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'MenS.Hlem ao ,Professor
Ca�oillh.s - Santa Catarina, 14 de outubro de 1972 Número 1196'Ano XXVI

,
Na qualidade de .Coordenedores Locais de Educação desta

parcela Barriga-verde" face 'o evento do 'dia que nos é consagra
do, cumpre-nos o dever de dirigirmos estas palavras ri todos os

que, se dedicam a árdua, sublime e gloriosa missão de educar e

guiar os passos aos que nos sucederão.

É apenas uma saudação de frat;rnidade, solidariedade, cole
guismo, que deve ser a, ligação de nossa Classe, que coesa e dis
ciplinada será digna de real apreço e consideração na opinião pública.
'- ',A mis'sãó do Profes�or, nos' dias hodiernos,' muito tem

aumentado sua respcneebüídede já, q"ue a 'multiplicação dos mé
todos modernos, a implantação da nova sistemática e a rapidez
com que nosso Brasil está se projetando que forçarem a simpli-
ficação da atuação do alUDO, assim o exige.

'

,
'

,

,D:ve!l'lo-nos orgulhar de ministrar uma educação funda-
mental, pcrs é sobre -ela que se fixam os alicerces de toda a cul
tura, que forjará o caráter' e a dignidade do brasileiro do porvir.

,

'

,

j

Rubens Ribei,ro
CAIXA POSTAL, 2 FONE., 128
-----------------.---------

da ,Silva
CIRCULA AOS' SÁBADOS

Diretor:

Prefeito 4lclde-g Seho�
maeher homenageia
Vomaodante da 5a.
Região, Oeoerat 4yr
too Pereira Tourinho

Enéas Athanázio
Nada há 'de novo sobre a terra é uma' frase muito re

pétlda mas também muito verdadeira. Assim, também, es

crever sobre animais não é novidade. Muitos autores já o

fizeram e, mesmo no Brasil, NELSON PALMA'TRAVASSOS,
diretor da "Revista dos Tribunais", lançou dois 'livros, sobre
,os bichos que dificilmente serão superados. São eles "O boi e

sua senhora" e "O porco, esse desconhecido": Neste último
há um capitulo sobre "O porco e o Direito" em que alvi�ra,
na base da "gozação", a eríação do Direito Porcino.

toO.'

X _

Somos de real importância na organízaçâo social .da nos

sa Pátria, pois a infância e juventude passam necessariamente
por Do�sas mãos.

'

,

Não importa que uns semeiem e que outros colham.
,

,

Fundamentemo-nos nas palavras do velho e seguro me-s
tre que tão bem expressam a razão de ser, do professor. �

Consola-te. 'Tu também colhes muito do, que foi semeado
pelos outros.' .-\

Console-te! O principal não é que tUIl colheita seja gran
d'e e faustosa.

,

O Prefeito sr. Alcides Schu
macher, convidado, compareceu
juntamente com outras autori

dades. ao treinamento de tiro
real .de artilharia, no, Campo de
Instrução Marecha� Hermes, local
das grandes manobras dá 5a.
Região Milita�, encerradas 3a.
feira última. Segunda feka, tam
bém convidado, partrcípou de
um' almoço no local dos exerci-

_

cios e em retribuição e uma

especial homenagem ao Coman
dante da Região, a Municipali
dade ofereceu na noite da mesma
segunda feira, na sede do Clube
de Balão' .Fantasma, uma chur
rascada, ali comparecendo o

General Ayrton Peretra Touri
nho, acompanhado do General

) Marques Souza, Comandante da
ID" Tte. CeI. Siqueira, Asáistente
do Comandante da 59. Região,
Tte. CeI. Ary Falcão, Diretor do

I

Campo de Instrução Marechal
Hermes, Tte. Osvaldo Conr�do
Narloch, Delegado da Junta \

Militar e outros oficiais auxilia
res, autoridades e empresârâos,

I
Na saudação de praxe, disse o

Prefeito Alcides Schumacher do

perfeito 'E!Dtro�amento entre as

autoridades municipais e a Di-
_

reção do Campo de Instrução
Marechal .Hermes e também da
,satisfação e honra de Canoinhas
hospedar tão ilustres visitantes,
sduzindo do importante papel
desempenhado pelas, Forças Ar
madas OI' atual Situação' do país,
num clima de paz, progresso e

desenvolvimento.

A seguir falou o Genera1
Tourinho, agradecendo a home
nagem, em, seu nome e compa
nheiros ali presentes e dizendo
que já conhecia Canoinhas e

nossa região, 'desde que coman
dou a Unidade de Rio Negro,
sabendo do nosso desenvolvi
mento, surprendendõ-se,contudo,
da liderança de Canoinhas Da
região norte, fató que se deve
ao trabalho de seus fi'lhos e se

congratulando com os poderes
constituídos e classes empresa-
riais, pelo acontecimento. "

Por falar nisso, recordo de uma senhora que, 'diaria-,
-

mente, 'e até várias vezes por dia, comparecia ao forum e

solicitava .eudíêncte com o Dr. Geraldo para pleitear uma

vaca; Todas as, providencias possíveís �oram tomadas. . O
ilustre juiz, pacientemente, promoveu reuniões, usou de todos
QÍI meios suasórtos e' até uma ação judicial foi Intentada,
MaS não houve meio de se 'recuperar a vaca. E no' dia

seguinte, toda chorosa e trjste, lá estava no corredor do
forum a senhora da vaca. �ssiin decorreram dia,. e meses,
até que se concluiu da total impossibilidade de resgatar o

estimado animal. Alvitrou, então, o Dr. Geraldo, a hipótese
de se arranja; out'ra vaca. A proprietária, 'entretfmto, pro
testou em prantos, pois. só lhe serviria aquela vaquinha, já
que "igual não havia outra"... Mas, com o passar do tempo,
a senhora da vaca acabou por se' conformar e tudo chegou
8 bom termo. Quero crer, porém, que o nosso [uíz., apesar:
de sua proverbial paciência, tenha ficado algum tempo sem

comer carne... De vaca, principalmente�,
L

,
. Consola-te! Para o Senhor do Céu é que são teu querer,·

teu esforço, teus trabalhos e lutas.

Consola-te! Quando muito sofrimento te abater, e não
desanimes quando não tiveres resultado.

