
o Sesquicentenário de
nossa Independência

em
I Canoinhas

A nossa cidade comemorou condtgnamente e com grande
calor cívico o Sesquicentenário de nossa Independência, cujo
programa elaborado foi cumprido a' risca com a colaboração de
todos,

Devido a mau tempo, dia 6, a programação prevista na

Praça Miguel Procopiak foi transferida para a tarde do dia sete,
realizando-se apenas as orações e cultos cívicos na Mattiz Cristo Rei.

O dia 7, porém e para satisfação geral, amanheceu
ensolarado e céu azul, permitindo assim o grande desfile, reali
zado com muito garbo, com a participação de todos os estabele
cimentos de ensino da cidade, 3.0 Batalhão da Polícia Militar,
associações esportivas e Clube 4 S da ACARESC, assistido por
milhares de pe'lsoas da cidade e do interior, 'todos apresentancro
estandartes e faixas alusivas ao grande acontecimento hístóríco.

\ Antes, em frente ao Palanque Oficial. armado na Praça
Lauro Müller, o Delegado da Junta Militar em nO�S8 cidade, Tte.
Osvaldo vonrado Narloch. entregou certificados de reservistas da
classe de '195�, assistido pelas" autoridades ali presentes.

A tarde a programação foi cumprida no Centro de Edu
cação Físic,a Beneníto Therézío de Carvalho Júnior, com o torneio
da Taça co Sesquicentenário, prestigiada per grande público.

Pelas 6 horas, na Praça Miguel Procopíek, foi inaugurado
oficialmente o Monumento do Sesqutcentenár ío, presentes grande
massa popular e autoridades, ocasião em que foram arriados os

Pavilhões, Nacional, pelo Diretor do Campo de Instrução Mare
chal Hermes, Coronel Ary Macedo Falcão, Estadual pelo Coman
dante do 3 o Batalhão da Polícia Militar, Cél Milton Mello e 'Mu-

nicipal, pelo ,Major Ed30n Corrês.
'

Ap6; o Prefeito Municipal, sr. Alcides Schumacher des
cerrou a placa do Monumento dando-o p'Jr inaugurado, placa
com os segutnt es dizeres: «Ao g-Ito dá história res pondeu o eco

em todo s ('S quadr-antes da. t,úra beastletra: Independência ou

Morte», proferindo um substan -íoso oiscurso, .dizeo]o do signifi
cado do Monumento, uma homenagem do povo ceuoinhense,
através da Prefértura Municipal, 80 grande momento histórico.

Em segurda com a parttcrp sção do Vigário da Paróquia,
Frei Henrique e Pastor Evangéllc') Guenther Ttuecker t, foram

.

realizadas as oraéõ .. s cívicas, com a perncípaçâo do todos os

presentes, encerrando-se com o Hino Nacional, cantado por todos.
Assim Canoinhss viveu e cantou o Sesquicentenário de

nossa Inoep-ndêncía.

Goveruador Colombo �alles
dé";""160autoriza construção

metros de' pontesde concreto na
)

nova estrada Canoinhas-Mafra
O Governadçr Colombo Salles acaba de autorizar, p ir

i'ltermédio da Secretaria dos Transpcrt .. s e Obras e da Direção
Geral do' Depertamento de Estradas de Rodagem de Santa Cata
rma, a cvnstruçâo de todas as obras de arte -specísts necessárias"
à conclu- ão da nova estrada Canoínhss-Mafra. Tais obras de
arte especiais serão constituídas de 3 (três) pentes de .coucreto
armado que deverão ser construrdas sobre os seguintes cursos d'agua:
1 - Represa do Rio São Lourenço, com 85 m. de comprimento
2 Rio Canoinhas, com 60 m. de comprimento
3 '- Rio dos Pardos, com 15 JO. de comprimento.

As pontes mencionadas serão conetrutdas por administra
�ão direita pela 6,a Residência de Canoínhas da DERSC. Para
esta finalidade, o Engenheiro Residente João Alberto, Nicolazzí
já recebeu a necessárte Ordem de Serviço. Os trabalhos deverão
se inícler dentro de poucos dias com a instalação do canteiro de
obras da ponte do Rio Canoínhas, no novo contôrno da cidade,
recentemente Implaatadc pelo Governo do Estado e junto a

Area Industrial do Campo d'Agua Verde. Aguarda-se apenas que
O nível das águas, alterado com as últimas chuvas que assolaram
a região, volte ao seu normal, proporcionando condições de serviço.

Atende o Governador Colombo Salles, desta forma, uma
reivindicação de toda a Região do Planalto de Canoínhas que
com a conclusão prevista para breve da nova estrade Canoínhas-,
Mafra e de' todas as pontes de concreto armado, contará com

uma modema via de tráfego para o rápido escoamento de sua

crescente produção, agrícola e industrial.

Instalado
/'

em

Posto do
Pinheiros

Correio

o Prefeito Municipal Alcides Schumacher, sempre
atento aos interesses do Município, reivindicou a instala
ção de Postos do Correio para os d�stritos de Pinheiros
e Bela Vista' do Toldo. únicos distritos em nosso Muni

cípio, desprovidos daquela melhoria. Em data de 11 do
corrente, foi instalado o Posto de Pinheiros, com a, pre
sença do Prefeito Municipal, do' Agente Regiomil de

r Mafra, Sr. Dorival Cristiano Portes, da Agente local, Dona
I Ilka Schramm Rodrigues e do Intendente de Pinheiros,
ficando como encarregado o Sr. Sidilon Reinert. Confor
me informações prestadas pelo Agente Regional de Mafra,
em Bela Vista do Toldo deverá ser instalada uma Agen
cia, ainda no corrente ano.
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CAIXA POSTAL. 2

Diretor: Rutlens Ribeiro da Silva
FONE, 128 CIRCULA AOS SABADOS

CONSTITUIDA
GOVERNADOR

A COMITIVA - DO
COLOM-BO SALLES

'O Tte. Cél. Edga'rd Ksmpcke
Pereira, Chefe ,do' Gabinete
Militar do Palácio 'dei Governo
já expediu o roteiro para Visita
of •.cidl 00 Governador Colbrnbo
Mach9do Salles e comíttva ao

norte do Estado, com o seguinte
'programe: dia 21: 19,30, chega
oa em Três Barras, cumprimento
às autoridades; 21' horas, jantar'
intimo e pernoite D8 Rigese.
.Dia 22: visita à Prefeitura

Municipal de Cancínhas; honras
milihres; assinatura do convê
nio com a Cssan e assinatura
de novos contratos com o

FUNOESC; 10,30, inauguração
da sub-estação de �ELESC;
11.00, íneugureção do Grupo
Escolar Irmã Fdícitàs; 12,00,
í. hurrasco no Clube de Bolão

Fantasma, no bairro da Piedade;
'14 horas, partida para Major
Vieira.

O Governador virá acompa
nhado de sua exma. esposa e

a seguinte comitiva: Secretários

e Diretores: Serviços Públicos,
Fazenda, Segurança e Informa ..

çõss, Desenvclvimento Econô

mico, Justiça, Agricultura, Trans
portes e Obras, Saúde, Educação,
Governo, BESC, CELESC CO

TESC e CASAN.

HOSPITAL SAI'ITA CRU',Z
acordo» para entrar de sócio con- Santa Cruz, precisa de tua ajuda
tribuinte mensal, com uma impor- para continuar atendendo os ínüme
tâncía que não te fará falta, a men- roa indigentes, os menos prote
salidade mínima será de apenas Cr$ gídos da sorte,
5,00 (cinco cruzeiros) queremos que A Diretoria do Hospital Santa
todos sejam associados, pois tenha Cruz, tem plena certeza de que você
plena certeza que a tua mensalidade, virá ajudar neste sentido com a sua

será bem aplicada, muitas e muitas . contribuição mensal, importância' que
vezes para' aliviar o sofrimento de não lhe fará falta e que o nosso

um indigente, aquele que não tem Bom Deus lhe pagará.
recursos para comprar o necessário, Quanto 8 indústria ,e o Comércio
apesar de que este Hospital nunca' estes serão visitados por uma co-

deixou de atender um pobre, sempre missão composta de, membros da

E 'á
• .

t lhe foi dado todo o acolhimento, re- Diretoria, para combinarem a impor
mpres. rios e ao 0- cebendo hospitalização. medícamen- tâneía que irão pagar mensalmente.
• • • tos, etc" enítm. sempre foram aten- O agradecimento da Diretoria do

fldades '-lsllam didos na melhor forma possível. Hospital Santa Cruz.

