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CIÊNCIAS ,ADMINISTRATIVAS DE CANOINHAS.

Mais uma grande e importanté
,conquista de '. Caooiobas.

Técnicos Alemães escolhem· o nosso Município para
a instala<ão de um Centro de Treinamento· de

Produ<ão de Batatas Sementes
.

o Municipio dé CANOINHAS que atravessa uma fase de
extraordinário desenvolvimento e progresso, vem de ser escolhido
agora para a instalação de úm Centro de 'I'reíneraento de técni-
cos e agricultores na cultura de batatinha.

'

I

A iniciativa é dó Governo Federal através do Ministério
da Agricultura que, após vários contatos c�m autoridades da Re
pública Federal Alemi, resolveu firmar um convênio com o gran
de pais amigo, no sentido da iq&talação no Brasil de um Centro
de Treinamento de Multiplicação de Batatas Sementes. '

De inicio, procurou-se o El!tado da Federação, para sediar
o aludido Centro, optando-se pelo Estado de Santa Catarina.

Depois, então, ,o mais difícil, a escolha do município cata
rinense, aquele que oferecesse as melhores condições técnicas,
para a ,instalação do grande emprendimento. Várias regiões_ do
Estado, as produtoras, foram visitadas e examinadas por técnicos
competentes e credenciados, inclusive alemães, como' os Campos
de Lages, São Joaquim e CANOINHAS. Após estudes e obser
vações ápuradas, Comissão de alto nivel, escolheu o n08SO muni
cípio como. sede do aludido Centro. A Comissão incumbida da
tarefa esteve asím constttuíds: Dr. Gilberto Primo Schaefer -

Coordenador Estadual da �gripina em se.; Dr. Jorge Elia!!'Netto
- Chefe da Assessoria do Agtplan em SC.; Dr. Díogenes da Silva
Cardoso - �ssessor da Coordenação Central do Agrplíne; Dr. Ingo
Oito Meyer - Assessor Estadual do Agiplan; Dr. Vasilio Popa •

Assessor Estadual do Agiplan; Dr. Antcn Speeht • Técnico Ale
mão, especialista em mecanização; Dr. Albert Keller • Técnico
Alemão, especialísta em melhoramento de batata e Dr. Waldimiro
Bubniak - E�ecutor do Projeto Batata. Em decorrência, a referida
Comissão efetuou, 'na semana passada, visita e estudos nos cam

pos de produção dos seguintes produtores, de nossa regtão:
Massátoino Muracani, Masatakasu 'I'skshseki, Akio Takahaski,
Kazumi Inushí, Nagani Kanzí, Nagani Kinzi, Umeichi Schímoguirt,
Kíngo Fujioka e Fumya Igarashi.
, '

. A mesma Comissão, depois de visitar outras âreas do

Estado, optou por Canoínhes em virtude do nosso município
apresentar as melhores condições bem como pessoal já treinado
e capaz no cultivo de batata semente certificada. AS'lÍm, segunda
feira, dia 30 de outubro, chegou à nossa cidade o Assessor Téc

nico, Dr. VasiIio Popa, credenciado pelo Coordenador Estadual do

Agiplen, para 8 -defíníção do imóvel necessário, junto as autori
dades do munícípío, destinado a construção do futuro Centro de,
Treinamento, em. convênio Brasil-Alemanha e que compreenderá
nas .seguintes instalações: Instalação do Centro de Treinamento
com capacidade de alojamento de 30 pessoas (estagiários), técnicos
e agricultores, com casinha, restaurante, salas de aula, etc.; resi
deneias, em número de três, para técnicos extrangeiros; duas
casal de vegetação, galpões para abrigar maquinarias agrícolas,
depósitos para inseticidas, fungiridas, adubos, etc., um laboratório
de

. virologià ,e bactereologia, câmara frias pare conserveção de

tubérculos, campo 'de multiplicação de sementes genéticas, doação
por parte do Governo Alemão de 10.000 c�íxas de sementes,
sendo

I

3.000 para a região de Ca'noinhas e o restante para os de

tI}ais Estados da Federação, todo o matertal didático e especiali
zado, todo o maquínário, o mais moderno possível e existente.

para o plantio, tratos, cultura, colheita e classificação e ainda 3
veículos importao!>s da Alemanha para atender todo o projeto.

3anha assim a 'nossa cidade mais um grande melhora
mento que devemos, sem dúvida, as atividades da colonia nípôníce
em nossa região, desde que ela mostrou ao pais e ao mundo, a :�celên�
cia de nossas terras para o cultivo de batatas sementes certificadas.

Assim, o Prefeito' sr. ALCIDES SCHUMACHER, empul
gado e satisfeito com o ocorrido, \ está provioencíando o imóvel

necessário, já escolhido entre vários, pelos prôprios técnicos ale

mães, pará 8 consequente ooação. Pelo convênio a. n�ss8 Munici

palidade entrará com Q imóvel, o Governo Brasilelro com as

construções e C) Governo Alemão com 88 instalações. Diante do

fato já concreto uma geande conquista dt> CANOINHAS, alguém
já comentou e �bservôu que o sr .. ALClDES SCHUMACHER irá

encerrar com chave de ouro o seu dinâmico e fecundá governo.

Amanhã" Finalmente, a grande Festa da
. Comunidade, Evangélica Luterana
A nossa cidade será paléo no dia de amanhã de ,um

grande acontecimento, o lançamento da pedra fundamen

tal da nova Igreja da Comunidade Evangélica Luterana.

A Comunidade, Evangélica de Canoinhas é uma -força
viva em nosso meio, participante ativa do nosso desen
volvimento iniciada com' o abnegado Pastor Weger e

prosseguid� agora com o Pastor Günther Rüec�ert.. As

solenidades terão inicio às 8,30 com. Culto Festivo, com

a honrosa presença do Pastor Regional, às 9,30 lanç�
mento da pedra fundamental com a presença de aut�rl·
dades e convidados, pro,Sseguido de grandes festejos
populares e completo serviço de ba� e restaurante".

