a celebracão eu

carística pelo frei Geraldo,
com a participação ativa
de todos os presentes. Em
seguida houve a abertura
do presépio com o canto
"noite feliz" e a posterior
entrega de presentes entre }
os funcionários, todos for"
mulando votos mútuos de .

paz e alegria pela passa-
I

gem do Natal Cristão, que
representa no coração de·
cada um (:) sinal de agrade,
cimento ao Senhor.

.

À

Realizou-se no último dia
21 a festa de Natal da admi
nistração e funcionários do

Hospital Nossa Senho-a do
Perpétuo Socorro, com a

presença do Frei Godofre
do e a ccmlssão do hospi
tal, além de convidados es

peciais, o Dr. Rocha Melo e

Mário Celso Schmitt, Dr.

Rodaki, o prefeito Osvaldo
Schneider e o vice Nadi
nho, além de outros convi
dados.
Inicialmente, às 19 horas
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•

Ia.fa os, Genl &os
to é professor universitário
na Faculdade de Filosofia
de Itajaí e na Universidade
Federal de Santa Catarina.
O seu trabalho é de extre
ma importância por duas
razões principais: 1) a sua
validade como análise de
um tipo de literatura regio
nal (nordestina); e 2) a di
vulgação da mesma litera
tura no Estado de Santa Ca
tarina.

RÁPIDAS: Um ano dificil
se abre para o Brasil - 19771
será marcado por crises
especiais: a informação é
do próprio governo federal
"':- Pe. José Vieira de Vas
concelos, Presidente do
Conselho Federal de Edu
cação, que paraninfou os
formandos da Faculdade de
Filosofia da FURB, ficou
surpreso com . o desenvol
vimento de nossa Universi
dade Regional: registrou o
fato no Livro de Visitas -:

Fernando Polli já começa a

traçar as linhas de ação de
seu governo frente ao mu

nicípio: contenção de des
pesas está na agenda-:- Um
testemunho: perdoar é uma

coisa; simplesmente esque
cer as ofensas é outra;
pessoalmente, seria uma

contradição para mim fe
char os olhos para os ma

ledicentes, os figurões, os
doutores da lei-:- Frei Go
dofredo Siebert está de
passagem por Gaspar: de
sejamos-lhe uma boa esta
da entre nós -:-

li

Desta vez,
quando vier o Natal, não
imagine o Menino Jesus

.

deitado na majedoura, não
imagine o presépio com á
gua, rodinha de moinho, os
pastores. .. Passe o Natal
em paz. Peça desculpas ...
depois disso, saia por aí de
sejando a todos um Feliz
Ano Novo, mesmo que não
seja muito próspero ... "
(Pe. Zezinho, SCJ).

Dário Deschamps
Diplomação - Em ceri

mônia simples, o, Juiz da
Comarca, Dr. Eleazar Nas
cimento entregou os diplo
mas aos eleitos de 15 de
novembro. O ato aconteceu
.na Câmara de Vereadores
de Gaspar, no dia 21, às 17
horas. Estavam presentes
os eleitos de Gaspar, Ilho
ta e Luiz Alves. Presentes
também a Promotora Públi
ca, Ora. Hercília Lemke; o

Prefeito Municipal, Osval
do Schneider: o Escrivão
da Justica Eleitoral, Hilde
mar Thiel; e os presidentes
locais dos Partidos. Dr. E
leazar ressaltou na oportu
nidade a responsabilidade
dos\,",reitos, conclamando a
todos Iara um trabalho em
favor de suas comunida
des. Em nome dos eleitos,
falou o Dr. Ademar de Oli
veira agradecendo os tra
balhos da Justiça durante o

tempo das eleições. Regis
tramos, aqui, a nossa ho
menagem pessoal à inte
gridade do Juiz da Comar
ca e da Promotora, que sou
beram conduzir com sere

nidade e equidade todos os
trabalhos da Eleição. En
quanto houver Justiça, a
Paz habitará na Comunida
de. Nossos agradecimentos
a todos os colaboradores
da Justiça. .

Mestrado - Teve lugar
em Florianópolis, na Uni
versidade Federal de Santa
Catarina, a defesa pública
da tese de mestrado do
Professor José Gomes Ne
to sobre o tema:

li

O Aspec
to Verbal na Literatura de
Cordel". Apreciaram a o

bra, mais de 200 págs., os

professores José Curi
(Doutor), Celestino Sachet
(Doutor) e Dário Des
champs (Mestre), que con

cederam aprovação com

distinção. José Gomes Ne-

A missa da Vigília do Natal começa com a passagem do Livro!xodo, 16,6.7 que diz: "Hoje sabereis que o Senhor vem e nos salva:�manhã vereis a sua glória". Estas palavras ditas por Moisés e Aarãoforam dirigidas ao povo de Israel que estava num momento de de
(pressão, sem comida, sem ânimo, viajando pelo deserto. Mas, a es
perança da vinda do Salvador o animou e fêz com que continuasse amarcha.