,

,
É próprio de Deus fazer com que" não raras vezes, gran

des bênçãos, especíaís acompanhem os muitos 'sofrimentos e
·

grandes dificuldades. Portanto, caríssimos colegas, devemos nos

rigozijar neste dia, por certo teremos o premio de reconhecimento
pela, nOS8a atuação e' dedicação, durante' uma vida inteira em

favor da' infância.
,

Abracemo-�os,' e 'unidos procuremos uma causa nobre
entregendo-nos ao trabalho por ela, formemos uma única ,ava
lanche dei pessoas com os' mesmos. ideais e mesmas" aspirações.

Pela passagem do "Dia do Professor" 8 emérita home

nagem das Coordenadorias Locais de' Educação 08 e 09.

"SALVE A ESTRELA QUE LUZ NAS TREVA� DA IGNORÂN:CIA"! x-' ,

\
Como se isso não _bastasse, tempos depois surge uma

questão sobre um touro. Depois de muita discussão, em que
foram longamente analízadoa' os preceitos jurídicos ditos

,

reguladores do assunto, alguém sugeriu' que se fizesse o

casamento do touro com a vaca, resolvendo-se assim o 'pro
blema legal e adequando-se a lei à finalidade social a que
se desttna.

Prefeitora Mooiei,ili de Caooinhas

Prefei,todo
, �,como nas hístórtas de fadas, teriam muitos filhos e

viveriam felizes para sempre.
Â nossa m �agem, efusíva

no dia ,que lhes é '€ nsagrado.
estres,

"

A escola é u prolongamento' do
verdadeiro sacerdócio;

A riqueza do mel 're

-um
I

Semana dadever cumprtdo.
Tudo quanto somos sa vide,oper. rio ou artífice, cientista

·

ou técnico, literato ou artists, empres 10 ou politico, dentro das
Imais variadas profissões, devemo "em rande parte às .líções de nos

sos mestres, sejàm n�s cursos prim' ios, secundárícs ou superiores.
}

, ,

"
, Ao professor sempre d em� o eterno e mais profundo

, reconhecimento pelo' mUit� �, lições"í' �eb�das, pacientes e sábias.

Como é

gi'on2i:e
e r€'portaote a mrasao do professor. Instrue

e educa, preparando as ,erações para a P tria do amanhã.

A, maior re mpensa do mestre é ' êxito do seu alUDO
na vi'da prática é ssit'n cada aluno que como idadão se eleva e

destaca, eleva' Q" rofessor ,que o formou.
f '

'

Entã , no triunfo das gerações formada mais
belo do professor.

Assim, a, nossa mensagem de profundo reconHe' a

s os professores do MuniCípio de Canoinhas.

Canoinhas, 14 de outubro de 1972.

ALCIDES SCHUMACHER -- Prefeito M!lnicipal

Receb'am vocês todas, na semana que, lhes é consagrada; os
cumprimentos, os mais efusivos e sinceros, da Municipalidade de
Oanoínhes. Sabemos vocês, os responsâveís do amanhã e futuros
dirigentes desta grande Dsção. Que, as, bênçãos "do Senhor as

acompanhem sempre.
'I

Assím, em nome do Poder Executivo, em meu, próprio, e

de minha esposa, juntamos as nossas, manifestações às muitas
que lhes forem tributadas.

Canoinhas, 12 de outubro de 1972.

ALCIDES SCHUMACHER - Prefeito Municipal
LIRIA G. SCHUMAéHER

Mensagem
(

Pela passagem . magna.> 15 de outubro; " Dia do
Professor, o Círculo de Pais e Mestres' do Grupo Es�olar
"Sagrado Coração de Jesus", desta cidade, apresenta seus

cumprimentos a todos os professores, que, ,educando a

criança
.

de Canoínhas, prepara' os caminhos para os

grandes destinos da Pátria.
\

\Nbta de
fal'ecimento

ENTREGA
TITULOS

PRAZO PARA
DOS\�NOVOS

Apôs perttnaz e longa moles
tia, veio a falecer ,:iA. feira, dia
10, 8 veneranda senhora, dona
JOSEFA CORNELSEN, de tra
dicional família canoínhense.Beu
sepultamento ocorreu na tarde
,de 4a. feira, com grande acom-
panhamento. Nossos pesare� à
família enlutada. '"

gunda feira, às 18 horas. Assim
alertemos todos os interessados

para que procurem retirar seus

títulos, pesspalmente ou a�ravés_
de familiares.

O Juízo Eleitoral da 88. Zona
está avisando que o últrmo
prazo para a entrega dos novos

títulos
'

eleitorais, inscrição e

transferencia, será dia 16, se-

É maravilhoso neste dia, poder dizer:
'�MUITO OBRIGADO" - professor

, /

canoinhense.

também
I '

família da grande
G A R 'C I N D O e

Participe
Governo

L

A

voce vitória do

P A U--L,O

e sua
,

elegendoPovo,e do.
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CORREIO DO NO�TE

COMERCIAL PEDRASS'ANI
NÃO E'

Ao despertar d� Bandeira, no

ano ,dd .Sesquicentenári�o�,�a���������������de��u�m� POSTO
PETROBRÁS, na Rua a todos.'

PRESTIGIEM O QUE

SONHO, E'

AGUARDEM SUA INAUGURAÇÃO EM BREVE.

Cine Gru z

(0- LANÇADOR DE SUCESSOS)
APRESENTA

HOJE, a. 0,15 h • cens, 14 ano. .

peogeame duplo
1,0 fil um filme de alta pirat ia filmado em

deslumbrante colorid:
.

U,E:T'EIRO DO MAR
2.0 filme: II Metr; ,apresenta um s er far-west italiano:

O MAGf\J 'ICO ES RANGEIRO
\ '

ão perca.ml

do Mar
, clável vesperal s cena, livre

r

O Magníf«

em

DOMINGO, em dual for idâveis .euõel: a. 19 hora.
cenaura livre;'n 2 'fi hora. - censura 14 anol

A Fama Filmes apresenta espetacular far-weet italiano,
filmado em des, um ,rante Technicolor:

A SOMBRA
DIAS 16 e 17, 20. e ia

A Sornb/a ,da Winchester
'.1

....
,.