.. .. •

' Acontece porém, que o Hospital Canoinhas, 14 de setembro de 1972.

lDod��!,!l!te el!l A����� . Semana da Comunidade -18 a 23 de setembro
Comercial a, Ibdustríal de Ca-

'

pomhss, sr.' Olcernar Mussi, con- Conheça a sua comunidade. Visite a
vldado, coordenou um grupo de '

c
.

h d
industriais lacei; e autoridades do que e anom as de acor o com

pata uma visita à firma Papel da organização humana.
e. Celulose Catarinense S. A., Local da Exposição: CLUBE CANOINHENSE.
localizada no distrito de Correia Cronologia: Inicio da Armação - 14 de setembro.
Pinto, em Lages. A visita rea-

lizou-se quarta feira última, dia Abertura - 17 de setembro às 16 horas.
'

13, para ali seguindo as seguintes Personegens: Autoridades - Magistério - Estudantes - P-ovo.

pessoas: Prefeito Municipal, sr, Orador: Prefeito Municipal.
Alcides Schumscher, Presidente Funcionamento: Semana de 18 a 23 de setembro no horário das
da Câmarà, sr. João Seleme, CeI. I

9,00 às 11,00
Milton Mello, gerente do Banco

_ 14,00 às 17,00
do Estado e João Alberto Nico-

.

19,30 às 22,00.
lazzi,Oldemar Mussi, Jair Côrte, Normas de Funcionamento: «Tornar conhecido tudo o que
Drs. Osvaldo Segundo de Olí- existe no social de Canoínhas.
veira, Saulo Carvalho e Geraldo Conhecê-lo para amálo. Amá-lo para fazê-lo crescer.

São, Clemente, Vinicius Allage,
Frederico Kohl sr, Oscar Augus
tinha Werka, Ingo Plotow a

Rimon Seleme. Gentilmente re

cebidos pelo' Gerente Florestal,
sr. Jan WiIlemRoorda, ouviu-se
uma preleção e detalhes da fá
brica pelo engenheiro químico
Dr. Ivan Nszareno, esplanação
que foi até ao meio dia, quando
foi servido um bom almoço no S-08

próprio restaurante da firma, S-09
felando na ocasião os senhores' S-10

Oldemar Mussi e João Seleme, 8-11

agradecendo o aofltrião, sr. Ro- S-12

arda, A seguir passou-se a visita S-13
da fábrica" iniciando-se pelo pá-
tio de matéria prima, toras, S-14

toretes, achas e lixos, pequena
serrf!,ria para desdobramento das
toras de maior porte e depois
todo o complexo industrial,_en- Centrais Elétricas de Santa Catarina S_Á.

,cerrando-se com o embarque já
embalado dos_ produtoll ali hbri-
cados. A' visita impressionou
vivamente a todos e ali pode-se
,avaliar o avanço tecnológICO do
Bra9il na' indústria do papel. Em
agradecimento, o sr. João Seleme,
em nome dos presentes convi
dou. os principais dirigentes da
empresa a uma visita a nossa

cidade, p�las inúmeras átenções
e -eortf zia dispensadas à cara-

vana c9noinhense.

Atenção moradores de Oanotnhas,
Três Barras, Major Vieira e Paula
Pereira, etc.
O Hospital Santa Cruz de Canoinhas,
está precisando de tua ajuda finan
ceira.
Assim sendo, a sua Diretoria avisa

que dentro de poucos dias chegará
.em tua casa, pessoas autorizadas,'
a colher a tua assinatura, o teu «de

• 1-

exposrcao
a teoria

S-01.
S-02.
S-03.

Parentesco - Curso Científico - Juci Seleme
Sanitério - ACARESC - Daltro Soldatelli e Emely
Manutenção - Ginásio Agrícola Vidal Ramos - Hercílío

\

Muelll!!r
S-04
8-05
S-06
S-07

Lealdade - 1.0 l! 2.0 Normal - Dirce Andrade
Lazer' - Grêmio XV de Julho - Wilson Seleme
Viário - SIGILO - Jair .Cõrte
Pedagógico - Gínâsío Sagrado Coração de Jesus - Profs.

Lucia Drcbrochinskl
Patrimonial - ROTARY - Nivaldo Roedes e Cilas Zimann
Produção - LIONS - Zaiden Seleme e Saulo Carv-alho
Religioso - JULICA - Alvaro 8cheuer \e Cacilde Riske
Segurança - Quartel - Paulo Faria •

Politico - Colégio Comercíal - Wilson Seleme ,

Jurídíco • Ginásio Santa Cruz - Milvo Mioto e Fabiano
,

Olescowícz
Procedência - Almirante Barroso (Ginásio) - Flora Galoti

e Judite Krzesinski

•

consumido. Csaos
A CE E--BC - Centrais Elétrica�de Santa Cata

rina SIA., avisa a se s..consumidores/ gue, tendo em vista
a necessidade imperiosa de fétp-ar�erviços com o lan
çamento de condutores da atual rêde de distribuição para
os novos alimentadores _da"'" cidade, procederá o desliga
mento de energia elétrica nos seguintes horários:

Dia 16 (sábado) das 12,00 às 18,30 horas.
-'" '

'DiJl 17 (domingo) das 7,00 às 18,00 horas.
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GAITAS DE BOCA?
Somente as afamadas «GAITAS SONHADORA» é

que lhe .prop rcíonam os melhores momentos de
«ALEGRI� FELICIDADE».

I

Não perca tempo!!!
Venha logo' buscar, sua gaitinha e divirta-se a valer.

A venda na

CAC.SA LANGER
Rua Paula Pereira, 799 - CANOINHAS

Milho Híbrido
o

A GASa Ag,ro Pecuária avisa

HíBRIDO,que, recebeu em
(

sacas de 40 quilos.
Variedade CARGILL, tipo 5005.

Rua Paula Pereira, 787, bem no centro da cidade

1

Fotocópias'
REGISTRO CIVIL, de' NEREIDA

que t nciona no FORUM, _tem
a g�ata satisfação de in ormar a todos os seus

.clientes que acaba de rece er uma nova

FOTOCOPIADORA 3M modelo "2'fl" autornâ
tica, que crtodo, e qualquer docum Dto'
livros e ou. ros papéis, e� apenas 10 segundos

com nitidez e perfeição Inegualâveis,

••••••_••••••••••••••••••••••••• 11•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,..•••••••••••••a•••••••••••••
........................................................................................................
- "
" o

'i� ,Dr�l Zoé Walkyria Nativi�ade� Seleme II
i5

'

,

- Clr�rgiã .. Dentista",,' ", iS
.. ..
o "
.. ..
" "
" "

55 Clínica dentária de senhoras e crianças. ::
ii

'

,

, /EspeciBlizBção em Odoptopediatria. ii
-

ii Hore marcada /." _

iS
ii PEaça Lauro Müller, 494 - Fone, 369 ii
" - .

-

::••••••••••••••_ 111 8••••••••_••••••••••••••••••• I!I••I:II!'II .,::
••_•••.........................•.•.......11._ ., .

o seu
FITAS

\.