Animada música deverá abrílhantar os festejos,

E�pera-se que toda a população. canoin?ense pres

tigie, com sua presença, o destacado aeontecímento,
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Colombo Empresários:
e divisão. �

rncompre enseo
-O Governador Colombo Salles chegou

ontem a Florianópolis, retornando de
Joinville, onde permaneceu por dois dias
mantendo contatos na área política e, tra
tando de assuntos administrativos. Naquela
cidade, o sr, Colombo Salles advertiu em

presários e políticos para a necessidade
de união da' Arena em torno dos interes
ses do Municípic, do Estado e do País:
"Não (posso acreditar que a resposta de
Joinville ao progresso e à ordem da Re
volução sejam a incompreensão e a díví
são". No seu pronunciamento da Sociedade

. f

Harmonia Lira o Governador fez várias

perguntas: "De quem é Joinville? Jôínvílle
é contra o Brasil? Joinville é contra a Re- I

volução redentora de 1964?". Disse ainda
O' Sr. Colombo SaIles na sua advertencía:

.

�'E' preciso .haver uma consciência de que
Joinville não é sozinha no território cata

rinense e no território brasileiro, mas que
é uma parte da comunidade nacional,
sendo não só um orgulho de Santa Cata

rina mas um orgulho brasileiro".

(Transcrito de «O ESTADO»,de 26 de oiItnbro de 1972)
-

I

HOMENAGEM A IRMA CAROLINÁ GROSS
seu coração jaz encrustsdo na
nossa bela Canoinhas, recordan
do, temos certeza, 8 fila risonha
de alunos, cantores, músicos,
flores e crianças desta terra de,

paz, e luz, sonhos e amores,
ordem e progresso.

chora vivia, lutava, vibrava! Por
ela 8S suas buscas.as suas des

. cobertas, seu nobre e grande
coração.
Por tudo isso que Canoínhas

conheceu, e' por aquilo que s(>
Deus conhece - o nosso "MUITO
OBRIGADO" e o DOSSO "SEJA
FELIZ" lá, na longínqua Áustria,
porque, embora distante de nós,

IRMÃ- CAROLINA:
Pelo transcurso de .seu ani

versário, 04-11, os cumprimentos
e a homenagem de amor e

gratidão de tedos os seus ami

gos canoinhenses.
"Foi o tempo que a senhora

perdeu com' a sua Canoinhas,
que fez a' sua Cenoínhas tão

importante"! Sim, por ela a se-

AQUELE ABRAÇO,

querida !r.mã Carolina.

,_4_R_EN_4 'A_L_IA_N_Ç�A_._R_E_N_'O_V_A_D_O_R_A_N_A_C_l._O_N_A_L__I. AREIA I
A ,T E·N ç A O ...

Altivo Eleitorado Canoinbense
OLHE o PASSADO, ANTES DE· 64;'

Examine o presente _

e 'garanta o ·futuro, votando na ARENA

Os nossos candidatos, Alfredo de, Oliveira Garcindo e Paulo Eduardo Rocha
Faria. ladeados pelo Exmo. Sr. Governador Colombo Machado Salles, Pre·
feito Municipal Alcides Schumacher, Deputados, Federais Aroldo Carvalho e

Wilmar Dallanhol, e Deputado Estadual Therézto Netto.
/

Todos unidos para a grande vitória que vem aí.
. Pa!ti�i�e tamMm. m� C ��ô fômíliô �a �ra��e viWria �O üo�cmo e �o �OYO, �I�����n üAR�I��O c PA�lO.
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PARA VEREADORPARA PREFEITO
Ix I .

Alfredo de Oliveira Garcincto
Nome do CandidatoPara Vice-Prefeito

. Paulo Eduardo Rocha Faria

D X X X X X

D X X X X X

ou

Número do Oandídato; _

Iniciais do Partido I
Vote para Prefeito e Vice-Prefeito assinalando o PRIMEIRO. quadrinho .

.

Vote. para Vereador colo�ando o nome ou o número de seu candidato.

,
.. }

E se v. for do tipo que não tem uita
, sorte, vai descobrir isso muitos q

.

ômetros
antes. Aí, o pobre do VW é que uve

e acaba ficando com toda a cul a.

Culpa de v. querer ganhar u s

irocadinhos a mais na compr da peça.
: Culpa de v. ter confiado e alguém que
I. não merecia nem sequer o s u olhar...
.

Mas aí, Inês é morta.
Não adianta blasfemar.. li'

o que adiant é quando tiver que trocar
.

lima peça do se VW, procure
um Revendedor utorizado. Gente que
entende e se responsabiliza pelo serviço
que faz, porque' usa peças que a

Fábrica garante por 6 meses

ou 10.000 km:
Peças Originais.
Gente amiga. Modéstia
à parte, gente como nós.

MALLON & C IA.
Rua Vidal Ramos, 1195 CANOINHAS·SC

'CASA

Pincéis para barbe '

1 Creme Gol, Agua arba

Bozaano e T,'ntura Bigode Sulbiol.

FIOS -

c Erlifa
.. 4-

. Fotocópias
GISTRO CIVIL,

71", automâ
tica, que copia todo e qualquer umerrto

Iivros e outros papéis, em apenas 10 segundos
com nitidez e perfeição Ineguelâveis,

Mil ·Hibrido
A Casa Agro

que. recebeu etn

Vadeda CARGILL, tipo 5005.

Rua Paula Pereira, 787, bem no centro da cidade

IMPRESSOS EM GERAL (em uma ou mai. côre.'

Serviço rápido e perfeito
.