,

OlA 18, 4a. 'feira '

aa 20,15 �ra. - cenaura 14 Anos
.' "SE SÃO DAS MOÇAS"
Ume éspet�cular comédia toda colorida:'

DELlCIOSA\ LOUCUR1\ DE AMOR

20,15 horaa- cen•• 14 ano,

DIAS 19 e 20, 5 • e 6a. feira. 8a 20, 5 h, - cena. 14 anoa
A Metro Gol wyn M9yer do Br sil' apresenta um super

f lm� de guerra todo co 'brido:
.

.

A GU �RRA DOS ',EM'ONIOS
DIA 21, sáh do » a. 20,15 h, ceni. 14 anoa - prog. duplo
1.0 filme: A AIN DELON DO espeta ular filme de ação e

aventuras, todo colorido

VER
2.0 filme: EDMUNDO PÜRDON no co' ssal filme roman�

todo colorido:,

HERODES O REI MALDITO
DIA 2�, domingo, em dual ae..õe.: 19 e 21,15 horas
Mais uma soberba produção da Metro Goldwyn Mayer:

O CÉU A
.

MAO ARMADA
Todo colorido e filmado em Cinemascope. Ci GLENN FORD.

Aguardem para muite breves CHICO FUMAÇA
O JECA E 'O BODE \

Public cão Oficial da

itura

Mun cipal
haCano

Portaria
Alcidee Sdhu cher, Prefeito

Municipal de Co oinhae, Estado
de Santa Ce ai Da, no UIO de

. lua8 atribuiçõ I, resolve:

m o art. 125. da

24-0p-58, a

, ULLER, Iuucio-

AI /des Schumacher
Pr feito unicipal

10-10-72
A ide.' Schumacher, Prefeito'

Mu icipal de Ca oinhea, Estado
de Santa Cstari a, no UIO d�
IU8 atribuiçõee, esolve:

Nomear
.1

Composta doa José
'onifãcio FUltad, Guilherme
einers e Wigand Knop, com ft

iualidade de apre lar e julgar ai

propostas .pare a quisição de 2

oamiuhões, com cá, amha bascu
lente, lendo um m rca Chevrolet
e o outro marca F d, conforme
Edital de Tomada ae Preço. da
tsdo de. 02/10/72.
Canoiahas, 10 de o tubro ie 1972.

Alcides Sch macher
P�ef�ito ,Mu oipal

Antonio 'Sou li' Costa'
Diretor Adrrii istrativo
/

STUDIO LIVRE

Na Canoinhas

dia riamente .às 21 :00 horas.

Para Prefeito

� AI fredo de Oliveira Gàrcindo
Para Vice-Prefeito·
Paulo Eduardo Rocha Faria

O X X X X X

D X X X .X X
\

Para
I

Vereador'

Nome do Candidato
,

ou,

Número do Candidato _

Inícíats do Partido r
Vote para Prefe'lto e ·Vice-Prefeito assinalando o PRIMEIRO quadrinho.
Vote para Vereador colocando o nome ou o número de seu 'candidato.

I
�

de

14.10-1972

Novela é com 8 Canolnhas,
-,

I Às 09,00 horas:

A Última 'Testemunha

CANOINBAS· - muito mais rádio
.•

SERMESTRA, Olguir K. Siqueira
É ter no coração a doçura

\ De uma prece,
e' sentir o triste olhar daquele
Que padece..
E' viver com a criança,
Sua dor ou alegria ...

E' ter na própria mente
Um tacho, 'tuminoso,
Que mostre -o caminho
Que é menos tortuoso,
ii onde a plenitude
Encontre a ptimazia.

Per uma grande ternura
Que nos torna «quase mãe»
Da estranha criatura
Que junto de nossa alma
Busca luz e compreensão.

Ma's «ser mestre» é também
Viver da emoção
Que, nos se

1

aproxima
li nos leva pela mão,
dté o reino loéginquo
Do amor e da amizade
E' viver junto aos, pequenos,
Sentindo no seu rosto
Aquela chama sublime
Que tanto nos dá gosto
De pensar em nesse intând»
Guardada pela saudade.

..Ser mestra .. é sorrir
O mais terno sorriso,
Qual sopro animador
Que lembre o paraíso,
.Buscanao a esperança
Tecida com carinho,
E' sentir no próprio. ser
A ânsia incontida
De tudo dar de si,
Como Cristo em sua vida,
Sem nada esperar.: J

Senão, lutas e espinhos.

\...

informações com

Kraílíng, na

_2

, /'

-,

Mas ser verdadeira mestra
E' preciso que o Senhor..
Nos assista sempre, sempre...
Com sua torça e vigor,
Evitando que as brumas
Anoiteçam nosso dia ...

«Ser mestra. é ter os braços Que sempre tenhamos até.
Sempre abertos, Para nos encorajar,
Para neles abrigar o coração, Como ta101 sacrossanto,
Quando incerto
Daqueles' que tanto esperam

Na procela a nos guiar,
Da nossa atuapão. Fazendo de «nossa missão"
E' ter a voz suavizada Um sacerdôcie de harmonia ...

Pela passagem do "Dia do Professor" a homenagem das
fi

.

. Coordenadorias Locais de Educação 08 e 09.
I

I

Canoinhas premiada
Feira de Ciências de Blumenau

na IV

I

o Colégio Estadual Santa' Cruz, 80' participar da IV
Feira de Ciências

_

de Santa Catarina, trouxe para o nosso muni-
cípio' mais dois premíos. \

A IV Feira de· Ciências de Senta Catarma, foi realizada
na cidsde de 'Blumensu BOS dias 7 e 8 p. p. fios pavilhões da I

FAMOSC. Participaram da mesma cerca de 500 trabalhos e apre
xtmademente 3.000 alunos, de vários municípios catarínenses,
clasaíficados em feiras regionais.

I

Estas feiras de ciências tem Q objetivo de incentivar o

aluno ao estudo das elêncías naturais e humanas, � fim de desen
volver a pesquisa e o método cientifico.

Premlos
Da feira participaram trabalhos de Química. Física, Bio

logia, Ciências Humanas e Naturais, equivalente aos níveis de

1.0 e 2,0 graus, Canotnhas, .fez-se representar com os trabalhos
do Colégio Estadual Santa Cruz, classificados na feira local e na

regional de Mafr6: DNA, trabalho dos alunos Francisco Votkoskí.
Nely Prates e Juercio Burgardt, do 1.0 Cientifico. noturno.