Em nossa vida acontecem casos semelhantes e não poucas ve
zes há pessoas que pensam 'em desesperar -, Quero lembrar a todos
que o Salvador também vem a ['lÓS e .nos quer dar a salvação. O quedevemos é procurar a vida verdadeira, aquela que Cristo nos trouxe.'Para uma meditação sobre uma vida cristã autêntica, transcrevo a
poesia de Sebastião Heidemann, publicada no Mundo Jovem destemês:

QUERO A VIDA GLOBAL,
Quero a vida,
que constrói a eternidade.
Quero 'a morte,
que plenifica a vida.
Quero o sorriso da criança,
testemunho do absurdo da querra, da competição, do consumidor
consumido pelo consumo, do dínhelro acima de tudo.
Quero o caminho,
[inquaqem esquecida do amor,
Quero o desabrochar da flor,
para qUe o homem sinta sua pequenez.
Quero o progresso global,
para que todos os homens vivam sua grandeza.
Quero o sol aquecendo a todos,
e que ninguém faça sombra.
Quero o soprar do vento,
,e que ninguém mutile sua rnensaqern.
Quero todas as mãos se unindo,
e o mundo comecea caminhar seu caminho.
Quero qUe os homens aprendem a amar,
e deixem de se iludir com migalhas de amor.
Quero o trabalho humanizando o trabalhador,
e que ninguém maquinize o homem.

-

Quero o bem comum

-seja o objetivo supremo da arte de qovemar.
Quero que todos os homens sejam ·iguais,
e que ininquém seja mais igual do que os outros.
Quero que no dia de Natal
Jesus Cristo tenha um lugar para nascer.
Ouero qUe todas as crenças
sejam elos de união entre os homens. no seu encontro com Deus.
Quero o fazer-nada, o 'sonhar, o oensar-em-nada,
e qUe ninguém acuse de perda de tempo.
Quero o sorriso das estrelas, o brilho do luar, o
carinho da brisa, a imensidão do i1nfi.nito, a

paz da noite,
E quando pela estrada do caminho feito,
'él morte, de mansinho,
vier chegando,
Quero abrir-lhe minhas portas,
alegremente,
e acolhê-la, com carinho,
E então, no viver do tempo-sem-tempo,
eternamente,
(enviarei minha mensagem,
Para 'que todos tenham tempo
de querer o que eu quis.

F. GERALDO FREIBERGER

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

..

Casa Olinda
ARTIGOS E CONFECÇÕES 1

P jSENHORAS E CRIANÇAS
OFERECE OS MAIS FINOS ENXOVAIS P jNOIVAS
GASPAR SANTA CATARINA )1

"
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Mini Mercaoo �OSIiU�3
. Rua Aristiliano Ramos 497

DESEJA A TODOS OS SEUS FREGUESES E AMI
GOS, UM NATAL CHEIO DE PAZ E QUE O ANO NOVO
POSSA TRAZER MUITAS ALEGRIAS E REALIZAÇÕES.

Alfaiataria e Loja Bolomini
UM'A ESTRELA GUIOU OS MAGOS NO ORIENTE.

QUE A VERDADE NOS GUIE PARA UM ANO NOVO
MAIS ALEGRE E FELIZ.

I

Aclministracão e Funcionarios cio
,

Hospital e Môjternidade N. S. P.
Socorro ele GASPAR

Comungando das alegrias que o Natal desperta
em todos os espíritos, apresentam a seus clientes, co
laboradores, amigos e a todos OS gasparenses, votos

de um Feliz Natal e prosperidades para o Ano Novo.

�íeção �rrdc �lf
A todos os que contribuiram para o nos-so suces

se, neste Dia de Natal, esperamos que o Menino Deus
venha trazer muita paz e alegria extensivos a 1977.

Ant •

"'0 Reinert
Deseja aos amigos e fregueses que passem um

Natal em paz e que 1977 seja um ano cheio de graças.

Tecelagem Bernardino S.I.
Almeja que a Paz esteja com todos neste Natal,

para que em 1977 tudo possa se tornar Harmonia entre
todos. ,

José da Silva
Cumprimenta seus amigos, desejando um Feliz

Natal e que 1977 seja repleto de paz e alegria em todos
os lares.

,

.. O"
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GAZETA DO VALE

Hotel e ohurras
caria Progresso
Os sinos de Belém voltam a repicar anunciando �

vinda de Deus, seja ben-vindo neste Natal e traga mus=

tas esperanças para 1977, são os votos de HOT�l E
CHURRASCARIA PROGRESSO a todos os seus amigoS

e clientes.

Ao cumprimentar nossos amigos nesta data, de...
·

. sejamos muita paz é que o Ano Novo traga boas rea1i"
zações.

Metalúrgica Turbina
Rodovia Jorge Lacerda em Gaspar

No momento em que todos se unem num só pen-'
sarnento, para celebrar a vinda do Senhor, queremos
cumprimentar todos os colaboradores, clientes e aml ...

·

gos no Natal e que o Ano Novo seja mais alegria.'

