
MENSAGEM
. Com a, altivez de Nã§ª,o soberana

e independente.irmanando-seGovêrno
e Povo em todo""õ território nacional,
o Brasil comemora o transcurso desta
Semana da Pátria - 149.° aniversá
rio 'de sua Independência - cercado

pelo carinho dos sel.!,§<,' filhos e da
dmiração das dem;;t'ls"'riações de todo
mundo. �.

'

.�j<'

ende seu culto
ito àqueles que
m esta Pátria

as cada vez mais
sentim a ímpo âncía de têrmos

\ nas�ido numa terra santa livre. S �timos o amor que
brota dosscorações, por êst 1, imens País.

Agora mais do que nun ,o vo brasileiro, uno e

coêso em tôrno de seus dirige tes, em a certeza de que
encontrou o verdadeiro cami o.

Fiél às suas tradições �s' r. uais, o povo brasileiro
tem dado a todo mundo eívílíza o, o testemunho ínequí
voco de sua capacidade para ,ter-se livre, organizado
soberanamente sôbre as bases d sua formação moral e

de seus princípios democrátic
'

,
A década de 70, marca

o desenvolvimento,
Brasil Grande.

Presentemente, empe ado e
, conquistar o lugar

que lhe cabe entre as na oes mais
.

diantadas pela dina

mização de seus potencí s econômí '. s, o Brasil, realiza a

mais vigorosa ofensiva, esenvolvímei tísta de tôda a sua

existência soberana, bilizando pa a isso as energias
cívicas de sua gente e a. efícíêncil de suas fôrças de
produção e riqueza, postas em aç' o sob os impulsos
patrióticos desencade os pelo movime to redentor de 1964.

Assim, o Brasi que vem logra o o seu des�nvol
vimento em todos s setores da atívi de humana, mercê
da política econô ica-financeira que· vem liderando o

Govêrno do Pres ente Emílio Garr stazú Médici, está'

ingressando na ér 'também "de sua in ependência econô
mica. DàÍ porque prestigiando-se ant as demais Nações
do mundo, o B sil não é mais sim esmente \0 País do
futuro porque realidade aí está e nos faz crer que a

sua pujança, ali, a ao patriotismo d seu povo, o levará
à liderança pela qual todos lutamos

I
Com esta ensagem, de fé

. feito Municipal e Caneínhas, sa dando com orgulho o

7 de Setembro, c prímenta os �HI'cipes e congratula-se
com as ínstituiçõe responsá lS",J"'pela segurança e tran-

quilidade do povo b
'I'

Canoinhas, setembro de '1971.
Alcides Schúmacher

CENTRAIS ELETIUCAS DE SANTA CATARINA S/Ã

'Comunicação Acionistas
Comu� �

entrega dos novos

tornam sem efeito e nulos
mente. Solicitamos dirigire
receberem os mesmos.

Canoinhas, LO/a
ONORIO 'LAURI SCH· Administra'dor
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CAIXA PqSTAL, 2

,

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

Centrais Elêtric.ils de Sta. Catarina SIA
"s \

Casamento
Avisamos aoe

que, domingo, dia 5

energia elétrica em

desta Agêncíe, no
horas, por motiv
proceder em

Mafra-Canoin

-Canoinhas, l.°/agõsto/71.
ONÓRIO LAURI SCHÂFER

Admínístradçr

Consorcia-se na data de hoje, o [ovem
RENATO SILVEIRA, competente Chefe de
nossás. Oficinas, filho do casal João Silveira

r2'l'l_..u.. e sra., com a senhorita MARIA FERREIRA,
e reparos que iremos ilha do casal Lício Ferreira e senhora.

8a linho de transmissão /

Ao jovem par, com votos de perenes
felicidades, os melhores cumprimentos de
tôda a família do Correio do Norte.

Grupo Escolar 115agrado Coração de Jes�su-Canoinhas
Concurso de: RedaC;ào - Composição: TIRAD,ENTES • o' "Mártir da

Independência", reaüzado entre os alunos do 4.0 ano, em' 31-8-71.

TIRADENTES - O MARTIR DA INDEPENDÊNCIA
Tiradentes!
Símbolo de luta,
sofrímento

e amor,
a esta terra
- BRASIL!