Telégrafo transmissor e receptor do aluno Eduardo Bíten
court da 4a. série gintsral. Tabela de Classificação Periódica dos
Elementos dos alunos do 2.0' Cientifico noturno. Indicador de

Aproximação de Veículos dos alunos Eduardo Bittencourt (49.
série ginasial) e Benedito Lima, 1.0 Çíentíflco noturno..

.
,

Os trabalhos premiados em Blurnenau foram: 2.0 lugar
na área de Física, Indicador de Aproximações de Veículos -

Eduardo. Blttencourt e Benedito Ltma.

Outro trabalho premiado foi o painel luminoso com' a

Classificação Periódica dos Elementos Químicos, realizado pelos
aluno� do 2.0 Cientifico noturno.

.

Mai's uma vez o "Gigante da Colina" está de parabéns.

\lENDE-SE
Vende

dos perto do Colégio
do Coração de-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Noticias

Escreveu: Esmeraldino M. I, ,.de Almeida

Cultura de soja aumenta em nosso Município
,

. Dia a dia a cultura de soja vem tomando importância na eco
nomia nacional. Uma cultura que até bem poucos anos era desco
nhecida dos agricultores, hoje representa perto de 51 milhões de
dólares no quadro das exportações do país. Entre os produtos agro
pêcuáríoa de exportação já ocupa o 7.0 lugar. MERCADOS E
COME�ClALlZAÇAO: são muíto boas 88 perspectivas de demanda,
tanto _mterna. como externa. Os maiores compradores são: Japão,
Alemanha Ocidental, Canadá, Dinamarca, Países Baixos, Itália e
Israel. A produção desta leguminosa é absorvida parte pelo mercado
Interno (70%) e o restante exportado (30%). A demanda de óleos
comestíveis vem aumentando no país, novas indústrias' tem surgido,
íncentjvando-se o plantio principalmente nos Estados do sul. CON
CLUSOES: a cultura, da &oja está em fase de/expansão no' Estado.
Os preços tem sido favoráveis, e tem se mantido acima dos preços
mínimos oücíaís, A Indústria Catarinense de Óleos está em expansão,
havendo perspectivas de. implantação de novas indústrias no Estado.
Diante deste quadro conclamamos os agricultores de nosso Munici
pio, cujo potencial em terras mecanizáveis é um dos maiores dentro
do Estado, a cultivarem esta leguminosa. Certos estamos de que, se,
Isto acontecer, a situação econômica do município mudará como se
mudado do dia para a noíte. Palestra mantida com o Eng. Agr. Mário
Luiz Nápoli Goeldner, Extensionista da ACARESC,' em Papanduva,

- )

Apelo aOS dirigentes da "Penha"
, Esta coluna em nome dos habitantes do município de Papan
duva.jsspecíalmente aqueles que vem se servindo do ônibus 'que faz
o percurso de Santa. Cecilia a Mafra e vice-versa, fazem um veemente
apelo ao MO. Diretor da Penha, sr. Wilson Píeole, no setido de au
torizar o tráfego de mais um carro para desafogar o 'congestiona
.mento de passageiros. Já tem acontecido que somente de Papanduva
muitos passageiros tem feito a vlagem �té' Mafra em pé, por falta
ne lugar, senhoras de idade avançada, homens velhos, crianças, tem
feito muitas vezes o percurso em pé, isto na maioria das vezes. O.
ideal seria o seguínte (apenas sugestão): partir de Papanduva dia
ríameúte um ônibos às 7 horas com retorno às 17 horas, então a

"situação seria bem diferente da
.

presente. Confiantes nas determi
nações do Sr. �iretor da conceituada empresa de transportes cole
tivos - Penha - aguardamos que dias melhores virão para todos'
O'S usuários que vem se servindo da mencionada empresa.
Exército faz manobras .. Exercício Papanduva,

Dia" do corrente acantonou em Papanduva 1.°,23 Regimento
.
de Infantaria (de Blumenau, iniciando � guerra revolucionária, par
tíndoríía 5 pela manhã com destino a Três Barras, indo juntar-se a

Brigada de Artilharia da ôa. Região Militar. A Brigada de Artilharia
é composta das unídades do 1.0/5.0' Regimento de Obuses de Lapa;
GAC-AP do Boqueirão. em Curitiba; 1.0'23 Batalhão .de Caçadores de
Blumenau; Lo Esquadrão de Cavalaria de Guarapuava; 13 o Batalhão
tie caçadores de Joinville e 14:0 Batalhão de Caçadores de, Flocía-,
nópolís. O Exercício Papanduva, na região de Três Barras, na divisa
do Paraná com Santa Catarina, está dividido em. 'duas f-'1.ses: a pri
meira teve inicio dia,4 quando, partíu de Papanduva iniciando a

guerra revolúclonaría, Nesta fase, a artilharia foi combater a figu
ração inimiga (guerrtlheíros) instalados nesta região até Três
Barras. O exercício compreende 8.. travessia de rios, construções de
pontes e adestramento na selva, combatendo os "vermelhos" supos
tamente instalados naquela região e realizando operações subversi
vas nas localíríades ali dnstalades. Neste exercício, a ,brigada de
artilharia aplicará todos os seus 'conhecimentos de combate à sub-

,

versão, adquiridos durante o ano de instrução de 1972. No dia 10 de
outubro, haverá o ataque final de todo o exercício. Neste dia estará'
presente o General Ayrton Pereíra Tourinho, Comandante .da 5a.
Regíão-Militar. O Exercício Papanduva, com uma brigada de artilha
ria comandada pelo General Hermann Bergqvlst, da AD/5a, vai
utilizar três mil homens das diversas unidades e aproximadamente
26U viaturas do exército. Também a Força Aérea Brasileira partici-
pará da operação, (Gazeta do Povo) )_

Imagem de Nossa Senhora Aparecida chega
triunfante em Papanduva

Acompanhada.por uma caravana de carros motorizados, chegou
dia 8 deste à cidade de Papauduva a imagem milagrosa de Nossa
Senhora Aparecida, vindo de Curitiba. Aqui chegando ficou numa
residencia nã entrada da BR-1I6, de onde partiu em cortejo a míla
grossa santa em belo carro líndamente hornamentado, percorrendo
as ruas principais- da cidade veio estacionar o cortejo em frente da
Matriz, ocasião em que a Mãe de Deus abençoou a multidão presen
te e as viaturas que aeompanharam.