Cturrascaria LiJ�r J�
Tarcisio Xavi�r W íeser

Cumprimentàndo todos os amigos e fregueses
neste acontecimento maximo da cristandade, deseja-:
mos um Feliz Natal e· que 1977 traga muita paz e har ...
mania.
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QUE NESTE NATAL, SEJA VOCE AQUELE QUE
NASCE PARA OS OUTROS, ENTÃO TUDO MUDARÁ

EM 1977, SÃO OS VOTOS DA

I

c

Câmara Municipal ele Vereac/ores
de Gaspar

FURB E CARLOS GOMES REALIZAM CONVÊNIO

Em convênio celebrado entre a

fURB - Fundação Educacional da

Be.gião de Blumenau - e a Socie

dade Dramático-Musical Carlos

Gomes, ficaram estabelecidas as

normas para o desenvolvimento

da disciplina "Música" do 'Curso

de Educação Artística da Faculdade

de filosofia da FURB.

Com base no convênio assinado

pelos Srs. Dieter Hering - Preso

da Sociedade Carlos Gomes - e

.Ignacio Ric�en - Reitor da fURB

- àquela Sociedade, através do

seu quadro de professores e uso

-de seu instrumental e instalações,
ministrará as aulas da disciplina
"Música" do Curso de Educação

Artística-lic�nciatura 'de 10 Grau -

da fURB.

Conforme ficou ainda estipulado,
um professor da sociedade Carlos

aceito pelo Conselho de Educação
competente, será o responsável pe
la disciplina, podendo eventual

mente haver mais de um titular.

Ficou estabelecido também que to

dos os encargos sociais da contra

tação dos professores da discipli
na ficarão ao encargo do Carlos

Gomes, sendo que à Universidade

caberá o r�asse ao Carlos Go

mes dos recursos financeiros ne

cessários para o pagamento dos

professores.
Em termo aditivo ao convênio,

ficou acertado que tanto o Contro

le como a Orientação Didática das

atividades concernentes à discipli
na "Música" ficarão ao encargo da

Fundação Educacional da Região
de Blumenau.

Sensacional como todos
os anos, será o baile de
"reveillon

"

que a Socieda
de Cultural e Recretativa
Alvorada estará realizando
em sua sede na próxima
sexta-feira, dia 31, com iní

cio previsto para às 22:30

horas. A promoção vem

motivando .qrande expecta
tiva e animacão nos meios

sociais do clube, devendo
coroar-se mais uma vez de

pleno sucesso.

Como o ano judiciário se

encerrou ontem, dia 24, e

as férias coletivas para o

magistrado terão início no

próxJ:'"'o dia 10 de janeiro, o
Juiz �t;omarca de Gaspar
Eleazar Nascimento, ficará
afastado de suas funções
até o dia 31, para reassu

mi-Ias no dia 10 de feverei
ro. Seu cargo será inteira
mente ocupado pelo juiz

su stítuto, que dará anda
mento aos trabalhos do Fo
rum local. Ao Jui Eleazar,
os nossos votos de um bom
aproveitamento em seu

merecido período de des

canço,

lReunida na última segun
da-fel ra no restaurante da
Socíedade Cultural e Re
creativa A�vorada, a direto
ria execu íva confraterni
ZOliJ com todos os ex-diri
gerntes daquela entidade·
social. Presentes, além dos

antigos prestdentes do clu
be, os benfeitores Sílvio'
Zimmerma n, Júlio Sch
rarmrn, Gervásio Bornhau
sere e Senhora, e o casar
Lodlemar Frltsche. Convida
do especta , esteve presen
te também o Juiz da Co
marca de Gaspar, Dr. Elea
zar Nascirnento.

A Secretaria da Agricul
tura e Abastecimento já
distribuiu 440 sacos de se

mentes de milho híbrido
---------

EM QUALQUER TEMPO VOC� TEM LUCRO

CERTO COM AS
LETRAS DE CÃMBIO SESC.

Com as Letra de Câmbio BESC você compra
lucros, em qualquer tempo. Você ganha desde
o momento da compra, 'pois as Letras de Cârn- .

'

bio BESC não têm carência, sendo negociáveis i I
quando você quizer.

I I
As Letras de Câmbio BESC lhe permitem até (
planejar o que fazer com o lucro, pois ele é

I J
previsto antes da aplicação. A solidez do seu

.

I
I ,

investimento, a rentabilidade e a segurança I Isão garantidas pela SESC Financeira, que
emite as Letras de Câmbio BESC, e pelo

/ I
Governo do Estado. ; \

'/.Compre lucros com segurança em qualquer
tempo: Letras de Câmbio BESC - na BESC
Distribuidora ou nas agências do BESC.

Grupo Financeiro BESC

a s
aos agricultores prejudica
dos pelo excesso de chu
vas ocorri o no Estado, em

no embro últim e início

des:te mês. A distribuição

atil1!:Jiu os municípios de

São José do Cerrito (40 sa

cos ; Taiá (150),; Rio do

Oeste (11 ); Pou:so Redon

do (100) e região do Rio do

Sul (40 sacos).