Ca Erlita

A M Ú, S I C AI

NotaSucesso 1350
Diariamente às 15:00 h:

Canolnhas

,,/
(

Prefeitura' . Municj�al �e Canoin�as
Publicação Oficial

I

da

de 31/08/72
Alcidel Scbumacher, Prefeito

Municipal de Cenoinhee, no UIO

de lual atrib içõe., resolve:

CONCEDER LICENÇA
De acordo cem o art. 142, da

Lei o. 413. de �4/3/58, a HER·
MES GUTTERVIL. funcionário
municipal, por 180 dias, para
tratar de auuotol particulare •. a

partir de ) 109/72.
'

CaDoinha.,-31 de agosto de'1972.

An. Alcides Schumucher
Prefeito Municipal·

Ali. Antonio Souza Costa
Diretor Adminiltrativo

Municipal de Canoinhae, DO UIO

de .uaa atribuiçõe." resolve:

CONTRATAR. DOI termoe do
Ato Complémeatee D. o 41, de
22 01·69, IDCRO 3.0, parâgrefo
LO, a seguiete prefenara: IRMA
MIRA.NDA ZERMIANI, Padrão
C.E.S, para mini.trar aula. de
religião, Da Escola de Alto da
'I'iiuca, a contar de 01/01/72,

Canoiahae, 5 de egoato de 1972.

Ali. Alcides Schumacher
Prefeito Municipal

An. Antonio Souza Costa
Diretor Admioi.trativo

NUN S, por mail 90 dia.,
�
8

contar de 24,8.72, e, à JOSE
BARTOLOMEU FEDAVrO. por
mail 90 dias, a partir de,l28·8· 72,
ambaa a. li ençae, para tratamen
to de saúde.

,

Canoinhas, 31: de agolto de 1972.

Ali. Alcides $chumacher
Prefeito Municipal

Au. Antonio Souza Costa
Diretor Admiuístretivo

Portaria de 05í09j72
Aicidel Schumacher, Prefeito

o som

Rã d i O

-

de uma cidade.

(anoinhas
1350 QUILOCICLOS

, Portaria da 31/08/72'
Alcide. Schumacher. Prefeito

Municipal '(ie Canoiohes, no UIO

de IU8. atribuiçõe., resolve:

CONCEDER LICENÇA'
De accrdo com o art. 125, da

Lei n, 413, de 24/3/58. aOI seguiu.
te. funcíõuârice: MILTON ALVES

EM GERAL /
-

(em, uma ou mai. côres)IMPRESSOSPara avisos e' anúocios:
,

Utilidade Pública. Serviço rápido e perfeito
Diariamente às 12:10.

Rádio é (Janoinbas Ilmpressora Ouro Verde Ltda.

,

I

-

Era maiSí barata,
mas quebrou logo.,

Tinha garantia
e agora não,tem:,

...... E do j·or.tOã não
.,;;I •

'

se po�e (�nf§ar ,_

emnlnguem.

"{em preço justo.
• E peça original ;<\

'i

VollCswagen..
'

Garantia Cle 6meses .

ou 10.000 km: .

' �
:

-Ainda se pode' ::1':;
,,\' confiaremalgúém. ,w;l

."'''", ,

-- ;j .�

'\. .: t'i;' // """�
'I'
';y.:,f::1.:' /'

;«::,:'�.'j1
",A ",�J .

-:,
.. ,,,,' "�J-(J J -'-�,

�I 1
rq!Jl

:r,'�� ;1
\ ....�).

·�.,1i 7:l�
L

,1

ldi�
1 j
\

I

-Ó: �'���fJ
J ,.!\.'I;: ..•�
p ·'!4�1,l·�i

. �I �
Alguém que sabe o quanto -:'

é importante a sua segurança e não brinca.
com coisas desse tipo.

Alguém de confiança, que vai
deixar v. tranqüilo.
Um verdadeiro amigo.
Modéstia à'parte: alguém
como nós.

.
Alguém que entende do seu carro.

Alguém q e sabe que uma peça
não origina pode estragar todas as outras.
Alguémjíue Wm certeza que a peça

que está pondo no seu carro foi testada e

retestadã na Fábrica e por isso
-

chama.le Peça Original e tem garantia
de 6 eses ou 10.000 km.

& C, IA.
Rua Vidal Ramos, 1195 - CANO�NHAS.Se

REVENDEDOR
.AUTORIZADO

•

I -
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PELOS
jovem Zeno Babiréski; o me.

nino Humberto {ilho do sr.

laroslatn Dolizny.
'-'I

Dia 22: a exma. viúva sre.

-dona [oana Todt; -a senhora
dona alivia esposa do sr,

Elpidio Borges da Silva; o

senhor Dorgelo Cordeiro, re
sidente em União da Vitória;
a srta. Laura Schroeder; os
jovens: Orlando e Oswaldo
Grosskopf (gemeos); os me

ninas: Saulo filho do senhor

Simão Maron Becil e Márcio
filho do sr, Ad Abdala José.

Aos aniversariantes nossos

melhores cumprimentos.

e
.)

Aniversariantes da Semana
ANIVERSARiAM-SE Lud filho do .sr. João Tapo-

. rowski, res. em Três Barras.
) -

Dia 18: os senhores: Afonso
GrosskopteLaroslatu Doliznv.

Dia 19: os senhores: Miguel
Tokarski e Ivan de:' Paula' e

Silva; a garota BeaÚiz Lzabel
filha do sr, Antonio Maron
Becil.

Hoje: as
-

senhoras donas:'
Angelina esposa do senhor
Antonio Tomporoski e Rosa
esposa do sr, Derby Fontana;
a srta. Edeltraude Hau(fe; o

menino Marcos Rogério filho
do sr. Waidomiro [Medeiros.

Amanhã: os senhores: Ai
oino Ivo Vogt, Carlos uose
Silveira e Heriberte Hiide
berto Schutz, o jovem As sss
Tompor aski; o menino Levi

Festeje 8 data grata de seu

ente querido. '

Diariamente às 14 horas:

Gentilezas.
GANOINBAS,

. força total_em comunicação

Dia 20: o sr. Wilson Seleme.

Dia 21: o sr. Pedro Jeneurs;
a srta. Amélia Stascovian; o

Escreveu: Esmeraldino M. de Almeida

seguirei a Caíobá-Pr, onde ficarei a disposição de
todos meus amigos e assinantes. Brevemente voltarei
se Deus quizer.' /

Bailei do Sesquicentenário '

Ainda sob o entusiasmo das festividades do dia
7 de. Setembro e do Sesquicentenário da Independên
cía do Brasil, realizou-se dia 9. do corrente o gran
dioso baile do Sesquicentenário. Ponto alto das
Iestivídades foi a presença da «Míss Canoinhas» srta.
Maria de Fátima Klempous, que se fez acompanhar
da cronista social srta. Soely Bertão. Os aplausos
entusiásticos 'da socíedade se ,fizeram sentir quando
Míss Canoinhas desfilou pela passarela apresentada
pela cronísta social. Seu lindo vestido de gala com o

qual apresen�ou-se no concurso de Miss Santa Cata
rina realçava sua beleza e magestade. A mocidade
marcou presença' em massa, dando um colorido
invulgar às festividades. O famoso conjunto musical
«Selectus Quartet» muito contribuiu para o sucesso

total, foi uma promoção social mais movimentada ,dos
últimos tempoa.Miss Canoinhas e a cronista social se
hospedaram na residencia do sr, Jaliiyr. Damaso da
Silveira. O colunista I1grade{ce a visita da senhorita
Soely Bertão.

Passareia da Sociedade
Día-Lí, do corrente quem festejou idade nova

foi '. o sr. Dionisio Trevisani; as felicitações para o

,a:.:iversa�iante estiveram em alta rotação.
x x x

_ A 12 do corrente, testej.ou mais um aniversário
natalício a exma. sra. �ivià. Almeida Jazar, virtuosa
consorte do Dr. Rubens A. Jazar, Prefeito Municipal
e méuíco local. Os cumprimentos pontilícaram em

alto estilo. '

XI x x

Também na mesma data nossa agenda social
regtstrava a passagem de níver do sr. ,li;r:_nani Woy
ciekoviski, pessoa que goza de grande amlzade entre

nós, foi na data natalícia muito cumprimentado pelos
amigos e admiradores.