Pi�t'os /Ipintados
U

vendidos-

. sao

ilegalmente
Assinada por duas pessoas

devidamente identificadas em

nossa redação, vimos de receber

carta, 'que a seguir publicamos
na integra:
"Usamos a presente para levar

ao conhecimento de V.Sa. que
se encontram em Joinville vários
senhores, que' se dizem de Ponta

, Grosse, os quais estão vendendo

Prefeito Municipal nas calçadas, em completo des

___________---...;......---,.;....------ respeito às leis do Município,

(ORREIO :�MPLIA HORÁRiOS Pi�O:�rt8,Sr� Redator, objetiva
A Agência local dos Correi'os e Telégrafos; vem de ampliar o denunciar púbhcamente que os

horário para o atendimento ao público. e cria inovações, de con- referidos pintos não são de

formidade com o' ofício abaixo transerito: "raça "amarelão", mas sim da

«De orderb do sr, Diretor Regi�al da Emprêss Brasileira raça Illeuorne machos", refugo
,de Carreies e Telegráfos de Santa Catarina, informo- lhe que a

das granjas de São Paulo; Como

partir de 1.0 de setembro 40 coerente ano, a Agência Postal proprietários de uma granja
Telegráfica loéel está atendendo o público das 7 às 19 horas. de

estabelecida em Joinville, esta

segunda a sábado,' aos domingos das 7 às 18 horss.. Obedece
mos sendo prejudicados, pois

êste horário os guichês de registrados, tel,fgram8l.'l, posta restante,
os pintos que êlss estão ven

valores e venda de selos, excluindo do pérfodo de sábado a tarde
dendo 81' Cr$ 0,50, sõmente

e domingo a secção de valores. podemos vender Cr$ 0,70 e Cr$

Outrossim; informo-lhe'que, de àcôrdo com a Convenção
0,90. - �i�es pintos que estão
sendo vendidos ém Joinville

da União Postal Universal realizada em Tóquio, assinada pelo
B

são tingidos com anelme; única-
, rasíl, a Emprêsa Brasileira de Correios e Telegráfos somente

.
mente para enganar os compra-

sceítarâ a correspondência (sobrecartas) dentro do padrão estipu- dores, e em São Paulo as
lado, ou seja, tamanho mínimo 9 x 14 cm.

'
'

,

grandes 'granjas piâticamente
Solicitamos de V.Sa., .ampla divulgação do assunto. os entregam pracios�mente para
Contando com a' atenção que êste conceituado Jornal terceiros.

sempre dispensou à Agência Postal Telegráfica local, antecipada- Portanto, Sr. Red tor, consí- Metas Catarinsnsas
mente agradeço. 'derando que êste com reio além

'

Cordiais Saudações, de ilegal é falso, e, inda, em
O Governador Colombo Sanes com' os custos já' definidos

llca Schramm Rodrigues _..Apt.» prejuízo da populecão, vimos e os prazos já estabelecidos com o Projeto Catarinense de De

'solicitar providência das auto- senvolvímento, autorizou dinamização de todos os setores admí

ridades competentes e ao mes-
nistrativos do Estado. Mesmo ainda com ume dívida superior a

mo tempo a

PJ, lic,ação da' q.uar�nta milhões de cruzeiros novos, pretende desenvolver peío-
presente carta" ..!.." .,

. rltàrlamen.te program_as de transportes, telecomunicações, saúde, ,.-

\ (Trans:cr,it.O de�','
'

totlc/ia"; 26-8-7.. 1)
rêde �osplta�ar � rêd� de águ.a e esgotos. Empréstimos requeridos
par!l esses fins Já estao em vias de solução final sendo que para

Fato ídên !co ao transcrito \
muitos setores contratos já foram encaminhados com autorização

acima, ocorre .e j'á ocorreu por do Govêrno Federal.

aqui muitas �êzes, aqui lezando .

No setor transportes, principalmente, ainda ne decorrer
muitos incautos, em prejuízo do mês de setembro, veremos de iniciado os trabalhos ná Estra
de, granjas �speci8lizadas e de da' Dona Francisca, atil!gindo Mafra-Canoinhas que estão parali-

I

conceito.
'

zados desde o inicio dêste ano.
'

2

Joaquim José' da Silva Xavier,
vulto histórico que o passado
condenou, massacrou e enforcou,
mas que' o presente ;exalta,
agradece e recorda.