EXPEDIE TE
GAZET. DO VALE
Proprledede da Empresa
CGC '83 '100 926/0001-47

Dlretor:
Silvio R el Figueiredo

Clrcela nos municípios de:

GA\SPAR, Bfumenau, Ilhota.
Itajaií e Brusque.
5ndie co-Sede

Gaspar: a Artstiliano
Ramos, 23 - ex. Postal, 73

trnpresso as oflcênas gráfi.
cas õo Jormaí 'NOV ERA, de,..

RI IDO SUl.
�

-------------------�
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Álvaro Correia deseja a iodos os'

gasparenses um Feliz Natal e

Próspero Ano Novo.

I aro
"

mdor
Mantendo o mesmo ritmo de tra

balho que caracterizou sua gestão
110 exercício legislativo anterior, o

Deputado Estadual Álvaro Correia
voltou a confirmar neste ano ser
um dos mais ativos parlamentares
<Ia 'J1egião. Sempre 'atento eos pro
blemas e asplrações das comuni
dades de sua área eleitoral, (Blu
menau, Gaspar 'e Pomerode), que
visita constantemente, Alvaro Cor
reia reuniu Importantes subsídios
na orientação de sua carnparrha
parlamentar, conduzlda com muita
dedicação e coragem,
Vlbrantemente ocupou a Tribuna

a em 6

vôos da Varig para o Aeroporto de

Navegantes, tendo li:nf!egrado, ,in
clusive, as duas comissões de

parlamentares que estlveram em

Porto AI,egre..e no Rio tratando do
assunto junto às autoridades da
Aeronáutica,

Em dois bem fundamentados dis
cursos, manifestou novamente sua

Indicação 72175, sobre a necessida
de da implantação de poltclamento
na SC-23 (Hodovia Jorge Lacerda).
no que foi atendido com a recente
criação da Polícia Rodoviária !?-')
tadual.

Em março ocupava a Tribuna pa
ra exigir dos governos 'Federal e

Estadual a prometida ajuda finan
ceira aos mu.ucípios atingidos pe
las cheias de agosto 'do ano pas
e ido, o que até então não havia si
do Cl mprido. Denunciou ainrta a
� Ita de concorrênc.a pública para
a construção da rodovía Blumenau
- Navegantes, obrigando o Gover
no Federal a adotar novas medidas
e providências para o inicio daque
la importante obra, cujo projeto de
engenharia já foi concluído.
Em defesa do Preflto e do Muni

cípio de Pomerode, foi Álvaro Cor
reia quem ocupou a Tribuna da As
sembléia para rebater a violenta
campanha d'esenvo�ida pelo Gover
no do Estado através da imprensa
a respeito das obras de pavimenta
ção asfáltica do acesso e Pornero
de. 'Em outra ocasião, reivlndicou a

lrrrediata construção da tsrcejra
barragem do sistema de defesa
contra as cheias do Rio ltajaí, cujo
projeto € axecução já está em an
damento.
GASPAR
Além de dar permanente assis

tência a adrnjnlstreção municipal
Gaspar, o Deputado Álvaro Correía

defendeu dlversas ,reivindioaçãS't
em favor do município, Partindo de
um hrstórtco sobre a cidade e sua

l't' a fez no dia,emancipação .po I IC, ,

18 de março, um demorado pronun-
.

t abordando ·diversOS pro"clamen o,
'

blemas de caráter priori,tárlO. pará
.

t da comunidade.o desenvolvl'men o

Pl,eiteando a sua solugaspare'nse,
çâo.

do trech6Pediu o asfaltamento
entre a Ponte Fernando Duchene e

o Bairro Farroupilha, bem como �
prolongamento desta estrada. -ate

Poço Grande, o que afastaria o

afastaria o tr"nsito pesado do oa�
tro da cidade. Reivindicou a contl�
nuidade das obras do Colégio Frei

-

dumaGodofredo; a nomeaçao e

servente e urna merendeira rara o

Grupo Escolar Honório Miranda; o

pagamnto dos aluguéiS atrasado�
pela OC'jpG."�o do Salão Cristo Rei,
quando de sua u�i I ização pelo Co

légio Frei Godofredo; o aumento
do efetivo policial de Gaspar e a

quisição de mais uma viatur.a para
a Delegacia; a extensão da eletrifl
cacão rural a diversas regiões do

m�nicíPio; a construção de um Gi
násio de Espo'rtes e o reajuste do

preço pago 'aos produtores ,doe lei
te do município. Junto a órgãos é

secretarias de Estado, tratou a-inda
de diversos outros probbernas liga
dos a Gaspar ,e sua gente ..