.

x x x

Dia 14 quem testeíou idade nova foi a senhora
Erminia T. Sonáglio. 'esposa do sr. Lucindo Sonaglio,
atualmente residindo em Curitiba. Os cumprimentos

Dia 7: de Setembro e
rumaram em alta rotação para a nataliciánte.

x x , x

" Sesquicentenário Hoje quem está colhendo mais uma flor no

Dia 7 ue Setembro o Brasil todo comemorou o risonho jardim de sua existência, é a elegante srta.

dia de sua Mãe-Pátria, e também 08\Cento e cinquen- Dilacl Granemann Costa, filha adotiva do casal João

ta anos de 'Ilossa independência. Papanduva como (Juvelina) Alm�ida. Lúgo mais à tarde os j}um�rimen
sempre esteye presente em todas as come�o�ações t�s �starão' e� ação pt1ra ,a Dilaci.

alusivas a mais sublime data de nossa PatrI8. O x x x v

desfile <!o o�a 7 foi ulD:. dos maiores já. pr�senciados Também para hoje, o natalicio do, sr. Alinor.
em praça publica, sua Impecavel organ!zaçao, orde�, Eufrasio, MO. Gerente da i>0deresa empresa «Linifício

entrosa!llento. �otalt de ,todos �s pelotoes estu�antls'l Lesl1e». Cidadão que desfruta de grande amizade,
outras I.nbtltUlçoes .ambem part�ciparam, inclUSIve a receberá logo mais as mais D;lerecidas e justas
que mUlto bem relembrou os Idos teII;lP?� de mil, � demonstrações de apreço por parte de sua. grande

novece�o!',
o desbravador com �en prlmltlvó e .rui relação, de amigos.

tieo m io de transporte, o
.

clltrgueIro, carro de bOI, 015
X X x

primei 08 colonos, uma tribo de índios com seus per- 1
•

tences, tudo lembrava o Papanduva de nossos ante- pia 19 do corrente, dia mUl.to impo�tante para

passados pioneiros 00 _progresso til de patriotismo. O a fam�lla S�.nna, PQ�S estará festejando DIver o sr.

desfile escola'r desde o jardim da infância até 9S Wa!mlr LUClO Senna, .QD. �oordenador Local de Edu

cursos mais graduados se distinguiram com grande caça0, moço batalhB;dor lDcansável pela causa que

galhardia e ültivez. Finalmente todGS elevaram bem abraçou, rec,eberá a sua �ecompensa.!la data de se�
alto o conceito de Papanduva. Um destaque especial natahc�o pelos relevantes serviços Ja prestados a

para o sr, Wainiir Lucio Senna, Coordenador Local cQletivldade estudantil.

de Educ'lção e sua exrpa. Diretora, M.8�ilza S
.. S�nna, x x x

que não ,medIram esforços para que. tao patrIótlC? e Dia 21 do andante .nossa agenda social registra
lindo espetáculo pudesse ser concretizado. 'Parab,ens eom prazer a dat� natahcia do Dr. Rube�iI Alberto

pelo sucesso tão lindo e tão 8ignlfic�tivo para toaos Jaz�r, DD. Prefeito de Papanduva e m�dico. Dr.

nós brasileiros que tanto amamos nossa gloriosa Rubmho, como se conhece na su� popularidade, na

Pátria' data de seu aniversário recebera por certo as mais

T\I t: -

d
merecidas manüestações de amizade por todos aque-

J vO lCIOS e , les que lhe são agradecidos.
I Papanduva &. responsável A coluna envia ?s mais efusivos votos de feH-

Esta coluna possivelmente deixará -de aparecer cidades a todos 011 aDIversariantes.

I
por um curto espaço de tempo, uma �u duas veze�. U
A razão prende-se à 8-usencia d9 coluDIsta de

papan.-
ma- por semana - PACl1!:NOIA: Mais

duva devendo a critério médico permanecer por um tempo se perde fazendo as coisas precipitadamente

,pequ�no espaço de tempo no litoral. ,.sim sendo, do que as realizando com paciência .. � lTommaseo)
•

/'. r' ,

. ,/

Nortotes

Politica Políticos
Conforme foi noticiado nesta coluna em seu

númer�l.l!:lU, as candidaturas li Prefeitos e Vice-Pre
.Ieítos escolhidos em Qonvenção da. Arena, ficando
somente Os candidatos a V,.ereadores para serem fei

tos, o que agora o farei. São os \ seguintes: Pela
Arena" i" Qt.ndidatos, na chapa do sr, Olímpio R.
Sehadeck: 1.0: Marcos Pscheidt; 2.0: Tacilio Ro::lrigues
de Mello; 3,0: Aloaro -Dlas d�' Morais; 4 o: Evaldo

Grabovekí: i) o, Fernando Antonio Werka; 6 o: l.ntonio
Greschuk; 7.0: Octacíllo de Paula; 8.0: João Paulo
Furtado. Pela Arena "2", chapa do sr, Aloisio Partala,
são os seguintes éandidatos a' Vereadores: t.o.-Autbal

Becker; 2.0: Joserat Sírnbalísta; 3.0: Paulo Iastrombck;
4.0: Fernando Reusíng. São estes os candidatos a

Vereadores que concorrerão ao pleito ,de 15 de no

vembro do corrente 'ano,

Cattipcmtia contra a Febre üttosa
.

\

- Teve inicio dia 1.0 do corrente a vacinação
contra a f<'ebre Aftosa em Papanduva e todo <I inte

ríor. O mau tempo veio trazer dírículdades para os

responsaveís pelo trabattio lHo cheio, estradas tntran
sítaveís, para I1S Iocalíuades de Rio da Serra e Arí

golândia, somente por via férrel1 tinha comunicação.
No município ue Papenduva, foi adotado, nesta etapa
da campauna.. a Vacinação Auto-Fínancíaca, sistema
em estuuus a ser adotado em todo o Estado. Assím

sendo, a vacina aplicada é majorada em mais de ,OIJOfo

(cem pOI," cento), pois já está incluido o serviço dos

vacinadores.

Noticias do INC'RA
A 'I'ransamazôníca continua -sendo assunto

obrigatório da imprensa sstrangeíra, somente numa

das recentes semanas. «LaRevue i:"rançaise», o «Time»

e a maior rede de T V japonesa, II- �hk, enviaram

seus proüasíonals aos núcleos coloniais do Incra, em
. Altamira, ao longo da famosa rodovia, para uma série

de reportagens. Um empréstimo do Banco Interarne

ricano de Uesenvolvimento, no valor de 200 milhões

de dólares, foi acertado entre o Ministro da Saúde e

o Presidente do Incra. A verba será empregada em

programas de colonização e saúde, na 'I'raneamázôníea.

de

)

Atividades .: da (amara
Canoinhas/Munioipal de

CSompar'ecimentos
Na. sessão ordinária da Câmara Municipal. realiza

da dia 25 'de agosto do corrente ano, comparecera-m - os

seguintes Vereadores: srs. João Selerne, Alfredo Franco,
Pedro' dos Santos Corrêa. Guilherme Prust, Beno Fridolin

Fuck, Páulo Eduardo Rocha Fária, Adhemar Schumacher

e Francisco Bueno de Siqueira.

Não cõrnparecirnentos
Deixaram de comparecer à sessão .supra, os Verea

dores Edmundo Bittencourt, Alfredo Ivo Paul e. Henrique
Krzesinski.

EXPEDIENTE,

Telegrama da Presidencia da Assembléia Legisla
tiva do Estado de Santa Catarina, sobre .Sessãc -Solene
das Câmaras Municipais do País, em homenagem ao

sesquicentenário da Independência. Convite para a 7a.