I
Bm seguida foi solenemente

introduzida no recinto da Igreja e colocada em seu altar onde per
manecerá' para sempre, abençoando, protegendo e perdoando seus

títhos amados. Realmente foi uma linda demonstração de fé de toda
a comunidade papanduvense, inclusive dos romeiros que vieram
especialmente para a grandiosa solenidade cristã, '.

_

, Paslarela, da Sociedade'
éom relativo atrazo;motivo não ter circulado minha eolunaem dois
números, - Dia 30 do mês p. p. festejou niver o benquisto cídadão
sr: João Sonaglio, muito cumprimentado por amigos e familiares.
* Dia 3 do 'corrente Iestejou idade nova. a senhora Ida) Tereza
Woycíekovtebt, virtuosa consorte do senhor Ernani Woyciekoviski•.
Os cumprimentos pontílícaram em alto estilo.

'

* Também n� mesma data, trocou de idade o Dr. Dorneles Gerloff,
médico veterinário aqui residente, particular amigo deste colunista.
Embora tarde aqui vai nossas felicitações.

'

* Dia li comemorou mais um ano de teliz existência o sr. EmiJio C.
Matoso. homem dotado de bondade, foi naquele dia alvo de inúme
ras atenções. O colunista que é compadre envia Ielícítações.
* Dia 6 o lar do casal Dr. Rubens (Nivia) Jazar esteve movimentado,
pois a Simone, querida filha do oasal, estava festejando. s.eu natalícío,
Foi muito movimentada a data com a presença da Mmm-guarda.
*.' Hoje, quem está aniversariando é.O' inteligente garO'to Jairo José,
filho do cafilal Eugênio (Alzira) Sidorak; logo mais à tarde a residência
do aniversariante recepcionará os amiguinhos. \

* Dia 2.0 do 'corrente, data significativa para o jovem sr. Fernândo

Reusing, chefe do serviço da merenda e�colar, pessoa q�e 1esfrut�
de real estima e grande amigo dos humildes, na.quel� dia recebera
os frutos de sua bondade por parte de seus amigos agradecidos. -

* Na mesma data ainda, o niver do garotinho Cezar, filho do dis-
.

tinto casal sr. Aloisio (Maria) Partala, ·ele farmacêuticO' local. O
Cezar receberá em sua residencia os amiguingos que irãO' levar-lhe
a mensagem de amizade pela sua data natalícia.

O colunista almeja felicidades a tO'dos os an�versa'riantes
fazendo votos que a data seja repetida por tempo indetermina!lo.

UMA POR 'SEMANA: O homem de coragem é aquele-que não teme
dizer O' que pensa, mesmo que todos �stejam contr� ele. (A. D.)

Sociais
ANIVERSARlAM.SE
HOJE: as senhoras dones:

Regina Celi esposa do' <sr.
, Wilson .Seleme e Fermina
esposa do sr. Waldemiro
Hening; as senhoritas: Dolores
Hoffmann, res. em loinuille
e Lindamir Werena Voigt; o

garotinho Gilson, filho do sr.

Osmar Wendt.
AMANHÃ: a senhora dona

Linda esposa 'do sr, 'Nilton
Ziemann; o jovem Ivosio
Luis Androceevecz, (,
DIA 16: os senhores: Max

Wachtel Filho e Celso OZinski; _

a. menina Rosângela filha do '

r
sr, Guilherme J. A." de Souza.
DIA 17: a senhora' dona

Odilea esposa do sr. Sylvio
Mayerí' o sr: Narciso Bartnik;
o jovem Max .ferdina�do
Wachtel; o menino Alcides

. Pires Junior filho do senhor
Alcides' Pires.
DIA 18: !JS· senhores: João

Alberto Nicolazzi e Wallrido
.

Langer. ' .'
l)]A 19:. a senhora dona

Laura esposa do sr. Vicente
Perciak; os senhores: Orlando
Buba e Douglas Benkendort,
residente em Castro-Paraná;
a senhorita Doris das Dores
Maron Becil; o [ooem Ademir
Pereira; a menina Nadir
Aparecida filha do senhor
Antonio dos. Santos Veiga.
DIA '20: os senhôres: Jacó

Wardenski, 'Alex Michel e

Mário �orsch; o' menino
Cezar filho do senhor Aloisio
Partala.

'

,

"Correio do ,N07 te" envia
aos anioersariantes, sinceros
votos de muitas felicidades.

.

/
I

Fe!.tt'j" a datá grata de seu

ente querido.
Díartsmente às 14 horas:

Gentilezas.
CANOINBAS,

força total em comunicação

:Sindicato dosTrabalhadores
.

Rurais de' (an�inhas
Edital de Convocação
Assembléia 'Geral \Extra rdinária

Pe presente E tal de
Convo ação, ficam onvoca

dos os ssocíadós para uma

Assembl ia Ger 1. Extraor
dinária, a realí 'ar-se dia 16
do corrent m s de outubro'
de 1972, _lO horas em

vocação à

qualquer
ciados p
em plen
reítos si
rem

a) Di cussão . e a rovação
para compra do imóvel,
condições e, p�zo de

pagamento. '

\
b) - Assuntos gerais.
Edmªr 'Gonçalves Padilha

Presidente n

A NOSSA

R.ADIO
PATOTA TÊM, A MELHOR.