Impressora Ouro Ltda.
'

Verde
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Plano administrat.i vo

apresentado pelo candidato

a prefeito,
Alfredo de Oliveira Garcindo

I

Reforma Urbana;
Reforma Administrativa;
Novo Cadastramento;·
Rede de Abastecimento de Agua;
Asfaltamento até Hospital - Praça Hospital;
Instalação do E�crHório CASAN;
2a. Festa Nacional do Mate e 3a. Exposição
II gro Pecuária Industrial;
Consh'ução da Estação Rodoviária;
Construção do Mercado Público Municlpalj
Criação e instalação da Patrulha l�oto
Mecanizada;
Cobrança dos impostos através de computador
eletrônico. Convênio com setores estaduais
para esse fim;

•

Cooperação e colaboração com o GrêmioXV de
Julho para construção do Ginásio de Esportes;
Atualização do prédio da Prefeitura;
Conclusão do Centro de Educação Física;

,

Diálogo· trimestral com as classes conserva

doras através da Assoe.Comercial e Industrial;
Diálogo com os clubes e entidades religiosas;
Limpeza urbana· noturna;

Qualificação Eleitoral (campanha para 25
mil eleitores;
Incentivo à indústria e estímulo ao comércio;
Valorização do Vereador - Intendências
dinâmicas;
SoJ.�ção para o problema das zonas alagadi-
ças do Campo d'Agua Verde;
Centro de Treinamento de agricultores
cursos de aperfeiçoamento - convênio com

SCAR 25 de Julho;
Criação e instalação da Secretaria da Agri
cultura Municipal;
Criação do Horto Florestal Municipal para
incentivo ao retloreefamentot

r

Macadamização de todas as estradas muuí
cipais e acessos para facilitar o esco.amento
da produção;
Posto do IBDF.

ARENA

PA R A VEREADOR
VOTE EM

GUILHERME

2203

do relatório e

contas a Tesouraria;
b - Eleiçã do onselho Curador;
c Eleiçã· d \ Diretoria;. Seja um. futuro OfiCiaI, tovem hrasllelro
d - Outro a8b tos de interesse Este colunista recebeu do Diretor Geral do "Preparatório Aviação Mi"

. litar» e de formar Oficiais para nossas Forças Armadas, atencioso oficio
da 50 Ieda r solicitando a divulgação do seguinte artigo que dou a seguir o seu con-

Não do. D' mero legal
'

em
teúdo:.. «Estude por co�ta. do Governo Federal, ingre�sando na Escola de

_ I
.

.

I Especíaltstas da Aeronautíea ou no Curso de Formação de Sargentos do
la. conv açao, rca automatrce- Exército Brasileiro. Elas farão de você em apenas 24 meses, um Sargento

c nvocada para 2a. convo- da FAB e técnico de Vôo ou Terra ou Sargento do Exército. Futuros Ofi
eia ( /2) boro mais tarde. cíaís da FAB ou do Exército. Não é preciso apresentar qualquer diploma,

ando co 8 presença de �dade <!.e 15 até 23 �nos incompletos. Solicite gr�tuitamente, por cart!l;, !is
. . Instruções necessárias, de acordo com a Portaria n.o 371-GM/3 do Mínís-

ilO. Olmo 5? o dos. aesociados tério da Aeronáutica eInstruções do Ministério do. Exército. No seguinte
qUi.te com 8 r louraria. endereço: Preparatório Aviação Militar Rua Felipe de Ollveíra, 21

2.0 andar, (01001) São Paulo-Oapítal».
.

O meu candidato a Vereador
Tenho sido interpelado por amigos e por partidos políticos: «em

quem você vai votar Dino»? Eis porque, resolvi contar, aqui na coluna,
em quem vou votar: 1 - Não votarei num amigo apenas por que ele é
meu amigo; 2 - Não votarei num parente apenas porque ele é meu paren
te; 3 - Não votarei no Vereador que não fez nada pela cidade � que pede
a sua reeleição; 4 - Não votarei no candidato novo apenas porque ele é
jovem; 5 - Não votarei no eanrtídato novo que nem Babe a finalidade de
uma Câmara de Vereadores; 6 - Não votarei no candidato novo que não
conhece ·a. sua cidade; 7 - Não votarei no candidato só porque ele é da

. situação ou da oposição. Votarei escolhendo o homem certo ... 8 • Não vo-

E L I TE. T E H I S ( L U B E tarei no corrupto, que burlando a lei, transporte eleitores, pago por votos;
9 - Não votarei no honesto, apenas porque é honesto. Afinal honestidade-é
obrigação e não virtude; 10 - Não votarei no pobre apenas porque é pobre
e nem no rico apenas porque é rico. OBS. - No silencio da urua, a 15. de
novembro, darei meu voto a alguém. Mas vou decidir só, sem a influencia
de ninguém, como devem fazer todos os brasileiros. O voto é a melhor
arma da democracia e não é justo que alguém interfira neste momento
sagrado da vida democrática. (Coluna de Dino Almeida)

Ao

a-

Para que todos os associedos to
mem conhecicce to do presente
Edital de. Coo ocação, será afi
xado na sede SO lal e pubticado
na imprensa local

Clinoinbas, 24 de outub o de 1972.

Luiz Fernando Freitas - Presidente
,

Jair (Jõrtç - Secretário

Canoinhas-SC

CONVOCAÇAO
O Presidente do ELITE TEN 1S
CLUBE, no ;tto das atribuiçõea
que lhe confe] m OI Est.a.tutos
Sociais, convoca s senhores BSSO·

ciedos do Club. para tomarem

parte Da Assem 1éia Gerei 2tdi.nária, a realizar e no dia 2 de
dezembro de 197 ,em ma edeso
cial, nelJta cidade e Cano·ohal se,
às 20,30 horas, e

vocação, para d

seguinte:

b-
c-

legal para
ocaçâo, fica

Para seus impressos

PROCURE

Impressora Ouro Verde

A casa dos bons serviços

Noticias de

Escreveu: Esmeraldino M. de Almeida

'v
Política l;.. Políticos

Aproximando-se o final da campanha eleltoral,
os candidatos tanto para Prefeito e Vereadores
intensificando suas campanhas, cada qual «pu- '

chando a braza para sua sardínha». O pFesidente
da Arena em nosso munícípío, (hora licenciado) antes de se afastar do

cargo fez veemente apelo aos candidatos a fazerem uma campanha altiva
e patriótica, fazendo sua campanha propriamente dita e não se envolvendo
com o candidato oposto. Infelizmente os ânimos vez por outra se excedem
e se desviam do rumo mais indicado. Aqui ratificamos o pedido já feito.
Moderação, ponderação, equilibrio e honestidade sejam a bandeira da propa
ganda a qual servirá para o definitivo julgamento do candidato. Não esque
çam os mesmos que a política passa e os amigos ficam. Aqui fica um lem
brete: os sábios receiam sempre que, suas palavras ultrapassem seus atos ...