Feira de Amostras de Santa Catarina', a ser realizada
. em Blumenau/ dia 1.0 de setembro do corrente ano. At1-
vidades dó Deputado' Federal Wilmar _ Dallanhol; Parece
res das Comissões de Legislação e Justiça, ,Finanças e

Orçamento sobre os proj etós de lei, que abre ':, crédito

especial na importância 'de c-s 20.000,00 e, que autoriza
compra ou doação de área de terras ao Governo, do . Es

tado, senda que estas- matérias ficaram inscritas para a

'pauta da Ordem doDia Ida' próxima sessão. Indicação cio
Vereador Paulo Eduardo Rocha Faria. solicitando para

que se oficie ao Dr. Paulo Müller Aguiar, DO." Diretor

de Serviços Públicos do Governo do Estado, apelando no

sentido de que os serviços da rede de distribuição interna

de energia elétrica de lV1arcílio Dias, sejam executados o

quagto antes possível, sendo a matéria deferida na forma

. regimental. Indicação Ido Vereador Henrique Krzesinski,
solícítando ao Sr. Prefeito Municipal, o encaminhamento

de projeto .de lei à, tasa, sobre nomenclatura de logra
douro público, sendo deferido na .forma regimental.

I

Entrou e����nicaD�cus��Ae votação secre

ta, O' parecer dai Comissão de Finanças e.Orçamento
sobre a prestação de contas da Prefeitura Municipal, re-.

/

ferente ao Balariço Geral ido Exercício de 1970, sendo

aprovado por unanimidade, obedecido o processo de vota

ção segundo as normas regimentais.
\,

.

Canoinhas, 12 de setembro de 1972.

Altamiro Ricardo da Silva
Diretor de Expediente da Câmara n

Municipal
1

N.

de (anoinhas
5, de 25/08/1972

Câmara
Decreto
j;; prova a Prestaç

-

o de Contas do Exercício de 1970

\
João Seleme, Presidente da Câmara Municipal de,

Canoinhas, usando de suas atribuições legais, ,faz saber�

que a Câmara Municip 1,Da Sessão realizada dia 25/08/72
aprovou, e eu

prOmUlgO�
o seguinte '

.

, �

DECRETO LEGISLATIVO:
,/

Artigo LO - Fica\aprovado por esta Câma�a Mu

nicipal, o relatório das atividades administrativas do Go
verno Municipal, correspondent� ao exerClClO de 1970,
Ige.stão do Prefeito Alcides Bchumacher.

Artig�. 2.0 -. Revogam-se as disposições' em con

trário, entrando este
-

Decreto' Legislativo em vigor na

data de sua publicação.
Câmara Municipal de Canoinha�, 25 de agosto de, 1972.
II

João Selame Presidente
\

Alfredo
/ 1.0 Secretário

Alfredo Franco
2.0 Secretário
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CORREIO DO NORTE 16.09A972

, Estado de I Santa Catarina
Secretaria de Educação

Dep rta ntodeEnsino.DivisãoServiços Auxiliares

08 ,CoorHonadoria Regional d' lafra
Relllção' de aluno, éontemplados com bolsaI escolares \

,

Ginásio "Sagrado' Coração de(JesDI" 'Canoinbllf• Canoinbas 'r

Nome do Estab�lecimento Localid�tle Município
N.o dá IIordem í Valor anual

parcela
"

'ALUNOS

1 Elizabeth Mendel / 159,55
2 S�lete Peludo

'

159.55
3 João Alberto Dubiela ' 159,55
4 Petroaila Gurzynlki' /'"

" 159,55
5 Nilda Rohrbacher ,) 159;55
6 Maria Goretti Rohrbacher 159,55
7 Terezinha L. Colaçof 159,55
8 Elizabeth Panfil I. \ 159,55
9 Hoeangela Diu?hnab7el 159,55
10 Ana Gurzynlkl 159,55
11 Ana Maria Martiu� 159.5,5
12 Heuste I Marg,retJi MõbiuI 159.55
13 Joyce Lacerda F)taoça 159,55
14' Maritl Salete Rohrbacher 159,55
1.5 .Deniae Elizebellh Burgardt 159.&5
16 \ Teresinha Jê��1 Waldmaoo 159,55

'

17 Márcia Lucia .Dlrechnabel 159,55
18 Guido Trap,l , ' 159,55
19 Maria Jacioia J. Sautol 159,55
20 Clarice Fátima Nálcimento 159.55
-21 Mário Jo�ê Ierrocheeki 159.55
22 Maria Be,roadete W�goer' 159.55
23 Maria Beoilda Waldmano 159,55
24 Tareiaiol Luiz Gap,kli 159.55
25 Regioa/Fátima Cuba. 159,55
26' Miranda Zermiaoi, 159,55
27 'Zeoeid'a Maria Linnemsnn 159.55
28 Josê I Ber�ard� �io�e�aoo 159,55
/29 Mauro ,LUIZ Kichelski 159,55
30 SauÚr Bahia ' 159,55
31 Maria Helena 'Oliveira 95,7U
3� Siahooe, Marize Metzger 95,70
33_ el�ir de JeauI Carvalho' -, 95;70
34 Elther Abigail P'!ul" 95.70
35 I'raci Luiza Rilke 76,00
36 /Veraci Venda Palude 76.00
37 Pedro Paulo Rilke 76.00
�8 Clarice Kwiecieo 76,00
39 Luiz Antooio Kwiecieo 76,00
40 Mergareth Aparecida Verdao 76,00
41 Mariaa V'!Jrdan ...

" 76,00
42 Márcia Goncalves 76.00
43 Meriane Gonçalve. 76,00
<os4 Márcia C.. Kuroli 76,00
45 Maria Madalena' Hohrbachee 76.00
46

I Xeila Elizabeth
\ Coroel�o 76,00

,
47 Aná Maria Sidorak-. 76,00

,

'

48
I

;l'oão Eustachio Carvalho 76,00
49 Ana Maria Kohler 76,00
50 Nery Frederico Sardá

<' 76,00
51 Marilda Rita Ladee I 76,00
52 Gerson Alfredo Lader 76,00

I 53 Nilza Beatriz Graf 76,00
54

, Heloisa Teeviaani : � 76,00
55 - Marcelioo Frederico Fedaito 75,50�

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

TOTAL
'"

. Cr$ 6 764,80
Cominão de Seleção:
'Fléride h B. Bittencourt

,
Pre.ideute

Hildegard Tbiem
Rep. Profellor

Irmã �aria NiveaéBolzballb
Diretor 110, E.ttíbelecimento

Osvaldo Conrado larlollb Adauto Allage
- Pai. de Afonol, Nãu Bohi,tol

DESPED'I,D\A
.

Osvaldo Tokarski e sra: Isolete Terezioha, de SoUza To.
k.arski, transferindo residen,cia desta cidade e impossibilitados áe
despedirep:J-se pessoalmente de SeU grande círculo de am�zades,
o fazem por intermédio' deste periódico. ocasião em que agrade
bem 8 todos daqui pelo apoio e compreensão que lhrs dispeqsaram.

Outrossim �omunicam seU novo, �ndereço: Rua Ca'IDpo
Alegre, 268 - JOINVIl--LE- SC, onde estarão 8empr� 8 dispos�ção
de' todos. '- ,

.... Canoinbalj, �4 de lietem'!:>ro de 1972.

C �tOnVl

'5 anos

para Missa de

do�:pr.�a�oFamiliares

minek,
convidam, parentes. amigos para'assistirem a Santa'
Missa,dr'1.5

a 0'8 de falecimento, a ser 'celebrada dia
�

16, hOJe,' 9 horas, na' Igreja Matriz Cristo Rei.
,

\ .

,

Pelo 'Comparecimento de todos, agradecEtm.,

STUDIO LIVRE

Na Canoinhas
diariamente às 21:00 horas.