No final ·de mais um fano de 'i,n�
tensas atividades, é Justo que O'

Deputado Álvaro Correia receba
dos gasparenses 'a gratidã-o pela
sua constante labuta 'em prol dos
'interesses de sua terra natal, de
onde se projetou para a vida e&
portiva, [orrralíetlca ,e' políttca de'
Santa Catarina, 'sempre dtvuíqando
o nome e os valores de Gaspar,

da Assembléia por mais de 40 ve
zes no corrente ano, abordando pal
pitantés assuntos, sempre relacio
nados com os interesses de sua
região, muitos dos quais provoca
rarn debates e apartes entre os
demais parlamentares,
REALIZAÇÕES
Apresentou e teve aprovado dois

projetos de Lei, várias 'lndícações
e requerimentos, algumas dos
quais relaclorrados diretamente, com
problemas pertinentes a cormmi-•dade gasparense.
Apresentou requerimento e de

fendeu o restabeleclrnento dos

CEVAL agro industrial s.a, BENEFICIANDO SOJA
CAIXA peSTAL 45 a9116) GASPAR, se - BRASIL PARA O BRASIL INTEIRO

----------------------------,-------
Tet:elaS!em lJer-nar-dinf)FABRICANTES DO XADREZ "IZA"

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

GASPAR

.A.

,

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

_._--

I
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GA2ETA DO, VALE I

: Clube 'Uético Tupi

AO FINALIZAR MAIS UM ANO QUEREMOS CUMPRIMENTAR NOSSOS AMIGOS E ADEPTOS, DESEJANDO QUE EM 1977 POSSAMOS REALIZAR MUITOMAl . SÃO .:I voros DE

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

Passam os anos e ficam as "IMPRESSÕES". ÉJ1�SSO �ever e nossa meta, torná-Ias sempre boas. As.sim o fizemos neste ano, assim também o faremos nopróximo.,

Neste momento em que colocamos uma tréguanos diários, movidos pela paz envolvente que ernpreqna todos os corações, auguramos, aos nossos clientes,amigos e colaboradores, votos de um feliz Natal e umpr�spero ano novo.
,

IMPRESSORA GRAFICART LTDA.

_t--------------------------
___

'Plasfc
Rua Aristil.iano·Ramos, 453 - Fundos.

.. ;

.

NO MOMENTO FESTIVO DA CHEGADA DO MENI··NINO DEUS, DESEJAMOS UM FELIZ NATAL E UM ANONOVO REPLETO DE PAZ.
,

Jnsraladora . <l3asparcnsc
1[1(11321.,

Rua Arlstillano Ramos em Gaspar
--"'" \ i/./......

'�'-·-·:�Ll ;:-_.-
/">�,,.,

(@!
. Quanmo os sinos de Natal prenunciam � chegada
!f S hor a instaladora gasparense, deseja a todos

(. O e� os'e fregueses Feliz Natal e que o Ano Novo(JS amrs '.

)eja repleto de. paz e harmonia.

s•

DESEJAM A TODOS OS Ai\NGOS E fREGUESES,
p 1M NAT L MUnO ALEGRE E QUE O ANO NOVO, PDS ..

SA §EP. PORTADO DE. AZ E AlE(ltRIA ENTRE ---A BU
MAf\'IDADE INTEIRA.

•

e

·UE:.

o final de mais um ano, cumprimentam todos os
seus amigos, clientes e colabsradores, esperando que
no Ano Novo haja muita paz e harmonia.

araiso dos Ponêis

NO GESTO QUE ESPARGE HÁ TANTA FÉ, HÁ TAN·
TO AMOR, QUE A LUZ DO PRESEPIO, SEJA O GUIA PA
RA TODOS OS NOSSOS AMIGOS E COLABORADORES
NESTE NATAL E PARA O ÁNO DE 1977.

SÃO OS VOTOS DE ,

,

I

.: Loja Blumenau
Rod. Jorge Lacerda, 71 - Gaspar ,

Vende Toalhas, Saídas de Banho e Roupas feitas, aten
dimento pelos proprietários.

CUMPRIMENTA SEUS AMIGOS E FREGUESE�,
NESTA DATA DO ANIVERSARIO DO SENHOR, DEsf.

•

JANDO UM ANO NOVO DE PAZ E TRANQUILIDAIlJE.
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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,' foqões,:

jogos de Panex, e na linha de tecidos, calçados e confecções, na 'Alfaiataria e Loja Gasparense, vo-:

cê é bem atendido. ..
.

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

Compre tudo sem dinheiro, na Loja do Pedro Zuchi.

Em novas e amplas ins

talacões, a Alfaiataria e Lo

ja Soares pretende agora
dar uma nova dinâmica a

seu atendimento, no intuito

�e sempre melhor servir a
,

3wa vasta clientela gaspa
\ rense. Exercendo suas ati

\j,idades .como comerciante
.

desde outubro de 73, Da
. niel Soares conseguiu ta-

Alfaiataria e Loja Gasparense de Pedro Zuchi.

Rua Ind. José Beduschi, 273 - Fone, ;�'�'2270 - GASPAR - Sanfa Catarina.

oja Soares inaugul1
as instalações

,...

.��::0�

A nova e moderna loja de Daniel Soares
•

zer de seu então modesto
estabelecimento, através
da luta e do esforco de três
anos de trabalho,' uma mo

derna e diversificada loja,
cujo estoque inclui as mais
recentes novidades do ves

tuário feminino, masculino
e infantil,. além €le· artigos
de cama, mesa e banho .