Seu lema e de seu grupo era:

«Liberdade' antes que tardia.»
Mas foi condenado porque bus
cava a justiça, a liberdade e o

amor à Pátria.
'

sua meta: Liberdade! Mas outros
nos desataram; nos soltaram.
Hoje somos livres!'

Obrigado, Tiradenteé! Seu
exemplo de amor à Pátria foi
e será seguido sempre por mi
lhões' de brasileiros que amam

• terra onde nasceram.

Obrigado, Tiradentes! Seu

ideal foi o mesmo de D. Pedro,
e, por isso hoje somos livres .

Aluno: Nataniel Trevisani .Iunior
4..0 ano T

Profa. Irene S. Majeski

/ ,

Obrigado, Tiradentes! Sua
luta, seu sofrimento, sua morte
'não foram em vão, hoje' somos
livres. Você não conseguiu a

·Inova�ão e ComllniEa�ão
Por: AUredo de Oliveira Garcindo

O Dólar e o Cruzeiro
O dólar norte americano foi cotado em agôsto, pelo BC

em Cr$ 5,37 para compra e Cr$ 5,405 para venda: Desde o co

meço do ano, SI! desvalorizou em' 9,1% em relação ao dólar.
Agora com a perspectiva de desvalorizaçãó internacional do
dólar, criam-se diversas questões para o Brasil: vaÍorizar o cru

zeiro, ou desvalorizá-lo 'proporcionalmente à queda do dólar? E o

nosso saldo de divisas, de mais de US 1 bilhão, como se con

verterá em outras moedas? Para se ter uma idéia da «nuvem de

dólar» que cobre o mundo, é bom saber que na Europa circula
tanta moeda norte americana como nos E.U.A.

A, possível redução do comércio brasileiro com outras
áreas (Europa Ocidental, Japão e etc.), em face da competição
do dólar, em nosso mercado, de manufaturas norte americana

poderá criar problemas às nossas vendas, naquelas áreas, de car:
ne congelada, algodão,. milho e etc.'

'

'Ação conjunta
A Receita Federal está acertando com o Departamento

de Fiscalização da Fazenda do Estado de Santa Catarina, ação
conjunta, de âmbito fiscal, para atuar em 90 cídades catarínenses.
Deverão ser constítuídoa-Iü grupos fíl!cais _com agentes. federais
e estaduais, que iniciarão a operação aéste mês, visitando 1.050,
contribuintes. .'\ finalidade da referida operação é acelerar o

sistema arrecadador.
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CORREIO DO,NORTE 04.09.1971

Prefeit ........... ,

Decreto
Miguel Marão Becí ,

Estado de Santa Cetaríne, no
do Decreto n.". 151, de 23 de
de habilitação em concurso,
noldo Koaski, Lidia Zurak
provimento efetivo do
escolas de Cr.mpinÍl d

lho, respectivament
Prefeitura Mu o de 1971,

II) Miguel Marão Beci�--------""-�'rschnab�
Prefeito MunicIpal Secretário

Maria G6ss Glinllki, Oficial do
Registro Civil do' Distrito de

Paula Pereira, Município 'e
COIDarca de (lanoinhas, Estado

de S�ilta Catarina

Faz sa

ARLINDO
NE GONÇ�
Ête, natural dês
em Sereia, no dia

,

de 1949; lavrador,
ciliado e residente n

filho de Bruno Se
dona 'Paula Gass
domiciliados e

Distrito. Ela, D ral dêste do,
nascida. em Bom Jardim da Serra •

.;& dia 3 de jsneiro' d"; 1951;
doméstica. soJteira. domiciliada III

Registro Civilflôres

Rua

Com
Depósito

dá

'Bazar Canoinbense
M'eias

. '�"

- E DIT A,L

Oficial do Regtsteo Civil ,

OFICIAL

�:�.
'

, Estamos oferecendo, grátis, a campanha,

"Dirija sem compromisso". V. escolhe
'

o modêlo Volkswagen dos seus sonhos, nós
lhe entregamos o carro e v. sai por aí para
comprovar tudo .o que se diz sobre VW.
Vamos, largue êste jornal já e venha

até nossa loja. -

"

Depois de dirigir sem compromisso,' '.

\

., ....�t..J,.\.:...... _

ainda mais certo de- que o seu

que ser Volkswagen.
IÓS estamos certos de que êle

;

;
-

será seu.

Porque ernos todos os tipos de
financiame to,' só faltando um: aquêle
que v. sug rir.