,

Colégio
�

Estadual
Santa Cruz, na feira
da �iêDcia, da 88.
e 9a. Coordenadoria
Reg. do Ensino
o Colégio Estadual Santa

Cruz está novamente de parabéns,
pelo êJiito que teve na Feira da
Ciência, em Mafra.

Obteve como 1.o IUóbr em

química a Tabela Periódica dos
Elementos, apresentado pelai alu

,

nal Deisy Maria Burgardt e M.
de Fátima Reitz, aluoas do 2.0
científico noturno. .

Em Fílica' o 1.0 lugar foi para
o Eduardo Bittencurt, sluno da
4.8 �érie ginasial diurno, com' o

Telêgeafo.
E o, 3.0 Juglilr em biologia foi

para OI alunos Juércio L. Bur
gardt, Nely Prates e Fre'ociscc
Votcoski do 1.0 científico B no

turno, na apresentação do DNA.

A cidade-que apareceu com 08

elementos mais científicos na Fei
re da' Ciêncie em Mafra, foi \,
Canoinbas.

r

Esperamos que. em Blumenau
tenham o mesmo êxito.'

A vocês do Colégio E.taclual
Santa Cruz e ao digno diretor
,Sr. Eloi Bona. 011 nossos ainceros .

parabéns e felicidades

\ .

,

PU,BLICAÇÃO OFICIAL DA

Prefeitura Municipal
Q ,Caooinhas
ria de 12-@-72

Alcides 'Schumacher, Prefeito
Municipe dei Canoinhas, DO uso

,

'b
. - I'de Sllas atrl u.çoes, r&80 ve:

_

,

Tendo em vista o �arec�r do
Assessor JuUdico, DO reguerimeoto
protocolado sob n." 865. bem como

o despacho dele decorrente! Cons

tante do requerimento protocolado
sob n.O 521. fica sustada & licen·

ça premio 'con� dida �o funciOllá
rio Francisco Bueno dé Siqueira:"
até ulterior

-

'deliBeração, deve0do
o r"ferilio fuociooÁrio reassumir
IIUas funções no dia de amanhã,
dia 13 do' corrente.

"

Ganoiohas, 12 de !letembro de
1972. ,

Alcides Sc'humacher
Prefeito Munié�paf'

Portaria de 13-9-72
" \I

( ,.

Alcides Sehomacher, Prefeito
Municipal d� Canoinhas, no uso

.

de suas atribuições, r�lolve:
De acol'do com a legislação,

-vigente e atendendo o requeri•
menta rotocólado ", sob n." 975,'
coocedel! ao funcionário Frencisco
Bueno e Siqueira, licença sem

v,ncimento DO pellÍodo dj!i I õ ,liJe
setembro a 15"de novembro. pSII8
concorrer as elelçõea municipais.

CanoinhslI, 13 de setembro, de
I

1972.
"

Alcides Schumacher
�refeit" Municipal

Novela é com 8 CaDoi,nhQ!i'.

Às 09;00 hQres:

A Última Testemunha
CANOIN�AS; -'muito mais, rádio

'r

,
V e r a Cruz

LANÇADOR DE SUCE·S OS)\

APRESENTA,
HOJE. ai 20, 5 hora•• cen•• 14 ano. - programa duplo
1.0: A Fama Filme apresenta uma espetacularaveotura na selva com

"GUNGALA, AI MULHER PANTERA
Todo colorido.

2.0: A Pilifilmes apr�senta um super tar-west de ação e aventuras:

A CARG'A DA 'CA \f;ALARIA '.

.

Filmado eD\ Oínemascope - colorido.
1.-.

DOMINGO, a. 13,45 - em matinê - eeneura livre

GUNGALA, A -MULHER PANTER·A
, '

. U
/

DOMINGO, •• 16 h, em\formidável velperal- cena. livre
A CARGA mA \ CAVALARIA

(O

DOMINGO, em dual formidáveia, .e••õe.i' aa 19 hora.
cenaura Jivre;\,u'21,1S hora.'-:- cen.ura 14 ano.

A Metro Goldwyn Mayer orgulha-se de apresentar uma estupenda
produção filmado em deslumbrante Teohnícolor e Cínemascope:

O ESPADACH'IM DE, 'UM BRAÇO
, Romance. . . ação... e aventuras espetaculares!
Atenção: única exibição, somente dGJDingo em duas sessões.

DIAS 18 e 19, 2a. e 5a. feira· a. 20,15 hora. - cen•• 14 ano.

Gungala, a Mulher Pantsr a
-

DIA 20, 4a. feira. ai 20,15 hO,ra. - cen.ura, J8 AóolI
"SESSÃO DAS MOÇAS"

'

,

S�ns�cional lançamento do formidável filme do cinema. nacíonal:

,A Verdadeira História de Amor
Filmado em deslumbrante colorido - única exibição. 'iI

, • ,

DIAS 21 e 2Z, 5a. e 6a, feii:a�a. 20,15 h, ..._ cenl. 18 rooq.,
, Um espetacular filme' sexy, filmado em lindo co!orido.,

UNI'VE,RSO PROIBIDO
I' I,

Aguardem para lábado, dia 23 - ai 20.1� hoeas, mail
um formidável programa duplo .

- I,
O Super Colt 38 - o's Intocáveis (ia Chicago

I

Aguardem para, domingo, 'dia 24, em dua \formidáweil.eá.õea: ai 19 e 21,15 hora.

I'
O Esquad�ão das', A g.uias

'

, 'Aguardemr para o dia }.O de' outubro:
�Ia Tornou-se- Freira CI Teixeirinha e Mari 'Terezinha

�---...-----------�.
PUBLICAÇÃO OFICIAL DA

PREFEITURA MUNICIPAL' DE C4NOIND,AS
Edital de Concorrência Pública N. 01/72

,
'o' Prefetto Munretpal de Ce uotnhas, E.t!ldo de Santa

Catarina, torna f�blico que se ach .. aberta, até o dia � de outu

br? de 1972. co�orr�ocia que se realizará nos termos ao presente
edital, na forma Sf'gulüt€: ""

.

OBJETO: IL\ presente concorrência destina-se e recO' ber
propostas pua I) !lqUlsição de:

. (1 1 - Um Bri�ador com' aproximaoam,' ote 4,000 quilos,
produção média horária. de 10 a, 15 m'3, 8bí!r�url:l da b,)ca apto·
ximsd!l �8 30 x 50 cen ��etr�s,. ��nc8is com iJrolamentol'1;

.

� ..:... Um Motor E�tsc�ooarlo a, óle;o
..

�leseJ, -d.e aprOXima-
damente 100 hp; '\

. I i

3 -,- Dois caminhõ}s com' caçamba b,psculsotf' de coman·

do hidráulico, com capacidade: para 5 m3/motor de 140 a 180
BP, a óleo diesel, rodado dupl�, ferramenta' e aces�órios norm�i:s,
caixa com 5 marchss, embreagem super reforçada, prderêncl8
motor com iDjeção direte;,

'

, -

_

4 - ,U(J) veiéulo utilitário ou 8U}O�óvel.
, PROPO:::,TAS: As prbpost8s deverao ser e-otr!'gues n8

Secretarie da Pref"!ítura MuniCipal, até làs !2 horas do dia 2 de
ou>tubro de, 1972. .

'

,

1, .

'

As propostas� deverão referir-se- a todo o objeto, ou 8

parte dele� _' � -.'

. .

, As propostas dev,erao trszertlaramente espeCificadas' 09

seguintes itens: (
I

1 - Preço tot'al & vista e

lr
ço total financiado;

,
2 - Indicação da ciã. de FinancialI!ento por meio ds

quel é oferecido o ;financiamento. �

, A Prefejtqra não se obriga aceitar B proposta de menor

valor, mas a qu� por Auas condiçõ Ii!, gerais ofereça maior conve

niência ao interesse público 8 jufzJ da ComissAo Julgadora.
.