Tribunal ensina como justificar a

ausencla da eleição
A prática do voto é uma afirmação democrática. Daí a importância

que se confere as próximas eleições,. pela próxima oportunidade que se
nos oferece do exercício desse direito constítuclonal consagrado pela tra
dição republicana brasileira. A ninguém, pois, se permite omitir-se ou

esquivar-se dessa obrigação legal. JUSTIFICATIVA - Do que não se

ausentou do munícípío, Acontece que o eleitor mesmo se. encontrando no
seu domlcítlo eleitoral, no dia do pleito. deixa de votar. Nesse caso, de
verá requerer a justificação, no prazo de trinta dfas, ficando a critério dó
Juiz Eleitoral da Zona em que requerer. A Justiça Eleitoral taoíütou ao
extremo a justificação do eleitor faltoso. Mas, ainda assim, registram-se
casos de negltgêncta e .destnteresse, que comprometem o conceito do ci
dadão. A legislação previu penalidades para esees colapsos. Há multas e
outras restrições. (Carta Mensal - ARENA n.o 4)

Hoje o sensacional u�alle do Chopp"
Logo mais à noite se abrirão as portas do salão da Sociedade Hípi

ca Recreativa Esp, Papanduvense, para a realização do já tradicional
«Baile do Chopp», Reina grande animação em nosso meio social para o

grande acontecimento. O famoso con] unto musical, «Os Sonatas», serão os

responsáveis pela animação da noitada festiva que .muíto promete para
os presentes.

.

. Passarela d-a Sociedade /
Dia 8 do andante quem estará festejando idade nova é o jovem Ni

valdo José de Almeida, conhecido na intimiriade por «Nívaíuínho». A
brotolândia já em alta rotação para não chegar atrasada na data. O
«Ohívas-Regal» terá parte importante nos festejos».
* Também na mesma data registramos a passagem de niver do jovem
estudante, OSMAR, filho do casal Aristides (Leonor) Gruber, ele nosso

prezado assinante. MUitOR cumprimentos estarão na pau!a para o Osmar.

*\ Dia 9, data bastante significativa para o distinto casal Paulino dona
Joana Kohler Furtado, esta bondosa senhora festejando mais um ano de
sua feliz e prestativa existência. Muitos serão. os cumprimentos que me-
recidamente receberá por. tantos que lhe são agradecidos.

.

* Na mesma data regístramos o natalício da sra. Nazir M. Kuleheskt.
virtuosa consorte do sr. Miguel Kulcheskí, senhora dotada de um coração
cheio de bondade, será naquela, data muito cumprimentada pelas suas

colegas e admiradoras.
* SIRLEI FÁTIMA MALAKOVSKL Ainda dia 9, estará a Sirlei colhendo
mais uma flor no inocente jardim' de sua existencia . Filha do distinto casal
Vitor (Cacilda) Malakovsk': muitos cumprimentos na pauta naquela data.
* Dia 10 do corrente, estará festejando idade nova a sra. Maria Adelína
Furtado, esposa do sr, Manoel Furtado, professora ginasial e ele Vereador
pelo MDB. Os cumprimentos pontificarão em alto estilo para a aníversaríante.
* Dia 11 do corrente, quem festejará .ídade nova será o sr. Albaro Dias
de Mor::.is, do comercio local e Presidente da Sociedade Hípica. Cidadão
muito relacionado em Papanduva onde desfruta de sólida amizade, naquele
dia receberá as mais merecidas manifestações de apreço dos amigos.

A coluna almeja a todos os aniversariantes muítas felicidades.

UM POR SE'MANA: Um homem sábio não se deixa governar nem procura
governar os demais,deseja que só a razão governe para sempre. (Lá Bruvére):

Registro Civil' - EDITAL
Maria Uba de Andrade, Escrevente
Juramentada do Cartório do Regis
tro Civil do município de Três Bar
ras, Com e Canoinhas, Estado
de Santa Catar

n
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RENOVADORA NACIONAL

ARENA
ALIANÇA

PARA VEREADOR:

MARCOS SOSSENBACH

2212
Renovação com vontade de servir e cooperar

'.

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
AN1VERSAR,lAM.SE
Hoje: a senhorita Arlete

de Jesus Maron Becil.

Amanhã: as senhores das.:
, Maria esposa do sr. Ludovico
Glinski e bis esposa do sr.

Milton Mendes; os 'senhores:
Landualdo JIoigt, Jose M.
Farias, Adir Prohmann e

Jacó Scheuer; o jovem Luiz
Carlos Hauffe.
Di", 6: a senhora da. Oeny

Ida esp. do sr. João Silveira;
os senhores: Carlos Jankoski
e Leonel Barcellos; a srta.
Nereida MaTly Hening; a

menina Ma,garete Cornélia
filha do sr. Alcides Pires.

Dia 7: a senhoril dona Lidia
esposa 40 sr. AITredo' Dreher;

o [ooem Luiz César Sakr.
Dia 8: o senhor ( Vicente

Nouak; a senhorita' Derly
AParecida Voigt; o jovem
Rosélio Modesto Fedalto; o

menino José Yvan filho do
sr. Ioão Silveira.