_

Que é que v. está esperando?

I I

1

! I

r.,
I

::J.�' j.;�-
':l(",

-� ,;

& elA.MAllON
Ruá Vidal Ramos, 1195- Canóinhas -se REVENDEDOR

AUTORIZADO
, ,

Informações sôbre a Academia
Militar .das - Agulhas Negras

Na cidade de Resende, cujo clima prívile,
gia'do beneficia as atividades dos cadetes, a

Academia Militar das Agulhas Negras, desde
1944, forma

-

oficiaís para o Exército Brasileiro,
além, dos quase cem cadetes estrangeiros que
por ali já passaram, Seu ensino, fundamentando
essencialmente em elevados padrões morais,
procura o aprimoramento dos atributos de
caráter. espírito militar, capacidade de liderança
e eficiência profissional pàra o desempenho
das missões que lhes'poderão ser

- confiadas -

na guerra e na paz. Assim, integrados nos
-

mais altos ideais de um brasil grande é, forte,
são os cadetes de tôdas 'as Armas e Serviços,
hoje estudantes de. um curso técnico-uníversí
tário, os comandantes de amanhã.
Ser -cadete da AMAN é cultuar: a verdade,

ai lealdade" a probidade e a responsabilidade.

Edital de Citação com o

prazo .de vinte (20) dias
o DOUTOR NICANOR ALEXANDRE
RAMOS, Juiz Subatitutc. na Co roa de
Cauoinhae, Estado de Santa C
rma da Lei, etc.

ER aOI
_ que o preaent

Citação virem, conhecimento dêle
êste Juizo e Cart '0. lI) prooeseam OI rmos de Iuven-
tário dOI bens deixa I por falecim o de Estanislau
Zadroiéski, no qual figll' como In tBriante Estanislau
Zadroieski Filho, ficando ltad herdeira .; BOS.ÁLiA
ZADROlESKI - bresileira, c

incerto e não sabido, com
.

a conotar da primeira publ'
(5) diae, dizer aôbre ai

e valor atribuído e se

"inventário, sob pena
mandou o MM.
Edital que, na fo . da Lei, lerá af do no lugar de
costume e publ] do orna vez DO c

•

rio Oficial do
FtlJtado> e dila e21el no [cmal local «alo io do Norte»,
O QUE CUP . Dado e panado Delta ade de Caio
nomhas, 'E. o de Santa Catarina, aOI DO,VI'! �19)
dial do mê de agôsto de mil, novecentoa e tenta e

um0l971). Eu,' Zaideo E. Seleme, Elcrivão. o' hlcrevi.
Bicanor Alexandre Ramos

Joiz Substítuto, em exercício 1

Sementes Ide batata importadas

-,

;,

Casa , .

na
787
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INCREMENTAÇÃO=========;

·0 pIá
, Vera Mariza Roberge, debutante dêste

ano, festejou "15 avançadas" dia 28 pp ..

Para comemorar, recebeu seus amigos em

sua residência na RU,a Vidal Ramos. A
tertúlia 'esteve ótima.
* Quem está de avançada hoje, é a srta,

Anete Jantsch.
Cumprimentos incrementados.

* Saulo Carvalho Filho festejou amadu
recida dia 31 p. p... Saulinho é um

canoinhense que, estuda em Curitiba onde
está fazendo Medicina. Tudo de bom.

* Apesar de termos participado do con- *

junto sábado passado, é necessário que
Se diga, a bem'da verdade: O INCRESOM
estava uma droga-Iá no Apolo. Varnor ver
se em Três Barras a coisa' melhora.

* Chico Buarque de Holanda, está nas

paradas com a música: "Minha história".
Ela confirma que tudo que o Chico faz,
é bom..
* Mas "em compensação", Jerry Adríaní

anda com uma musiquinha que fala
em "copo de vinho" ou coisa assim. Haja ...

Zéke
* A fanfarra do Colégio Estadual Santa

Cruz, contará com 42 elementos para
o dia 7 de setembro.

/

* Pelo, que se notou 'nos ensaios, a fane
farra do, Colégio Comercial possui a

melhor cadência.
\

"

* A Rádio Canoinhas continua ICem cima".

*' Estão ocorrendo muitos acidentes de
trânsito em Canoiohas. Mais cuidado, gente!
* Os edifÍcios do Banco' do 'Brasil e do

INPS, na Vidal Ramos, estão quase
"no. ponto".