. Reserva-sp, ainda, a �unt;. ipalidade, o direito de rejeitar
todas ao propostas apresentadas, bem lcomo,_ o de torn�t' nula 8

,presente concorrência, sém que d� so do:!corra para os concorren'tes
qualquer direito .de

indenização�,
u de reclamação. ."

As propostas deverão se apresc;ntadas em três vias. ,

JULGAMENTO: As pr postes serão abertas e Julgadas,
às 14 poras

dO.
dhi 2 de

outiUb
o de

197.
2,

p.or
uma C missAo

.de'três (3) membros, previamente designada.
'.

De tu,dP' será lavrada ata circunstanciadà. '.

PRAZO DA ENTRI!f A: OS velculo,�_o motor es1acions
rio e o.britador, ?bjeto destJ concJrrência� deverão ser entp�guesaté o dia 15 de outubro

dt;1972. \

, CaDOinhas, 15 de s témbro de 1972, ,

.. ,

'Alcides' Scbo,m�cll' - Prefeito'Mun;cipal 2v
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CORREJO DO NURTE
_......--

f�ital �e Matrícula
-, , /Os Coordenadores Locais de Educação e Diretores

de estabelecimentos de ensino, dos municípios de O�noi
nhas, Major Vieira e Três Barras, levam ao conhe�tfuento
dos Srs. pais de, lunos, responsáveis, tutores e p4oprie
tários de firmas e empresas que estarão abertas as

matrículas de previsão para o exercício de 1;973, nos

dias 18 a 23 do corrente mês, das 8 às' UI,,:iO e "das
I I'13,30 às 17 horas. I

É dever de cada responsável, na fg-fma da lei
vigente, matricular seu dependente de 7 a /14 anos de
idade, no estabelecimento mais próximo, E�colas Básicas,
Grupos Escol,ar�s. Colégios, Escolas Reunida-s e Escolas
Isoladas Estaduàis, Municipais e particulares.

, J

C:an.oinhas, '1.0 ele setembro de 1/972.
, ,_

Fléride I. B. Bittencourt f FideUe Lovatel
I '

Coordenadores- Locais de Educação

AV t s. o
•

Os Coordenadores Locais de Educação, sediados
em Canoínhas, .avísam aos séphores pais de Major Vieira,
Três Barras P. deste município, que as matrículas para
19"13 '. estarão abertas nos Estabelecimentos de Ensino
Estaduais e Municipais a partir de 18 a 23 de setembro
corrente.

Aos pais que deixarem de cumprir a Lei -que es
tabelece a obrigatoriedade escolar, serão aplicadas as

penalidades previstas também em Lei.

)

de 1972.

Fidelle Lovatel

CLE-09

Canoínhas, O 1 de setembro
-

, /'

Fléride I. �B. Bittencourt
I

, CLE-08
"

A V I SOS:
1 Matricule seu filho entre 18 a 23 de setembro no

Estabelecímento mais próximo à sua casa.
_

\ '

2 Não deixe criança em 'idade escolar fora da escola.

3 Faça a matrícula para 1973 na época marcada.

A Secretaria' de E'ducação realizará no período de
18 a 23 de setembro dó corrente ano a matrícula dos
alunos de 1.0 a 8.0 grau (antigos primário e ginásio) para
o 'ano de 1973. A necessidade de se efetuar a matrícula

, .nesta época decorre da carência de tempo para planeja
mento técníco-pedagõgíco, abertura de 'vagas para con

curso de remoção e ingresso nas escolas estaduais e a

programação do ambiente físico quando a capacidade da
escola não for uficiente para a tender todos os alunos
ma trículados.

Canoínhas, O i de setembro

Fléride I. B. Bíetencourt
eLE-08

de 1972.
,

Fidelle Lovatel
CLE-09

I

Diariamente às 13 'horas:
\

Canoinhas 72. Sensacional
Rádio Canoinhas

REGISTRO ,CIVIL

,Editais
Sebaetião Grein Co. ta, Escrivão
de PIIZ e Oficial do Hegistro Civil
do município de M810r Vieira,
Comarca de Cenoinhae, E.t:ade
de Santa Catarina

Faz I8ber qU,e prete!!.dem calar:

Mário Yasaka e Renild�Smentkoski.hle,
.

natural 110 PUflwá, lUlICÍllU
em Jan<!aia do Sul, no dia 06 de

janeiro d:e 1947; funileiro. solteiro,
domiciliado em são Paulo, Capi-".
tal e l'eliden1_e no Bairro Pinhei
ros; filho de Hiroj.i Ytll8ka. falecido
e de dOOR SIIKai Yalaka; falecida.
Ela, natural déít� E.tlido, nascrda
neete município, 110 dia 10 de

agosto de 1�53; do�élltica, soltei
ra, domiciliada e relideote neste

município; fi.ha Feticio Smentkoeki
e de dona Emília Smentkoski,
dómicitiadoa e reaide�'te, neate

'muuicípio.
I

Mtlj"r V.'2ira, 04 I de It:tembro
de 1972.

Sebastião Orejn Costa
OfIci,lI ao R ,glltro 1..Ivll

José Emilio MucbaJol'ski e Inêz
lucachinski. Ere, utJtuCbl aelttl

E.t'a,lv, D ... cido neate município,
no dia 02 de i�eiro de 1951;
lavrador, .oJteiro'I_�omícilif}dO e

remid:sl..Dte neste município; filho de
Tom8�uch�lo aki Ial. ::I de dona
Estanills\Hl Muchalovlki, domici
liada e re.�o'te Deite município.
Eíe, natural deate Eetsdo, nascida
Delta cidaue, DO dia Li) de agosto
de 1954; domélltic8, eolreira, de
miciliada e reeideute nesta cidade; .

Iuha de 'E.tefoD'o Lucochiruki e

e de dona Getulia Lucachimki,
domiciíiedoa .

e re.id atei neste.

cidade.
.

Major Vieira, 08 de setembro
de 1972.

Raimundo Maiewski e Ivete
Maria Kaebimareck. Ele, OBturai
ue.tt E.Lado, naecrdo nesta cida
de, n 'dia ,6 de jaoeiro de 1947;
operâri , solteiro, domiciliado 'd

resident neste cidad l filho de
Miguel Mtllew,ki. fal ciclo e de
dona ROI Z.jollc. bmiciliada e

reaideute eltll cidad Ela, nstu
ra] do E�t do do Pârauâ, nascida
em Rio Negro, no dia .23 de ja
neiro de 1954-; domêstlca, loltbra i
domiciliada Il l'elidMlte Deite mu

nicípio; filha de Cario. Kschima
reck e de dona VIlDda . Krull
Kechimareck, d�miciliadol e reli-

I dentei neste muoicÍpio.
Aprelentar!w o. docnmentoe

exigido. pelo ('ôdigo Civ ii art. I80.
Se alguém }iver conhecimento de
exiatir algum impedimento legal,
acuse-o Il'ra fiDI de direito.

Major (Vieira. 11 de setembro
de 1972:

Eunice Machado da Costa
Escrevente Juramentada

r ,
..

MOVEIS COLONIAI�
de Sã.o Bento do Sul.

VOCt PODE ADQUIRIR FINANCIAD0 PELA CAIXA ECON
__

- ,

MICA FEDERAL, AGENCIA DE CANQINHAS,
.

EM 18- MGSES.

Atende-se em expediente. normal, inclusive aos SABAI)OS e DOMINGOS.

Com. e· Ind. E. Walter Zulauf Ltda.
Exposição permanente na

Ay,enida A:rgolo, 242 - SAO BENTO DO SUL Telefone, 2351

�----�------��----------�----�

16-09.1972

Reforma Urbana;
Refor-ma Administrativa;

.