, ,

Dia 9: os jovens: Edgard
Tremei e Heron Peixoto; a

menina Terezinha filha do
sr, Waldomiro Schulka.
Dia 10: aS senhoras donas:

Irmengard esposa do sr. Hugo
Peixoto e Anita esposa do sr.

Alfredo Paulo; os i o v e n s:
Daniel Wardens/;,i e Algacir
Bôra; a menina Jozane Irene
Jilha do sr. [oão Szczygiel.

-

Aos' aniversariantes nossos

melhores cumprimentos.'

- Contabilidade
Precisa-se, boa, caligrafia e !!,9-çã.o.. de

contabilidade, apresem -se �es--emórios da,

EMPREZA INDUSTRIAL -� OMERCIAL FUCK
LIMJTAbA_

Publicação Oficial da

PorPrefe��r�7_����iD,�!o· �;�!���t�bn�Sbai;,"
, l\J,��ar'P8Iml!lra8. nece8sárJa(

Alcid.ês Schumac er, !.'tI eito Mu- �ro ampliação do pátio do G u-

nicipal de Canoinhes, no, po Escolar «Irmã Felícit8��. con-

'U8S atribuições, resolve: �. me Lei n,O, 1,023. de 15/9/72.

7 de outubro de ,1972.

Ass. Alcides
Prefeito Mundpê,1

Ass. ,Antonio Souza Costa
Diretor Administrativo

• para avaliar
um imóvel co a área de 1.200m2,
sendo 600m2 as Socledade Espor
tiva Palmeiras, e 6COm:! do sr.

Registro Civil, - EDITAL
Sebaslião Grein Costa, .Bserívâo de Paz e Oficial do Registro Civil do
muníctpío de Major Vieira, Comarca de Oancínhas, Estado de Sta. Catarina

'Faz s'a,� qU«:l pretendem casar: Pedro Lem 8�er e Francisca
Kondras. Ele, natu�te Estado, nascido em E if)resta, muno Papanduva,
no dia 04 de novembro

(t�931;comerciante, solteiro,/domiciliado e resí-
,
dente nesta cidade; filho de ,Ui Kalíl S� er e de da. Gertrudes Lemos
8phaer, domiciliados e reside ,t e Papanduva-SC. BIa, natural deste
Estado, nascida em Floresta, muno - , uva, no dia 13 de setembro de
1938; doméstica, solteira, d9micif, e res nesta cidade; filha de
Antonio Kondras e de do 'ósalia Raíalskí dras, domiciliados e
residentes em Floresta, nicipio de Papanduva.

Apresentara os documentos exigidos pelo Código Givil art. 180.
Se alguém tiver co cimento de existir algum impedimento legai, acuse-o
para fins de di O.

,

M' Vieira,20 de outubro de 1972.
lu�ice Machado da Gosta - Escrevente Juramentada

festa na ComODidade
Evangélica Luterana
Pró construção de ,nova

Igreja.dia 5 de novembro

PROGRAMA: 8,30 horas,
Culto festivo, com a pre
sença do Pastor Regional;
9,30 horas, Lançamento
da Pedra Fundamental.

Após os atos oficiais, ha
verá churrascada, galinhas,
com completo serviço de
bar, café, doces, =.
Funcionarão diversos
divertimentos' durante

a tarde.

Contamos com a tua
valiosa presença.

A DIRETORIA

Aviso
O ,senhor EDMUNDO

,BITTENCOURT vem tor
nar público o seguinte:'

.Não autorizou ninguém e

nenhum Cartório local a

proceder registros de nas

cimentos e casamentos.
Caso isto tenha aconteci.;
do ou vir acontecer em

seu nome, não é v"erdàde,
devendo o Cartório exigir
do interessado, tal autori-

- '1 •

zaçao por escrito.
Canoinhas, 27 de

I.
outubro de 1972.

,

Edmundo BiUencourt

PO�TO
-,

,

Avisamos ao RroQ' ários de 'Veículos em geral
que por motivos alheio', >,

: g,ssa vontade, a inauguraçã�
do Posto P�trohrás s dará diá�dezembro de. 1972,
e não mais em de novembro d��_g<ze!!.lá ha-
víamos publica anteriormente'., ','

Com 'cial Pedrassani Ltda.

.\,

CiD e- \le J a

(O LANÇADOR O,E SUCESSOS)
-:-

' A P R E S E N T A -:-

HOJE� a. 20.15 h • cens, 14 aDOI - programa,duplo
1.0 filme: a Metro apresenta uma espetacular aventura Jia selva,

A Me�;:;;olor;ia Ise;l/�a
2.0 filme: um sUP:'.lar-west da Paramount t6do colorido:

W Ilie Boy! '

Um filme o de a lei, era o gátilho!

DOMINGO, ai 15,45 - em �8tinl- censura livre
ovo e espeta&lar festival de dese-

nhos todo colorido com om &1Gerry. 2.0: uma es-
i

petacular eventure ne àeíva co rida:AíMenina da Selva.

f

DOMINGO, em duas formi� veil le..õe.: a. 19 e 21,15
hora. -- cen.u� 14 anol

A- FlImecenter orgulhosamente! a resenta o melhor filme de
guerra de todos os tempos. 'li ado em luxuoso colorido:

OS SETE COMA�D S DO INFERNO
Combates espetaculares I Romince e cantador! Luxo e esplendor

num filme repleto di ação do inicio ao fim.
,

DIAS ·O� e 07. 28. e 3a. feIra - aa 2 ,15 horea- cena. 14 ano.