'

. .

A Loja de Fuád Seleme recebeu uns
cintos demais!

* Caso você esteja preo-cupado com o

que' vai ser feito da nova geração,
fique sabendo que vai crescer _�e começar
a preocupar-se com a nová geração.
* Elegância, é receber uma gozada sem

"apelar" •
* A partir do' dia 27 de agôsto p. p.

deixei de fazer parte do, Grêmio XV
de Julho. (Zeno Júnior)

Sheyla Géeípel e Maria Helena

Voigt. são duas garôtas que

amanhecem para o mundo, com

a graça que é própria dos brô

tos que despontam. Logo mais à

noite, na Festa dasMeninas-môças
do Clube Canoinhense, elas

estarão sendo .O alvo das aten

ções gerais, pois juntamente com

outras dez
-

garôtas, das são

debutantes de 1971.

* Dia 27 p'P",' Q Rotary Clube de

Canoinhas, recebeU a visita do Gover

nador do. Distrito_ 465 (SC), sr. Egon
Schulz,que veio de Joinville acompanhado
de sua exma. espôsa. A Família Rotariana

de ,Canoinhas lhes ofereceu um jantar no

Clube Canoinhense, com a presença de
.

,
'

várias autoridades locais, imprensa e

representantes de outros clubes de serviço.
* INCREMENTAÇÃO C'EST FINI.

Sala Compra-se uma casa
Tratar na Rua

residente 'da Videl Ramos, 990
da

Bazar,Canoinbeose
BordadosJosé de Almeida Pereira Sobrinho

Para informação deverão. Presidente ' 2

illlllllllllll--IIIII1I1I1---III11I1111I1----- 1I°O!ll!IlIlDl!ll!!lI!B!lI!!lI!!lI!I!!lI!il�
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..,

Deus te chama!- -

Evangelização
Dia. : 7 a 10 e 13 e 14 de' setembro de 1971
Local: Salão da Comonidade Evangélica Loterana de ganoinhu'

Dlas : 11 � 12 de setembro de 1971.
Local: Igreja Evangélica Luterana de Marcílio Dia••

Dia: ' 12 de setembro de 1971, à. 10& hora.
Local: Igreja Evangélica Luterana de Ieíneôpolis

Pregador: Pastor Alcides Jucksch, de São Leopoldo-Rê;

É mais tarde do que pensas, � DESPERTAI
.

- PROGRAMA: - As 20 horas
DI s . 7. Uma felicidade eteroa - exhte i..ô�

8 • Teo matrimônio'
.

- há problema. �
9 .' Morrer. .. .

- e .depoís?
10,. Uma vida nova - como obtê-Ia ê

11 - 'Sopentiçãô .

- quaíe a. cOD.eqüêDcia.�
, 12 - A luta com o paliado - pode termínae �
13 - Imponível para Deusl � lerá �
H - E.tá na horal - Desperta!

" Haverá projeção de filmes evangelísticos.
Traze teus amigos e vizinhos - Tod�s estão convidados!

i O Psstor Alcide. Juckseh éltará à diepoeição de todoi doranté a.

tarde. Da eeceetaeía da Comunidade.

\

Haverá reunlõee para criaoçal e senhora•.

Proibicão
,

\ .:

tro objeto do referido
ena. I

Não me responsabilizando
o que venha acontecer aos
.

fratores do presente aviso.

panduva, 30 de agôsto
de I 1.'

'

Joséo tooio Correia
Pr 2

em apenai

fm.IkrJler documento

que V. Sal 'desejar.

Fotocópias em .urnminuto
L, de NEREIDA

preços da' praça, na

Verde Ltda.,
Pelos menores

Impressora' Ouro
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CORREIO DO NORTE 04.09.1971

Notícias. de
Escreveu:
Esmeraldino M. de Almeida

T.W�I. presente em Papanduva
, A poderosa firma, Linifício Leslle s;A. estabelecida em Passo

.P'eIlz, (ex-Pesao Ruim), uma das maiores de nosso munícípío, vem em boa
hora, visando aprimorar os conhecimentos técnicos de seus funcionários
de Produção, acaba de entrosar contato com o Serviço Nacional de Apren
dizagem Industrial, «(SENA!» de Santa Catarina, afim de ministrar na sua
própria Indústria a primeira fase do T.W.I. cuja orientação do respectivo
curso está a cargo 110 Instrutor do SENAl, sr, Adolar Tauchek. É prová
vel que o aumento de produção da mencionada Indústria no corrente' ano
venha a ter um aumento de 50%, o que bem justifica o índíce de cresci
mento da nossa principal Indústria' Llniíícía do município. Com 'tal traba
lho de aperfeiçoamento dado a seus Encarregados de Produção por meios
de T.W.l., evidente se torna que reais e proveitosos conhecimentos
virão em pról da grande Indüstría papanduvense.