'Novo Cadastramento;
Rede de Abastecimento de Agua;,._
Asfaltamento até Hospital • Praça Hospital;
Instalação do Escritório CASAN;-
2a. Festa Nacional do Mate e 3a. Exposíção
Agro Pecuária, Ind:ustrial; -

, J

Construção da �stação Rodoviária;
Construção .do Mercado Público Municipal;

- � Criação e instalação da Patrulha !\1oto
, Mécaniz�da;
'Cobrança dos impostos através de computador
eletrônico. Convênio com setores estaduais
para esse fim;

.

Cooperação e colaboração com o Grêmio XV de
Julho para construção do Ginásio de Esportes;

Plano administrati vo

apresentado pêlo candidato

a prefeito,
.

.

Alfredo de Oliveira Garcindo
I

A tualização do prêdío . da Prefeitura;
Conclusão do Centro de Educação Física'

"
-

Diálogo trimestral com as classes conserva

doras atra V�8 da A ssoe,Comercial e Industrial;
\

Diálogo com 9S os clubes e entidades religiosas;
Limpeza urbana �oturna;
Qualificação Eleitoral (campanha para 25
mil eleitores;
Incentivo à indústria e estímulo ao comércio;

,

Valorização do Vereador - Iritendência's'
dinâmicas;
Solução para o problema das zonas alagadi
ças do Campo d'Agua Verde; ,

'CentrO' de 1'reinamento .de agricultores
.
cursos de aperfeiçoamento - convênio com

SCl\R 25 de Julho;,
.

Criação e instalação da Secretaria da Agri-
cultura Municipal; ,

',Criaçãó do Horto Florestal Municipal para
incentivo ao reflorestamento;
Macadamização de todas as estradas muni
cipais é acessos para facilitar o 'escoamento
da produção;
Posto do IBDF.

REGISTRO CIVil

Edital'
Maria Góss Glinski, Oficial do Distrito.
Registro Qjvll do Distrito de Apresentaram os' docu_!p,entosPaula Per�ira" munícípío e Co-' exigidos pelo Código e'íyil art .
marca de 'f�nninhas, Estado de 180. Se algue�tiver conheci
Santa Catal"lna. etc. mento de existir algum impedi-
Faz saber\iue pretendem cas�r: m�nt? �g('í, acuse-o para fins

MIGUEL KOSCHEL e ROMIL-
de /di,r�Ho.

DA PADILHA DE SOUZA. Ele, /'PaUla Pereira, 8 de setembro
ná'tural deste Estado, �asci

"/ de 1972.

em Paciência, no dia de MARIA GOSS GLINSKI
agosto de 1943; lavrado_5. olteiro, Oficial do Regi!itro Civi'l
domiciliado .e reside'títe neste

Distrito; filHo de oão Koschel
e de dona An Hort Koschel, "

domiciliados e residentes neste -Musica Sertaneja?
Distrito. Ela, natural deste Es
ta-do, nascida em eolonia Escada,
ilO dia 31 de março de 1954;

.

doméstica, solt�ira, domiciliada
e residente nes e Distrito; filha
de JO!ié Padilha ,de Souza e de
dona Maria Gonçalves de Souza,
domiciliados e residentes neste

Rádi O Canoinhas.
/ )

As ' 06:00 horas da manhã e

às 17:30 horas da tarde.
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Ano XXVI:'_ Canoiobu (Se). 16 de setembro de 1972 - N.o 1192

Notas Esparsas
Graças ao bom tempu .reinante
dia 7, Canoinhas assistiu ao

mais bonito e organizado desfile
comemorativo ao nOS80 Sesqui
centenário d a Independência,
compensando plenamente todos
os servteos e esforços para .

a

. sua realízação.
x x x

De repente 'mais uma enchente.
em nossa cidade, COm a tradi
cional mudança dos habitantes
da zona baixa, atingindo os

bairros da Xarqueada e Campo
d'Agua Verde.

x x x

Os Deputados Aroldo Carvs-.
lho e Benedito Th, de Carvalho
Netto estiveram em nossa cida
de nes festejos do Sesquicente
nário, quando participaram do
debut de suas filhas Be'strlz e.

Leila, no tradicional baile do
Clube Canoinhense. Hoje esta
rão de volta para novos conta
tos com familiares, amigos e

correligionários.
X x x

Confirmada já a visita oficial
do Governador Colombo Salles
ao nosso município para os dies
21 e 22 do .correute.

x X x

Destacou-se sobremsneírs a

Case Edite com 8 sua bonita

vitrina alusiva ao Sesquicente
nário " o nosso atual desenvol
vimento.

x x x

Aplaudida em toda a cidade
a decisão oportuna e feliz do
sr. Alcides Schumacher, Prefeito
Municipal, que mandou construir
a Praça Miguel Procopiak e o

Monumento histórico do -Ses

quicentenário de nossa Indepen
dência, cuja inauguração, na

tarde do dia 7 foi bastante
concorrida e com muito calor
cívico. A in',ªugursção daquele
logradcuro público está' prevista
ainda para o corrente ano e o

busto do saudoso i1ndustrial já
está sendo providenciado.

x x x

A tarde esportiva .do dia 7
levada iii efeito no Centro de

Educação Física Benedito Th.
de Carvalho Junior esteve bas
tante concorrida, prornocão da

Liga Esportiva Canoiuhense no

torneio da Taça Sesquicentenário,
vencido merecidamente, com

garra e entusiasmo, pelo Bota

fogo, vindo o São Bernardo,
que parecta o ftlvorito, em se-.

gundo, Santa Cruz em terceiro
to Sossego em quarto, Nossos

cumprtrnentos a todos 08 parti
cipantes, principalmente ao

vencedor.

ESTADO DE SANTA CATARINA.'
Secretil�la da Educaçã.o

r

88. Vo�rdenadoria Regional d .

Oficio n.o

24�/72
Mafta, 04 de setembro de 72,

Do: Diret da Divisão Técníca
Aos: Coorde dores Locais da 8a. gião Escolar

agogia - Lages - SC.

A Divisão Técní 8 86, Coordenadorta Regronal de

Educação, comunica 80S in ressados em tirar (o Faculda ae de
Ciências e Pedagogia � es, no período de férias, que tem

condições para lhes dar orien ção e fornecer o programa de

vestibulares para fJS s guintes á €as:

LETRAS ( \)rtugues elogies),
- CIENCIAS

'�CIA.IS,- PEDAGOGIA,
.

- CIENCIAS NA URAIS.

Ate elossmente .

,

Pe. Aloisio Beina Goch Diretor da Divisiio Técnica

f1éride I. B. BitteDcoDrt .. Coordenador Local

A NOSSA
---

,RADIO
PATOTA TEM A MELHOR�

CANOrNHAS 1350

TELEVISORES
PH SEMP

-,

Preço_s baixos..---...::::;-
�."

, kefa

Canoinhas em tempo de

de s e n v o l v l m e n t o

Para Prefeito Para Vice Prefeito

Alfredo de Oliveira Garcindo I.�·=--__
I Paulo Eduardo' Rocha

V E R E A D 0- R -E S

Fana

\

Guilf)erme Prust� Niuoldo 'Roeder, Edmundo Bittencourt, Pedro
.

dos Santos' Corrêa, Frederico Haao, Francisco Bueno de

Siqueira, Pedro 'Reinert, t/etiaetin t-tetteçer, Sebastião 'Romeu
Cordeiro, .fl.ltamiro 'Ricardo da Silva, More,os. Sussenback,

'Reinaldo Crestani,' Pedro lyska e Nabcr , Pires_

ELEITOR: 'Votar nos candidatos da Aliança Renovadora Nacional (ARENA), é

assegurar o desenvolvimento do teu Município. Eles têem o apoio do,
Presidente Emílió Garrastazú Médici e do Governador Colombo Machado Salles.-

- as melhores
BLEffO�NKEN

marcas

ZENITHPHILCO�-
-'

longo pra�o de pagamento
\

'

SELEME
)

.

. .

........................
.......... MERHY

. II
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