,

CANOINHAS 1350

\, ,

Plano 'ad rninistrativo

apresentado pelo candidato

ai " prefeito,
'" ./

Alfredo de Oliveira,Garcindo
Reforma Urbana;

v

Reforma Administrativ�;
Novo Cadastramento;
Rede 'de Abastecimento de Agua;
Asfaltaménto até Hospital .. Praça Hospital;
Instãl�ção do Escritório CASAN;

"'"

2a. Festa' Nacional do Mate e 3a. Exposição
Is gro Pecuâeia Industrial;

)

Construção da Estação Rodoviária;
Construção do'Mercado Público Municipal;
Cr�ação e instalação da Patrulha r�dto
Mecanizada;
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 Esporte,..s;
'Atua'lização do prédio da Prefeitura;_
Conclusão do Centro de Educação Física;
Diálogo trimestral com as classes conserva

doras/através da Assoe.Comercial' e Indusfrial]

Diálogo, com os clubes e entidades i'êligiosas;
Lírnpeza urbana noturna;

Qualificação Eleitoral (campanha para" 25
mil eleitores;
Incentivo à ind6stria e esfímulo ao comércio;

, ,

Valorização do Vereador' .... Intendências
dinâmicas;
Solução para o problema das' zonas alagadi-
ças do Campo d'Agua Verde;' /

Centro de Treinamento de ageicultores .J

/ cursos de aperfeiçoamento convênio com

seAR 25' de Julho;
Criação e instalação da Secretaria da Ageí-
cultura Municipal;

.""

Criaçãó do Horto Florestal Municipal para
incentivo ao retlorestamento;

,

Macadamização de todas as estradas muni
, cipais, e acessos para facilita\r o �scoame'�to
da produção;
Posto do IBDF.

J ,

" ).
'

Para seus impressos'" Música Sertaneja?

PROCURE

Impressora Ouro Verde

Rádi o Canoinhas .

As 06:00 ,horas da' manht e

às 17:30 horas da tarde.
A casa ::ias bons serviços
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nhos. vista do freguês.
-"

1'0

CASA

'Milho' Híbrid
A Casa. Agre) Pecuária

que FlíBRIDO,

avisa

em

--' "
v

LL, tipo 5Q05.

no centro da _cid'ade

. \

o

I

Fot�cópias
REGISTRO CIVI , de NEREI(DA

o FORUM, tem

e re r uma nova

• modelo' ''', aufomâ-
tica'f' que copí todo e qualquer do - mento,
livros e outro papêís, em apenas 10 segu ......OIQ_.

"tidez e perfeição inegualáveis.

I,
,

Secretaria. dos
)

CC?�panhia Catarinense
Serviços PÚbl,icos

Telecomuniceçêes '

Inscrições' pi;lra aquisição de Telefones
A Companhia Catàrinense de Telecomunicações, - corasc � dando IDlCIO ao

'plano de expansão previsto no Plano Diretor de Telecomunicações de Santa Cata
rina, comunica aos interes-sados que se ácham abertas as inscrições para a_ aquisi-
ção de telefones residenciais, troncos ou poderes públicos.

'

de

'I

As inscrições devem ser feitas diretamente nos escritórios regionais da COTESe,
impreterivelmente até -o dia _31 de outubro de 1972.

Para as inscrições basta, preliminarmente, fornecer o� seguintes' dados:

1 - Nome ou razão social do interessado;
\

2 - Endereço atualizado para correspondência.
As pessoas já inscritas devem aguardar comunicado da COTESC para assinatura
do contrato de autofinanciamento, escolha de planos de pagamentos, relação de
'documentos necessários, etc.

.

Planos de pagamento
Não Resi�enéial Poderes

-,

A vista 4.130,00 Públicos
12 meses 406,10 4.873,20 A vista 2.891,00
24 meses 228,90- 5.493,60

.

Troncos
A vista
12 meses 527,95
24 meses 297,53

Residencial
A vista

j- 12 meses 284,30
, 24 meses 160,20
36 meses 116,40

2.891�00
3.411,60
3.844.80
4.190,40

\

VENDE-SE
o som

Rádi,o
de uma cidade.

,
\

Càn'oinhas
1350.QUILOCICLOS

5.369,00
\

6.336,40
7.140.72

Existem peças !,Ü?, $en'iHe.·t�.,�:a�fres às crigin.aiS,J'que a ge�l'h�, $0 des(:ob�"e\JJ)OO km depoIs. :�
E ,7 v. for do tipo que não tom moita

.

O q\,:a é quando ti", que tro:
.

sorte, vai descobrir isso muitosquilômetros -

uma peça do�eu VW, procure ';(,J
antes. Aí. o pobre do VW é que ouve \ um

Revendedo�'Autorizado, Gente que : �e acaba ficando com tod<;tlculpa., entende e �e re sonsabiliza pelo servlço l;�Culpa de v. querer gal)'líar uns' I que faz, porque U5 peças que a
.

'�ijírocadinhos a mais na J;(c5mpra da peça. Fábrica �ante por 6 meses I I,rCulpa de v.

ter�o
fiado em alguém que ou 10.000 Itrn: ! 1/,- .

não merecia nem s quer o seu olhar... Peças Originais. .• (.
Mas aí, Inês é orta. Gente amiga. cdéstia �
Não adianta )"asfemar. � à parte, gente CQ o nós. �

/

\ .

I

&MALLON C I A.
Bua Vidal Ramos, 1195 - CANOINHAS.SC

r

\.
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CORREIO DO NORTE
----

\

ZONA

E·DI T A L

JUIZO ELEITORAL DA 8a.

\

<

E I e i t o r a I
CANOINHAS SANTA CATARINA

\ I

o Doutor JOSÉ GERALDO BATISTA, Juiz Eleitoral da 8a. Zona
y

> Canoinhas, Circunscrição
de Santa Catarina, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a todos quantos o presente virem, ou dele conhecimento tiverem, que para as, -eleíções de

15 de novembro próximo, as mesas receptoras de votos desta Ba. Zona serão localízadas 'nos locais abaixo, bem
como obedecerão os eleitores distribuídos nas referidas secções à ordem do SOBRENOME, como segue:

la. Secção: Colégio Sagrado Coração de Jelu. - Letra. AB-BL
2a. Secçãc: Colégio Sagrado Coração da Jeeus - Letra. BO.CL
3a. Secção: Colégio Sagrado Coração de Jesus ......: Letra. CO-FERRA
4a. Secção: Grupo Elcol. Almirante Bereoso _ Letraa FERREJRA-GO
5a. Secção: Orupo Escol. Almirante Barroso - Letra. GR.H.I.J.KN
68. Secção: Grupo Eecolar

-

Almirante Barroao
. Letras KO.L

7a. Secção: Salão Paroquial Letra M
.