- -"

E a festa superou a expectativa
A festa

_

realizada 'nos dias 28 e ,29 do mês de agôsto p.p., no
Salão Paroquial, conforme já anunciamos por esta coluna, superou tôdas
as expectativas em tôrno da mesma. O comparecimento de visitantes foi
grande, a comunidade local se fêz presente, a animação foi geral, o gran
de baile foi um dos mais concorridos dêstes últimos tempos. Pela vez

primeira foi realizada a procissão de carros em Iouvor a São Cristóvão
em Papanduva, ocasião em que tomou parte na mesma mais de lUa car
ros e caminhões, linda foi a participação dos Gaúchos, que aderindo a
procissão, retiraram seus' pesados caminhões da BR-l1õ integrando a
passeata que veio até em frente da Igreja Matriz. Em certo ponto do
íntínerárío a ser percorrido, se encontrava o nosso Vigário que humilde
mente distribuia a Bênção em tôdas as viaturas.' v

Estrada' Papanduva-Blumenau será revestida
A estrada Estadual que partindo de Papanduva, parte que llga

a cidade de Blumenau, terá seu reinício de revestimento e reparação com
tôda a brevidade possível, nêste sentido êste colunista acata de receber
comunicação do ilustre e esforçado Deputado Estadual e _ Více-Ltder,
Benedito Therézio de Carvalho Netto, cujo têxto vou transcrever para
melhor esclarecimento a nossos prezados leitores: «Florianópolis 20 de
agôsto de 1971. Presado .Senhor Esmeraldino: Cumpre-me o dever de
comunicar que em conversa com o Diretor do DER, obtive dele a autori
zação para o reinicio da Estrada de Papanduva-Blumenau, com revesti
mento, cujo serviço será executado' pelo Dr. Almir Fiates, da Residência
de São Bento do Sul. Na oportunidade, reitero meus protestos de estima
e consideração: Cordialmente, Deputado Benedito Therézio de Carvalho
Netto. Vice-Lider «ARENA». Sem favoritismo algum, 'I'herezínho tem se
destacado sobremaneira em pról dos ínterêsses de tôda a nossa Região,
vindo assim corresponder plenamente a confiança que o povo depositou
em sua pessoa.

Esportes
Domingo p.p., como parte integrante dai Feetividadee c Pró

CODstrução do Salão Paroquial», deírontsram-se o valoroeo esquadrão
da «RIGESA:t da vizinha cidade de Três Barras, com ó quadro da
cala. O. vi.ilaote. iã muito conhecido DOI muuicípios visinhos como
um forte advereârio, o qual reúne tôdas ai vantagens de um quadro
de categoria. O jôgo teve seu início na hora regimental, iá de início
notava-ee O bom padrão de iôgo dOI vieitsutee, contudo o quadro
local não le arrefeceu do poderio do advenário e foi aOI pouco. le
entrosando com o leu atual padrão, não demorendo para que a con

tagem foue aberta, veio logo em seguíde o empate, prova da com
batividade dOI visitantee, tendo o juiz (auinaladp,,-uma falta máxima
contra o RIGESA, foi a oportunidade para o -Papanduva ampliar a

lua vantagem sôbre leu antagonista, cujo marcador permaneceu até
o final da- porfia. Regi�tramol aqui a polidez, camaradagem e éoima

•

de tudo a cordialidade eeportiva de que foi portador o quadro víaitante.