Por ocasião das festivi-

dades de final de ano, seu

proprietário (Tê, como é

conhecido) deseja a todos
seus amigos e clientes vo

tos de um Natal Feli e um

Ano Novo repleto de ale

grias e prosperidade, ane

xando o convite para que a

população de Gaspar visite
sua nova loja e constate a

variedade de seu estoque.

A LOja Soares atendEr

ainda com sua alfaiataria

situada a Rua José Bed

chi, 153.
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GAZETA DO VAli:

.

Vereador Henrique Descha.mps
Cumprimento meus amigos, desejando um Feliz

Natal e que. o Ano Novo seja repleto de realizações.

•

rs i I
Mensagem aos gasparenses em especial ao povo do

.

Belchior

Deseja a todos os qasparenses especial aos bel

chiorenses, um Feliz Natal estendendo-se às alegrias
para o ano de 1977.

.

ereador nald aertner.
Cumprimenta seus amigos neste Natal, desejando

toda a legria para 'o Ano Novo.

Ràçõ_es e TerraPIenagem
,IRMAOS SABEL LTDA
Faça 'alguém Feliz neste Natal, então o mundo se

!rá mais fel íz. já em 1 �77, são os votos de

6as,parense Esporte c.. be
I

Chegou o dia da libertação. Tudo mudará porque

vâmos mudar. Este será o Natal de paz e harmonia pa-

ra -1'977, são os votos de
I

-

Que os preceitos divinos de paz e compreensão
entre os homens, estejam presentes neste findar de

Ano e todos os dias de 1977.

São os votos do

refeitóMunicipalOsvaldoSchneider

Churrascaria Lider

A RECEITA DO MELHOR

ESPETO CORRIDO, ALMOÇO OU COMER�IAL
SOB A DIREÇÃO DE

TARCISIO XAVIER WIESER

COM O MELHOR ATENDIMENTO

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

.,:

Cumprimenta todos os amigos e fregueses na

passagem deste Natal augurando um Ano Novo muito

feliz e repleto de realizações.
•

esfoniu

Cumprimenta seus amigos e fregueses neste a

ctr-tecimento em que todos se unem em espírito, e

qu�r;_,Ano Novo seja repleto de paz e harmonia.

Casa cios AI/aites
Cumprimenta todos os amigos e fregueses neste

Natal, desejando toda a harmonia passivei para o Ano

Novo. - . .:....,...

,

Relojoaria e Otica Ernesto
Que a felicidade brote em nossos lares com a e

nergia que vem de Deus, para que 1977 seja um ano de

promessas e realizações.

Alfaiataria e Loja Gasp'arense
de Pedro Zuchi

Ao soar os sinos de Belém, queremos agradecer e
cumprimentar nossos amigos e fregueses, desejandó
um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de paz e harrno-

nia. ul_

/

Oficina do Marinho

Cumprimenta os seus amigos e colaboradores'
neste Natal, desejando um Ano Novo cheio de realiza
ções.

, ..
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Hospital nto Antonio
100 anos ele ativie/ades
Fundado em 1876 pelo te com 240 funcionários eentão diretor da Colônia, um corpo clínico de 22 méHermann Otto Blumenau, o dicas, muitos dos quais es·Hospital Santo Antônio co- pecialistas, constituindo-se

memorou na última quarta- assim numa das mais imofeira o seu primeiro cente- portantes fundações hospinário de fundação. Embora talares da região. Anexo ao
a direção não tenha elabo- Hospital funciona aindafado nenhuma programação uma escola para auxiliaresespecial e nem sequer di- de enfermagem, a única dovulgado o fato, a data foi Vale do Itajaí.lembrada com uma missa Como suas instalações jáde ação de graças, realiza- não são suficientes parada na própria Capela do dar atendimento' à grandeHospital, e com o descer- demanda de pacientes de
ramento de uma placa alu- todo o Vale do Itajaí a diresiva ao acontecimento. ção da entidade pleiteiaDesde sua fundação, o recursos do Fundo de As·
Hospital Santo Antônio tem sistência ao Desenvolvi
.atravessado diversas cri- menta (FAS), par:i_ a amo
ses

-

administrativas, que pliação de seu e'.dáço físi
culminaram com um deficit co e instalação de novas
orçamentário da ordem de unidades de tratamento.
um milhão de cruzeiros, SUo Neste sentido a administra
perado apenas na atual ado ção já vem mantendo con
ministração. Com uma ca- tatos com os órgãos com
pacidade de 220 leitos e petentes, aquardando-se
uma ampla ala pediátrlca, para breve a liberação des
o Hospital conta atualmen- tas verbas.

Serviço Volkswagen

-

Eemercial Schadrack tda.
Rua Itajaí, 1373 - BLUMENAU - Sta. Catarina

VerJ� ValeViacão
,

CRESCENOO P�RA MELHOR
SERVIR VOCE.

Vinha percorrendo os

longínquos caminhos de cur
tas distâncias, nesse mes
mo cotidiano vai e vem, pé
ante pé, mão aqui e ali,
quando comecei a ver coi
sas interessantes na rua,
ou noutro lugar qualquer.