, Os Sete C;mand s do Inferno '

OlA OS. 4a, feira. aJ 20,15 hor _ - CeDllura 14 Ano.
, "SESSA(O DAS" M ÇAS"

Um dramaõ;atat:��oÔNd

�"Tóste
eolorído:

Um elenco Iabuloso num candente, Iascí ante e divertido filmeI

C�áudia Cardínale e, Allerto �ordi, Nino Ma fredi e Robert Hossein:
DIAS 09 e lO, 58. ef�fll. feira, a. 20.15 ora. -cena.IS anol

A Werner Bross japresenta um espeta lar filine de terror:
, O

SAN�UE
DE D ÁCULA .

,

Terror e sust ense, filmado em mag\ffiCO colorido.
"

'�IA 11••ábado •. ' 20,15 h, cen•• 14 8n�1
- prog. duplo

1,0 filme:

ST�DGQFF
todo colorido.

2.0 filme: A INGANÇA DOS D'OZE
Um filme nací nal de "Cangaceiros" todo colorido.

DIA 12, domingo. em dual formidávei. lellJÕes: ai 19
hora. - cenaura livre e ai 21.15 hoeaa - cenaura 14 anos

Mazzaropi, o melhor cômico do cinema nacional na super
comédia toda colorida: "

BETÃO RONCA FERRO
Não percam!

"

,--------------------------1

PA.RA
Af\ENA'

VEREADOR

vote em
J

Frederico Haag
o REPRESENTANTE DA AGRICULTURA

N'úmero· 2 2 O 9
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CORHEIO DO NORTE 04.11.1972

Publicação Oficial

Prefeitura Municipal
Portaria de 13-10-72

Alcide. Schumacher. Prefeito Municipal de CaDoinha.,
DO UIO de lual atribuiçõe" re.olve: ,\

CONCEDER LICENÇA
.

a LAl!RO MULLER, profenor municipal, por 25
dias, 8 partir delta data, para proceder examel de .Ma
dureza. na cidade de Joinville, e, para lubltituí-lo de-
ligua'le a profenor MARGARIDA TRAPP.

'

fZaDoinhal, 13 de utnbro de 1972.
Ali. Alcides Scliumac Prefeito Municipal
Ali. Dir. Admini.tratjvo

Portaria da 19-1 ,·72
Alcide. Schomacher, Prefeito Municl al de Cenoinhas,
no UIO de lual etribuiçõee, relolve:

CONCEDER LICENÇA
De acordo com o art. 125, da Lei n.O 13 de

24-358: à JANETE SANTOS PEREIRA, fun io�ária
municipal, por 30 dia., a partir de 13.10.72.

" .
..

Canoíohee, 19 de outubro de 1972.

Ali. Akiâes Schumacher - Prefeito Municipal
Ali. Antonio Souza Costa -",Dir. Admini.trativo

Portaria de 24�10-72
Alcidel Sehumscher, Prefeito Municipal de Canolnhes,
no UIO de lua. atribuiçõe., relolve:

Convocar tuncionario em licença
De acordo com o art. 145, da 'Lei n o 413. de

24.3-58: convocar o funcionário HERMES GUTTERVIL,
para reauumir aual funçõel nelta Prefeitura. por .ueces
sidade de lerviço, ficando delta forma, canada a licen
ça que lhe foi concedida,

Canoinhal, 24 de outubro de 1972.

A.I. Alcides
.

Schumacher - Prefeito Municipal
Ali. Antonio Souza Costa - Dir. Admínhteatlvo

Decreto n.O 396, de 19.10 ..72
Receba por doação imóvel urbano

.

Alcidel Sohumaoher,: Prefeito Municipal de Csnoinhal,
DO UIO de I�al ateibuições, DECRETA:

Art. 1.0 - De acordo com o deepaoho do Senhor
Eng. delta Prefeitura, exarado no requerimento proto
eolsde sob nO 453, de 27.3.72, fica eneorporado ao

Patrimônio Municipal, a área de 2.000.,00 mã, de pro
priedade do Ir. HERMENEGILDO DE LIMA, doada à
Prefeitnra pars abertura de ruBI ('Argentina e Tomachitz".

Art. 2.0 - Em eonsequencie da referida .doação,
o proprietário em apr,eço, fica Isento por 3 anal do
impolto territorial, urbar;Jo.

Art. 3.0 - E,te Decreto entra em vigor na data
de loa publicação, revcgá:ial ai dilpoliçõel em contrário.

CaDoinhal, 19 de outubro de 1972.
Ali. Alcides Schumaclzer - Prefeito Municipal
Ali. Antonio Souza Costa - Dir. AdmiDi,trativ

R E C E I T A

.

Receita Tributária

Receita Patrimonial

Receita Indoltrial

TraDiferencial CorreDtel

da

de
Decreto n.O 397, de 19-10-72

R.ecebe por doação imóvel urbano
Alcidel Schumacher, Prefeito Municipal de Cauoinhes,
no UIO de lual atribuiçõel, DECRETA:

Art. 1.0 - Baleado no despacho do Sr. Eng. de. ta
. Prefeitura, exarado DO requerimento protocolado sob n,

640, de 26·5-72. bem como na relpectiva planta, fica
incorporado ao Patrimônio Municipal, a área de 1.282m2,.
de propriedade do Ir. ERNESTO ZECH, .ita em Cem,
po d'Agua Verde, doada à Prefeitura, para abertura dai
rua, Alfredo Paul, Alvino Voigt e Otávio Tebelipa.

Art. 2.0 - Em compensação da referida doação,
o proprietário mencionado, fica isento por 3 auos do
imposto territorial urbano.

Art. 3.0 - Este Decreto entrá em vigor na data
de lua publicação, revogada. ai dilpoliçõal em contrário.

Cenoinhas, 19 de outubro de 1972.