Homenagem ao Brasil
(

_,

Bem organizado programa para as comemorações alusivas 80
Dia da Pátria está em pauta para a data magna de nossa Independência.
Coordenadoria Local de Educação e Prefeitura Municipal. estão desenvol
vendo todos os esforços nó sentido de dar um cunho- diferente dos anos
anteriores. A programação teve seu inicio dia 30 p.p. com homenagem à
Bandeira Nacional nos estabelecimentos de ensino, competições esportivas
e culturais. Participarão das comemorações as equipes de estudantes de
Monte Castelo e Itaíôpolís. Dia 7� festa magna, às 9 horas. rompida do
desfile da E.B. Alinor V. Côrte, integrando o desfile o G.E. Manoel Estevão
Furtado, Jardim da Infância, Maquinaria e Viaturas da Prefeitura Muni
eípal, Entidades Esportivas, Piquete de cavaleiro i! e anímaís de raça. O
Palanque Oficial e Concentração será em frente do Clube Local, onde
será hasteado o Pavilhão Nacional e a Bandeira de Santa Catarina, ao
som do Hino Nacional, em seguida Senta Missa na Matriz em ação de

_

graças, celebrada pelo Revdo. Pároco Pe. Antonio Cint_4-o, com a partici
pação dos estudantes, autoridades e povo em geral. AS 20,30 horas Ses
são Civica no Clube Local com a apresentação de números patrióticos
e civicos a cargo dos estabelecimentos de ensino e da AGARESC, sob a

orientação da E.B. Allnor V. Côrte. ..

Super-Mercado abre filial no centro
Dia 26 p.p. foi inaugurado uma filial do Super-Mercado de pro

priedade do Sr. Lucindo Sonaglio que tem sua Matriz a beira da BR-116
Sem dúvida alguma foi uma iniciativa digna de louvores a do proprietário
do Empório, instalando uma similar no centro. da cidade, só assim as
donas de casa não se deslocarão até a margem da Federal para adqufrir
os artigos que sempre se faz necessário ao cardápio quotidiano. Trata-se
de uma casa, cuja sua principal especialidade é a de ter sempre a dispo
sição de sua freguesia frutas diversas, legumes, hortaliças, artigos frigo
rificados, não faltando os cereais, varíado estoque de bebidas, artigos
culinários em geral. É desejo do proprietário ampliar mais ainda o seu

já compensador' ramo de comércio no centro da .cldade, uma vez que
vem recebendo todo o apôio por parte da populaeão' do centro. Parabéns
ao Sr. Lucindo SonagUo pela oportuna e acertada concretização de tal
iniciativa em pról do progresso de Papanduva.

Santas Missões vem ai
Já é do conhecimento geral a chegada el'!! Papanduva no

pr6ximo dia 140- do corrente dai SA.NTAS MISSOES, ai me.mal
seguirão incontinente para o Interior do município, conforme progra-
-ma amplamente dietribuidc nal capela., lamente no dia 26_do an

dante até o dia 3 de outubro é que teremoi ai MISSOES na

Matl'iz, fazemo. êste esclerecímento afim de melhor orientar a comu

nidade tôda, evitando suim contraverlia quanto ai pregaçQe. na

Parôqulâ, Reina g�ande animação e muita fé pela vinda dai Santa.
Míllõe' em Papandova.

Passarela da Sociedade
Dia 7 de Setembro, data da Independência do, Bradl, tam

bém é dia de moita alegria para OI familiare. da Exma. Senhora
,

Marilza Silveira Senna, consorte do Sr. W81mir L. Senna, moi digno
Coordenador Local de Educação, A aoiverlsriante que é também'

Informe
Logo mais no arístocrático Clube Canoínhense, será 'leita a apresentação à
sociedade de Canoinhas, das debutantes de 1971. Meninas-môças que a partir de
hoje passarão a enfeitar com graça e simpatia, e com aquêle charminho, os

acontecimentos sociais da nossa terra. .Senhora Ana Helena Procopiak Tavares é
a patronesse. O baile de logo mais terá a responsabilidade do melhor conjuto do
sul brasileiro, Flamingo de Pôrto Alegre. ---

I

O jornal CORREIO DO NORTE presta sua
_ homenagem às Debutantes/zt.]

Beatriz
!ilha de Hilda e Rubens R. da Silva

Maristela
filha de Adelina e Narciso Bartnick

Clio Maura
filha de Leonor e Timótheo Bojarski

Maria Heíena
.

filba
-

de Carmen e SiMno Voigt

Terazinha Ifilha de Apolônia e EstefanoWrublewski
Marià' de Lourdes

filha de Olga e Mário Ferraresi

Mauricio Nascimento

Kathleen Elizabeth
filha de Jessv e Aldo Gassenferth

Sheyla _

filha de Deni'se e Leones Greipel

I

Diretora da E.B. Alinor Vieira Côrte, naquela data re.cpber_� OI mail
ioato. cumprímentos e .felicitaçõel pela pauagem de léu' natalício.