Deparei com uma barbo
leta nas pétalas de uma
flor murcha: Homem na sua
nave espacial procurando
algum ponto de pouso. En
contrava apenas um satéli
te cujas dimensões p�re
ciam as da terra, notava-se
uma longa tranquilidade.
Fitei uma' flor a desabro

char e pensei numa vida
nova; acordei e vi a rotina.
Olhei o menino correndo,

gritando, sorrindo... feli
cidade! E vi muitos meni
nos inválidos, chorando,
procurando um pouco.
Olhei para a estátua, pen

sei em alguém, esfreguei

os olhos ... Estou só.
Fui mais adiante, para Já

do infinito, para cá do além,
para o sossêgo.

Lá olhei para os seres,
senti-me sozinho. Rodeada
por criancas adolescentes
e idosos, todos felizes poís
haviam conseguido o an...

seado. Tudo lhes é dado,
nada lhes é negado. Um IlJ.t"
gar sem líderes nem co
mandados, sem fome nem
caviar, 'sem navios nem
balsas, sem distinção'
nem ...

Não encontrei o ser que pra
curo, não me achei no mel
daquela segurança. Fugi!

Cá estou controvertido"
caminhando firme para (J
incerto.

O que olhei, o que vi, (1
que senti. E hoje não sei S6
preferiria estar aqui ou aJi ...

Bernt Emmel

Ltd .

DECALCOMANIAS - CHAVEIROS - CALENDA..
RIOS· E OUTROS SERViÇOS GRÁFICOS__

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

ALTA QUALIDADE EM BRINDES

e

Música - Esportes - Notícias
O melhor em programação

1460 NO DIAL DE SEU RÁDIO

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

i V a
REPRESENTAÇÕES E DECORAÇÕSE

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

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

Com Alado Pereira - Gaspar .. se
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'VereadorMauricio
d Coata,

NESTE FINAL DE 76 CUMPRIMENTA SEUS AMIGOS E FREGUESES DESEJANDO TODA A ALEGRIA PA-
; HA o ANO NOVO. (

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

Deseja a seus amigos e clientes, que nossos la
re� sejam repletos de alegrias neste Natal e que 1977
.seja um ano cheio de esperanças e realizacões.

For a do aF 'c
9 eu

.

Em solenidade que teve

por local a Sociedade Dra
mático Musical Carlos Go
mes e como paraninfo o

presidente do Conselho Fe-
. deral de Educação, realizou
se na noite de domingo úl
timo a colação de grau de
mais de duas centenas de
acadêmicos da Faculdade
de Filosofia Ciências e Le-
-tras da Fundação Educacio
nal da Região de Blumenau.

A cerimônia de diploma
ção foi presidida pelo Rei
tor Ignácio Ricken e os tra

balhos cerimoniais dirigi
.dos pelo Professor Olívo
pedron, diretor daquela fa
culdade. Presentes à mesa

diretora estiveram o Pro

'fessor Pe. José Vieira Vas-
concellos, presidente do
'CFE; o Prefeito Félix
Theiss; Senador Evelásio
Vieira; Tenente' Coronel
Fernando Carlos Brandão

Brito (respondendo pelo co

mando do 23 Bl); Cesar

.condeixas Cabral, repre
sentante do Governador do

Estado; Professor Carlos

Jaime Marthendal, repre
sentante do Conselho Esta

duàl de Educação; o indus
trial Ingo Hering, presiden
.te da Associação de Ami

�9.os da FURB, além de dlrl-

ti
- "

orm 80
gentes e membros do cor

po docente daquela funda
ção de ensino superior.
Representando a turma

de formandos, fez uso da
palavra o acadêmico Juraci
Carlini, do Curso de Le
tras. Falaram ainda na o

portunidade o Padre José
Vieira Vasconcellos, presi
dente do Conselho Federal
de Educação, que pela pri
meira vez paraninfou uma

solenidade de colação de
grau em Santa Catarina, o

Heitor Ignácio Ricken e o

Diretor da Faculdade de Fi
losofia, Professor Oliva Pe
dron.

o

Entre os 203 concluintes
dos diversos cursos que se

formaram no último domin
go, oito gasparenses: Arle
te Schoerfelder, Janete da
Silva e Stela Maria da Sil
va (licenciatura de Ciências
t° Grau); Hélia Maria Koe
rich e Maria Letícia Polli
Pamplona (Letras); Sílvia
Maria Krause (Matemáti
c�); Angelina Claudete
Spengler e Merci Spengler,
do Curso de Pedagogia. -

Esta foi a sexta e maior
turma de formando da Fa

culdade de Filosofia Ciên
cias e Letras da FURB des
de a sua implantação.

VENDE·SE

Uma casa de madeira 7mx11m
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.

ALUGA·SE
Aluga-se uma casa de alvenaria

focali-zada 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 medi'ndo 61mx70m bem
no trevo de Joinville. área própria
para instalação de indústria.
Tratar com o proprietário na 'Pa

daria Wanzuita, em Gaspar, Santa
Catarina.