80. Secção: Allocieção Comercial (Edifício Ceíesc) - Letra, N·O.PF
9a. Secção: Edifício do Forum �l.0 andar) - Letra. Pi- R
10.e Secção: Prefeitura Municipal G2.0 andar)' - Letra. S Sf
Ha. Secção: Prefeitura Municipal (2.0 andor) - Letese Si-Sa
l2a. Secção: Sociedade Beneficente Operâría - Letra. T·V-V· Xz.Z
12a;·A : Sociedade Benefic. Opero (feminino) - Letras T.U-V.Xz·Z
138. Secção: Grupo Esc. J.J. de Souza Cabral (Sonego) - Letra. A.Z
140. Secção: Piedade - Eecola Estadual - Letra. A-Z
15a. Secção: Marcílio Dia. -, Grupo Escolar - Letra. A-L
1'60. Secção: Marcílio Di1l1 - Grupo Escolar - Letra. -M-Z
170. Secção: Taunay - Escola Estadual

\
Letra. A·Z

18a. Secção: Fartura - Escole Estadual - Letra. A Z
19a. Secção: Salseiro - Escole Estadual _: Letras A Z
20a. Secção: Palmital - Escola Estadual - Letras A Z
21a. Secção: Rio dOI POÇOI - Grupo Escolar -, Letra. A·N
228. Secção: Rio dOI POÇOI - Grupo E.colar·· - Letras N· Z
238. Secção: Pinheiros - Escola Estadual - Letra. A.Z

I
240. Secção: Bela Vista do Toldo - Escola Eetadusl - Letra. A.M'
43a. Secção: Bela Vi,ta do Toldo - Escola Estadual - Letra. N-Z'
258. Secção: Barra Manea. - Escola Eetadual - Letra. A· Z
300. Secção: Felipe Schmidt - Grupo Eecolar - Letra. A- Z
31a. Secção: Valinhoe - Escola Eetadual - Letras A-L
32a. Secção: Paula Pereira - Escola Estadual - Letra. A·Z

- 33a. Secção: Paula Pereira - Eeeola Eetadual - Letras N.Z-
34a. Secção: Santa Leooâdia :.... Escola Estadual --- Letra! A·Z

42&. Secção: Estação Paciência - Escola Eetadual - Letra. A Z

�4a. Secção: Sereia - Eecola E.tadu�l - Letra. A-Z
I .

49a. Secção: Rio d'Areia (Bertulino] - Escola - Letra. A·Z

50a. Secção: Rio dOI Pardo. - Escola Estadual - Letra. A· Z

51a. Secção: Paciência dos Neve. - Escola _ Letr�. A·Z
528. Secção: Lagoa do Sul - Escõle Estadual - Letras A·Z

53a. Secção: Água Verde (Sonda) _ Escola Estadual - Letra. A·Z

54a. Secção: Campo d'Ague Verde - Escola Elteduàl.- Letra. A·Z

550.. Secção: Seria do Luoindo - Eecola Estaduél - Letra. A-Z

56a. Secção: Imbuia - Eocolo' Eetadual - Letra. A·Z
57á. Secçãos Anta Gorda - Escola Estadual - Letra. A·Z

598. Secção: Encruzilhada - Escola Estadual, � Letra. A·Z

60a. Secção: Colonia Ouro Verde - 'Elcola Eetadual _- Letraá A·Z

616. Secção: Arroiol - Escola Estadual - Letras A-Z

628. Secção: Serra da. Morte. - Eecola Estadual - Letra. A·Z

630. Secção: Rio d'Areia de Baixo - Escola Estadual - Letra I A.Z

40a. Secção: São Sebaetião dOI Férre�ra. - Escole - Letra. A·Z
, I

Mu'nicípio de Três Barras.
26a. Secção: Grupo Esooler General Osório - Cidade - Letrae A-G
27a. Secção: Grupo Escolar General Osório - Cidade -.Le'tra. H·PAD
288. Secção: Grupo Escoler General Osôrio - Cidade _ Letra. PAI·Z

290. Secção: São João dOI Cavalheiro. - Escola Estad. - Letra. A.Z

48a._ Secção: Xarqueada - Eecola Estadual - Letraa A-Z

588. Secção: Kilômetro 6 - Eacola Estadual Letra. A-Z

Município de Major Vieira
35a. Secção: Grupo E.colar Luiz Davet - Cidade
368. Secção: Grupo Escoler Luiz Davet - Cidade
370. Secção: Grupo Escolar Luiz Davet - Cidade
38a. Secção: Rio Claro - Eecola Eetsdual

39a. Secção: Paiol Velho - Eccola �lItadual
41a. Secção: RiQ Novo Eecols Estaduel
45a. Secção: Pulador I - Esoola Estadual
46a. Secção: �gudo.'

.

Escola .Estadual
47a. Secção: Rio Vermelho - Escola Estaduel

- Letra •. A·J
- Letra. KR
- Letra. S·Z
- Letra. A·Z
_ Letra. A·Z
- Letra. A·Z
_ Letras A·Z
- Letra. A·Z
- Letra. A·Z

Para que ninguém alegue ígnorância, mandou passar o presente que será afixado no local do costume e

publicado na imprensa 10çaI. Dado e passado nestá cidade de Canoinhas, aos 7 de outubro de 1972.
,

Eu, Luiz Nascimento Carvalho, Escrivão que datilografei e subscrevi.

José Geraldo Batista - Juiz Eleitoral da 8a. Zona
Confere e dou fé.
Data supra.
O Escrivão Luiz Nascimento Carvalho

A te n çãe!
CHIQUINHA avisa que está

.

ceitando'
encomen

,
de coroas, flores, ca çais, vazos

e velas pa F I N A DOS. J

Também

sua encomenda.Faça
/

DONA CHIQUINHA agradece a preferencial

Diaêíamente às 13 horas:
I

Canoinhas 72. Sensacional
Rádio Canoinhas

/

14.10-1972

Rádio é Conoinhas

Para avisos e anúncios:

Utilida8e Pública.

Diariamente às 12:10.

ISTRO CIVIL

DITAL
R

Geein , Costa. Escrivão
de Paz Oficial do Registro C' 'ii·
do muni ipio de Major Vi ra.

Comsrce se Caooiohal, Estad de
Santa Ca rina

\

r que pretendem asar:

FERREIRA D LI.