Ali. Alcides Schumacher - Prefeito Municipal
Ali. Antonio Souza Costa - Dir. Adminiltra�',vo

D.ecreto n.O 398, de 19-10-72.
Recebe po, doação imóvel ur�r' no

Icidee Schumacher, Prefeito Municipal d·· Ceuoíuhes,
uso de aual etribulçõea, DECRETA�

Art. 1.0 - De conformidade coio deepscho do
Dr. ng. delta Prefeitura, exarado n�equerimento pro.
tocola '. o sob 0.0 638, de 24·5-72, jnclueive nal reepee
tivai p ntalJ fica incorporado 'ao .Iatrimônio Municipal,
a área d�2.400 m2, de proprietláde de VERONICA,

WALDE�[.
R BERGMANN ' WILMA B. S. DE

OLIVEIRA. ote n;O 51, regilt.o n.O 64 e carta 0.0129,
quadras 173 174, doada Prefeitura para abertura
da rua ArgentioIJ.

..

,

Art. 2.0 - • pr�prietárioll acima mencionados,
ficarão isentoe por a OI do impcsto territorial urbano.

Art. 3.0� O

pi;e
e Decreto entra em vigor, Da data

de lua publicação, r vog ,ai a. 1i,poliçõel em contrário.

Cenoiuhas, ]; . de outu > ro de 1972. '

Ali. lchumach;r Prefeito Municipal
Ali. Souza Costa

, De9 eto n�o 399, 'de 19. 0-72'
R�ebe por doação imóvel rbano

AICid{Schumacher, Prefeito Municipal de Canoinhal,
no UIO de lual atribuíçõel, DECRETA:

.

L Art. 1.0 - Com bala DO despecho exarad ' pelo
g delta Plefeitura, 00 requerimeoto protocolado ob

, n.O 639, de 26-5.72, e na competente planta, fica ioco'

porada ao Patrimônio Municipal, a área de 2.710 m2,
para abertura da rua A!fredó M,ayer, ·.ita em Campo
d'Agua Verde, de propriedade do Ir. ADQLFO HEDLER

Canoinhas
Art. 2 ..

0 - Em virtude da ação, o. referido pro-
prietário ficará, a partir d�lta ata, isento de imposte
territorial urbano por 3 ,anOI

Art. 3.0 - E.te Dec eto entre em vigor na data
de. lua publicação, revogadaa ai di.poliçõe. em contrârlo.

caDOinh8l';;E19
d butubro de 1972.

Ali. Alcides Sei macher - Prefeito Municipal
Ali.

.:r
ouea Costa - Di.. Admi.i.t•• tivo

D� reto n.O 400, de 19·10·72

APROVA LOTEAMENTO
Alei

..
fi. Schumacher, Prefeito.Municipal de Cenolnhae,

no UIO de lual atribuiçõee, DECRETA.:
Art. 1.0 - De acordo com o despeoho do Senhce

Eog. delta Prefeitura,
_

exarado no requerimento proto
colado sob D. 908. de 23.8-72, e nal relpectival plantai,
fica aprovado o loteamento procedido pelo Ir. IRINEU
M. BUOANT, de um terreno rural, ,ito em Campo
d'Ague Verde, da área total de. �7.74I,57 ,m2, aendo
53.001,57 m2 distribuída em 76 datal, e, 14.70-lm2 des
tinada à ruae, a qual faz doação à Prefeitura, ficando
delta forma, isento do imposto territorial, por 3 anoe,

Art. 2:0 - AI área. dae datae, paltarão a partir
da presente data, integrar o. quadro urbano.

Art. 3.0 - Este Decreto entra em vigor na date
de lua publicação, revogada. SI dilpoliçõe. em contrário.

Cauoinhas, 19 de outubro de 1972.

Ali. Alcides Schumacher - Prefeito Municipal
An. Antonio Souza Costa - Dir. Admiailtrativo

Decreto n.O 401, de 19-10.72
\

APROVA LOTEAMENTO
Alcide. Schumacher, Prefeito Municipal de Cauoinhee,
no ueo de lual ateibuiçõee, DECRETA:

Art. 1.0 - Baleado no despacho do Dr. Eng.
denta Prefeitura, exarado no requerimento protocolado
sob 0.0 986. de 15-9-72, e, nal plantas, fica aprovado
n loteamento procedido pelos ln. EMILIO MASSA
NEIRO e FRANCISCO FERREIRA, de um terreno

urbano, sito em Campo d'Aguà Verde; lote 0.0 72, carta
n.O 184 e registro 189, com a área de -IAO<l' m2, lendo
3.580,90 m2 diatribuida em 7 datal e 819.10 m2 deati
nada à abertura de rUBI, área elta que fazem doação
à Prefeitura, "'. '

Art. 2.0 ....,... UI proprietário. ficam i.entol do im
posto territorial urbano, por 3 anoe.

Art. 3.0 - E.te Decreto entra em vigor na data
de .Iua publicação, revogadal a. dilpoliçõel em contrário.

Canoinhal, 19 de outubro de 1972.
Alcides Schumacher _:_ Prefllit.o Municipal
Antonio Souza Costa - Oiro Admioiltrativo

II Do. mês II Até o mês .� T O T A L

1.486,70 23.034,11 24.520,81
'

12,154,45 69.004.51 .81.158,96
4.796,09 32.177,33 36.973,42

28:660,32 132.262,85 160.923,17
90,00 3�083,95 3.173,95

9.937,97 23.098,81 33 ..036,78
, 22.953J75 122.939,18 145.892,93
7.500,00 25.765,50 33.265,50

1 .864.69 799.369,77 991.234,46
2 9<1,98 239.473,76 265.568.71
1. 174,14 7.805,72 8.879,86
6 0,39 4.867,30 5.557,69
2 ,99 1.730,55 1.945,54
76 00 3.082.00' 3.842,00
578, 7 2,497,25 .3.075,62
440,QO 83.662,24 84.102,24