Vende-se:
Um a�[T1óvel Galaxie, ano

1968, cor a,,,infinito, em excelen
te estado de conservação, e de
procedência garantida. Preço ab-ai
xo da tabela. Tratar com Marzinho
ou Pedro Reinert, nesta cidade.
Madeira
Estamos comprando estacas e to

ras. Tratar 'na Scata - Rua Itajaí,
n°. 1691, em Blumenau, ou com Na
gib Barbieri, em Barracão.-

Salas para alugar
Aluga-se salas para es

critórios, com banheiros
individuais, localizadas à
Rua Aristtliano 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 Metalúrgica 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, 9mxl1 rn, com terreno de
15mx25m, frente para o mar a 5(}
metros do Aeroporto. Tratar na Pa
daria Wanzuita,

CASA EM ARMAÇÃO
Vende-se uma 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
SB em estado de nova, Tratar com

Irmãos Bogo, na Yl8'rde Vale.

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

'

MANICURE
Precisa-se de uma manicure. Tra

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

Gaspar.

Oferta de emprego
Sylvio João Zirnrnerrnann - In

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

funções de serventes. Tratar dire
tamente com ,a diretoria 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
c:;-11 izada 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-Deohon - Fo
ne 55-0437 - Brusque - se.

L.'\\HK.· DO.
LTOA.-

CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BARCOS
LAMINADOS EM FIBERGLASS
CAPAS, TOLDOS, CARRETAS

Rua São Pedro, 252 Fone: 32-2021 GRSPAR s�
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Cumprindo as metas a que se

propôs, quando da instalação de
:sua fábrica, em futuramente insta.
lar um posto de vendas, colocando
ssim ao alcance do público sua

coleção "prêt a porter", criada por
figurinistas e modellstas de alto
!)abarito e projeção, a Nifear Ma·
haria e Confecções inaugurou re·

•

ln ra pDsl
••

de vendas
centemente SUa loja, situada às

margens da Rodovia Jorge lacero

da, proximidades do Hotel Paraíso
dos Pôneis, entre Blumenau e Gas

par.

Com suas linhas arquetetônicas
muíto traentes, o novo posto de

vendas da Nifear chama facilmente
a atenção do transeunte, e por es-

v
••• , ..: �

.
' .�.:

em

Em visita a familiares, es
,teve em Gaspar na última
.semana o Padre Generoso
Boqo, 'que durante 25 anos

,desenvolveu suas atlvlda
.des sacerdotais no Vietnã
.do Sul, retornando recente
.mente ao Brasil para rever

amigos e tratar de assun

tos relacionados com seu

trabalho missionário na Á
.sla. Ordenado padre sale
.siano em 1947, Padre Gene-
.roso teve a sua vida reli
,.giosa voltada sempre para
s
-.' obras assistenciais. No
i Vietnã do Sul, participou a
.tivamente na assistência às
crianças órfãs, cujos pais
haviam sido vitimados pe-.
�la guerra. Acompanhando

ta razão deverá ser muito visitado,
não somente pelos gasparenses e

ulumenauenses, como também pe
lo grande número de turistas que
trafegam entre as duas cidades.

.
A linha de confecções da Ni.

fear, bastante extensa e diversifi·
cada, inclue conjuntos, túnicas,

).'. ),'

.. :- ...• ",:" .....

os conflitos desde o início,
Padre Generoso Bago furr
dou diversas creches, orfa
natos e escolas que ampa
raram milhares de menores'
durante todo o período da
guerra entre as duas fac
ções vietnamitas. A última
delas, na província de Da
nang. pouco antes do térmi
no dos conflitos, abrigou
950 crianças, constituindo
se num dos mais importan
tes trabalhos assistenciais
desenvolvidos no Sul do
Vietnã.
Desgostoso com o tér

mino dos conflitos, que re

sultaram na vitória das for
ças do Norte, Padre Gene-

r
roso retornou à sua pátria
de onde, após cumprir seu

roteiro de v,sitas, pretende
seguir viagem para Macau,
uma possessão portuguesa
situada ao suf da China e

ao norte de Hong Kong, pa
ra dar continuidade a seu

trabalho missionano no

continente asiático. Numa
área de 16 quilômetros qua
drados, com uma popula
cão de 400 mil habitantes,
ô que representa uma ,den
stdade demográfica de' a·

proximadamente 40' habi
tantes para cada mil' me

tros quadrados', sendo por
tanto uma área super po
voada a Coiôrria de' Macau

,

pantolonas, saias, blusas, vestidos,
schorts e completa linha de ves-

tuário para gestantes. Entre os no

mes que compõe a sua equipe d

assessoria de modas, se destacamf

Juan Siringo e Hagen Vander, doi9'
modelistas de renome internacio-
nal.
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é considerada como a "ga
linha dos ovos de ouro",
por ser um poucos acessos
comerciais à China.
Suas atividades baseiam

se quase que exclusivamen
te no comércio de produtos
internacionais e na explo
ração dos vícios, prlncípal
mente dos jogos de azar f
em função do grande movi ...
menta de pequenos navios
que fazem escala em seus
portos. O objetivo de Padre
Generoso é fundar, junta
mente com outros religio
sos que lá se encontram,
núcleos msisionários de e
vangelização e assistência
social.
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