ANDINA RI IRO.

Apllesentar m os documentos
exigidos pel

ca�.go
Civil art.

180. Se algu,m t.iV
r conhecimento

de existir .algum i pedimeoto le·

gal, acuse-r ,para os de direito.

Major Viei;a, 9 de outubro de 1972.

Eunice 'Machado da Costa
Escrevente Juramentada

.

Carteira, de Motorista
PERDIOA

Foi perdida a carteira de
motorista profissional n.o

181.230, pertencente ao sr.

.Aeír Edson Cador.

A mesma fica sem efeito

por ter sido requerida a

2a. via. ' 2
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C'an oi n has
,

'-de
futuro e .' d e s e n v o I' v i me. n t o

Para Prefeito

Alfredo I de 'Oliveira Garcindo

Para Vice
/

Prefeito

\
\ Paulo· Eduardo Rocha Faria

oV E R E 4 0'0 R E'S
Guil{jerme Prust, Nivaldo IJoeder, Edmundo ,Bittencourt; Pedro'
dos Santos Corrêa, Frederico Haaç, Francisco Bueno de

Siqueira, Pedro Reinert,' Vendelin Met;zger, Sebastião 'IJ,omeu
Cordeiro, Altamiro IJicardó dá Silva; Marcos Sussenback,'

Ieeinolao Crestani, Pedro- Iyska e Nabor Pír�s_\
'

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

assegurar o desenvolvimento do teu Município. Eles têem o apoio do
o

Presidente Emílio Garrastazú Médici e do Governador Colombo Machado Salles.
- ,

,

MELHORI o

Posto

M,ERHY
em sua.

/

,

só 'telefonar ,366'e para. �

& C I A. - Rua Paula Pereira, 735 It

\
\

obra

NO,TAS ESPA,RSAS
Passou o último fim de se

mana em SU8. terra natal, o

Deputado' Therézio Netto, visi
tando na oportunidade as loca
lidades de Serra das Mortes,
MarcUic Dias, Matão,· Paula
Pereira e Ant':l Gorda, percor
rendo Igualmente o vizinho
município de Três Barras.

Therézio está" partícípando
atívameute das campanhas de
.Costinha em Três Barras e

Garcindo e Paulo em nosso

Município.

Com todas as nossas esperan,
çes e votos de êxito, já 'iii!
encontra em Itajaí 8 embaixada
canoinhense participante dos
Jogos Abertos. Também naquela
cidade uma exposição fotográ
fica de divulgação do. nosso
Município, a, cargo do Foto Egon,

. em colaboração com a Prefeí;
ture Municipal que mandou
confeccionar e va'i distribuir
mais de 3.000 folhetos.

x x x

Na capa do aludido folheto,
--também de 'divulgação do nosso

\, Município, contém a seguinte
mensagem: liA embaixada eanoí
nhense ao atracar no porto
amigo de

o

Itajeí, saúda suas au•

toridades, como as demais pre
sentes, e aos participantes dos
,XIII Jogos Abertos, com o abraço
sincero e fraterno de Canoinhas.

'1

Encerrarem-se terça feira, qis
.10, 88 grandes manobras realí

.

zadas -no Campo de Instrução
MJirechal Hermes, no. vizinhu
município de Três Barras, com
a par ticípsção /de todas as uni
Idades da '58. Regíãc, Militar.'

x x xx x x

Como revendedor da' linha de
caminhões FNM,a firme Abrahão
Mussí e Cia. Ltda., aparece em
sétimo lugar na relação de
quem' l! quem, na economia
nacional, publicação da reviste
Visão. "

Esteve em nossa cidade, acom
panhado de sua exma. esposa,
o sr. Cândido Freitas, residente
em Lages. -,

.x x x

o advogado Doutor. Antonio
Weinfurter,. a\ serviço' profissio
nal, esteve em

o São Francisco
do Sul

x x x

Já em nOS8a cidade o médico
veterinário Dr. Jayme Dotto,

, contratado pelo FRICASA afim'
de iniciar o fomento em nossa

região destinado ao fornecimento
de m�térià prima da região ao

Frigodfico, cuj as atividades in
dustriais/ está prevista para o

fim do ano, '

x x x

Inicia-se hoje em todo o pais
'a programação de horário polí
tico, pela rádio e televisão, vi
sando o, próximo pleito e disci

plinada pela Justiça Eleitoral. C'

. I

X X x

Em nossa cidade, devendo
terminar 08 trabalhos .ho]e, a

Comissão Seleção Volante-Tü,
tendo Cap, Ayrton como presi
dente, 1.0 Tte. médico Pazin e'

4 _sargentos lauxi1iares,'
x x Xi

E muita o atenção. O último
prazo para entrega dos novos

títulos, sl'gundo a Legislação
,Eleitoral, é segunda feira,' dia
16(até as 18 horas.

Indústria ei Comércio Irmãos I Zugman' S.A.
C_G_C_M_F_ .. 8318793'0

'

Ass'embléia Geral Extraordinária
, '.

EDilAL pE CONV'OCAÇ.ÃO,

Ficam resente, convidados os se:otióres acio
nistas desta socieda

"

..para se reunirem edi Assembléia
Geral Extraordínáría, quinze horasreIi, dia 08 de .no-

vembro do corrente ano, em sua st;fle social, na Rua
Paula Pereira, 1013, em ancinhas, Estado de Santa
Catarina,. para 'deliberarem bre/a seguinte

_ORDEM .D./', DIA: <,
.

,1 - Aumento do Capital Sacia '. e cr$ 8.200,000,00 para
cr$ 10.250.000.0,9'; m fi U il,ização das seguintes

verbas: Fundo para Aumênto de. Capital cr$ 1 539.807,03;
Fundo de Manutenção/do Capital de Gira Próprio cr$
444.062,97; Fundo 4' Resultado de Pa ticip�ções para
�umento de Capi).a1 cr$. 66.130,00, e que

's:rfazem
um

aumento de. cr$ 2.050.000,00.
.

'

2 - Alteração 9-os Estatutos Sociais em seu. �ítulo 2.°
e Artig, 4.0 no que tange ao capital social.

Outrfoàssuntos de interesse da sociedade.
Ca oinhas (Se), ,05 de outubro de 1972.

,
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