12.227.62 12.227,62
147.544,39 147.5-'4,39,

248.908,51 271.443,88

6.308,33 . 6.308,33

1.447,69. 11.421.56 12.869,25

149.092,33 1.149.754,53 1.298.846,86

7.003,740 56.851,56 63.855,30

22.496,40 205.246.90 227.743.30

202.575,53 1.678.-491,39 1.881.066,92

335.082.38

2.216.149.30

CâmlJra dOI' Vereadore.
Gabinete do Pc.efeito
Departamento de Adminiltracão
Departamento da Fazenda
Serviçol de SeguraDça l,>úbJica
Departamento de Saúde·
Departamento de Educação e Cultura
Stltor do Fomento Agropecuário
Departamento de Obra. e Viação
Departamsnto dOI Serviçol Urbano.
Intendêocia de Felipe Schmidt
Intendência de Bela Vi.ta do Toldo
Intendência de Marcílio Dia.
Intendência de Paola Pereira
Intendência de Pinheirol
Crédito. Elpeciail
Reltol a. pagar de 1970
Reltol a pagar de 1971

Receita. Diver.al

anterior

TOTAL GERAL 2,216.149,30
Saldo para o mê. de outubro de 1972

TOTAL GERAL 2.216.149,30

309.296,84 1.733.626,84 2.042,923,68
173.225,62

\

DIVIDA FUNDADA INTERNA 28.400,00

Alcides Schumaclzer - Prefeit_o Municipal O. Witt - Direhr da Fazenda
CANOINHAS, 30 DE SETEMBRO DE -1972.
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C a n o in ha s em tempo de

.f u tu ro e

Para Prefeito

Alfredo de Oliveira Garéindo
Paulo Eduardo Rocha Faria

Ano XXVI'- CSDoiobo8 (Se), 04 de Dcvembro de 1972 - N.o ] 199

Notas Esparsas
Esteve em nossa cidade, por

alguns dias, visitando familiares
e conhecidos, Frei Aurélio Stul
zer, agora prestando serviços
em Niterói, E�tado do Rio. Na

oportunidade, fez Uma visita de

cortezia no Gabinete do Senhor
Prefeito Municipal, mostrando-se
bastante satísfeíto pelo nosso

atual desenvolvimento.

x x x

Segundo informes, � senhor
Seleme IS8sk Seleme, gerente
do Bradesco em Taubaté, vale
do Rio Paraíba, vem de 'ser

promovido para a gerencia de

Belo Horizonte. Nossos cumpri
mentos ao ilustre eanoínhense.

X JL X

bastante re]acionsdo e onde
exerceu há vários anos, as fun.
ções de In8p�tor de Ensino.'

x x x '

O Prefeito sr, Alcides Schn,
mscher deverá inaugurar agora
em novembro, mais duas novas

escolas, construídas com. .recuj,
soa do Governo Federal, canse.

guidos pelo Deputado Aroldo
Carvalho e completados' COm
recursos próprios.

x x x

Também passou o fim de
semana em nossa cidade o Sr,

Mauro d'Aquino, gerente do
Banco Nacional do Cómércio
em Campos Novos.

x x x

Grande firma concessionário de
tratores em estudos avançados
para se localizar em nosse cidade.

x x x

A firma Wiegando Olsen, ss

díada em Marcílío Dias, com

projeto também pronto pera
ampliar SUa!! instalações.

d e s e n v o I IV i m e n t o
------------------------------

Para Vice Prefeito

FOGAO
sem' entra

'I .Lc ia
que para sua· (omodldade, nos

E Canoinhas, quietinha e Rem

alarde, agora podemos conver

sar, ganhou a gránde batalha
da localização do Centro de

Treinamento de Batatas a ser

financiado, em convênio, pelo'
Governo da República Federal
Alemã.

x x x

x x x

O Canal 3 de Blumenau, está
.

sendo captado muito bem, em Mensagem do Presidente Emilio

nossa cidade, I!IpOS decisiva cola- Médici ao Congresso Nacional, a

boração da Prefeitura Municipal.
ser apreciada pela Câmara dos

Deputados e, pelo Senado, será
x x x convertida em Lei nos. próximos

O dinâmico industrial senhor dias, beneficiando as empregadas
Oldemar Mussí, Presidente da domésticas de todo o Brasil.

Associação Comercial e Indus

trial,' a serviço de sua firma,
esteve em Elcrtanópolis.

x K x

Visitou 8 nossa cidade o sr.

João Romário' Moreira, aqui

.

x x x

E 'o São Bernardo fez boa

figura em União da Vitória, Da

preliminar de Iguaçú e Atlético,
vencendo o Ferroviário local

pelo escore de 1 a O.
I

Casa do Trabalhador de" Canoinhas

_,--

Pelo presente; E �lal, convoca-se ,d'ós os associa-

dos da Casa do Trélbalh� (Rr de C oinhas - CATRACA·
/

para assembléia geral a rêl�i -se na sede na Rua Ge

tulio Vargas, prédio João )eme,\ dia 11 de novembro

do corrente ano, às lOas, c �. a seguinte ordem do dia:
I

' .

1.0 Aprov exercício anterior;

2.0 - Eleí ao

Não h' endo número legal a as � mbléia será rea-

lizada 30 após com qualquer mi' ero.

ALFA
cê ainda

;VEBEADORBS
Guilf)erme Prust, !Vivaldo 'Roeder, Edmundo Bittencourt, Pedro

dos Santos Corrêa, Frederico tiaaç, Francisco. Bueno de

Siqueira, Pedro teeinert, Vendelín Met;;:.ger, Sebastião 'Romeu'

Cordeiro, Altamiro 'Ricardo da Silva, Marcos SüssenbQcf)�
'Reinaldo Crestahi, Pedro 1yska e Nabor- Pires.

-

Canoinhas, 25,de outubro de 1972.
. ALFREDO FRANCO - Secretário ln

despertador

ELEITOR: Votar nos candidatos dá Aliança Renovadora -Nacional (ARENA), é

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

Presidente Emílío Garrastazú Médici e do Governador Colombo Machado SaIles.

AVERA
um 'relógio

1

MER� SE��
meses de HOYrMBRO, e DEZEMBRO permanecerá aberta até às

/� ,

20 horas
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