X X X· X

Dia 8 do corrente é dia muito importante para a numerosa

famílie Schadeck, poil naquela, data e.tará Iestejando mail um aDo
de lua preciosa exiatência o eatimado e benquieto cidadão Ir. Jacob
Sohadeck, chefe da tradicional família Schadeck. Homem aimples,
preetativo de um coração bondoeo.. e amigo, por certo receberá na

quele' dia ai mais merecidaa e i'illtal manifeitaç/õel de amizade e

gratidão por p�rte daqneles qu, Ihes Ião agradecido•.

A Go10na ,e congratula com OI anivenariantel almeiando
Ielicidades, alegria e saúde,

Paran�
to· Super
o - Uréia

Região
ki

Bazar Canoinbense
Fios

•
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. Aniversariantes de Semana
ANIVERSARIAM ..SE

HOJE: a sra. dona Haiy .

ésp. do sr. CêZso Bauer; os

srs.: Jovino Roesler, Ernesto
Koch e Oswaldo Prust.

Cezar Corrêa, a menina I(átia
Maria filha da exma. viúva
sra.iiona Paulina I(uczinski;
o menino Rubens Gilberto

filho do sr. Adamir Veiga.
'

AMANHÃ: a sra. dd1'la
Pierina es-p do sr. Wsldomiro

Kravchychyn; o senhor Luiz
Santos.

DtA g: os senhores: Eâmar
Michel, ,residente em União
da Vitória, João Scheuer e

Pedro J. Colaço, residente

.",
..em Curitiba; a senhorita Maria

DIA 6: O jovem Nivaldo do Rosdrio de Fatima Seleme;

Wardenski.
'.

os jovens: Sérgio Tokarski,
Edmar Michel e Ivan José

as. sras. donas: Wendt, fotógrafo.DIA 7:
Tecla esp, do sr. Ananias

Petrintchuk e Lídia i3Sp.
' do

sr, loão Movsés; os srs.: José

Allage, Vitor Metzger e An·
tonio dos Santos Corrêa; as

senhoritas: Marliza D. da
Silveirs e Rosane Peixoto; 'o

jovem Oswaldo Tokarski; a

menina Inês de Fátima filha
do sr, Alfredo Tropp.
DlA 8: o senhor Carlos

Benkendort; o [oüem Marcos

DIA 10: o senhor Milton

Mendes; a senhorita Kátia
R.egina Cellodel; o menino

Réginis filho do sr: Nivaldo

Roeder; � menina Vai c y

Aparecida filha do sr. Ademar
de Oliveira Godoy.

Aos anioersanantes, nossos

sinceros, parabéns.

R e g i s t r o C'i v i I

EDITAIS
Maria Uba de Andrad«, Escrevente Juramentada

do Cartório do Registro Civil do Município de Três

rras, Comarca de Canoinhas, Estado de Santa Catarina

pretendem casar: João de lima e Abgail Todt. Êle.
scido neste Município, no dia 12 de julho de 1947;

motorista, solteíro, do ciliado e residente neste Município; l'ilho de Hor

mindo de Limá e de ,do Verginia Dias de Lima, domiciliados e residentes

neste Município. Ela"na ral dêste Estado, nascida neste Município, no dia

24 de julho de 1949; pro ssôra, solteira, domiciliada e residente neste

Município; filha de Robe Todt e de dona Regina Todt, domiciliados e

residentes neste Municípi
'

Três Barras, 24 agôsto 'de 1971.

.

João Lourenço Ca oso e Sebastiana Logues. 1!:le, -natural dêste
Estado, nascido em Bela Vi, do Sul. Mafra, no dia 09 de abril de 1948;

operário. solteiro, domiciliad residente neste Município; filho de João

Lourenço Cardoso e de dona rgemira Cardoso, íeílíados e residentes

neste Município. Ela, natural d, te Estado, nascí em Município de Major
Vieira, no dia 05 de março e 1947; do 'tica, solteira, domiciliada e

residente neste Município; filha e Alexan a Logues e de dona Bsterina

Ana Logues, domíeílíados e res ntes
'

te Município. I

Antonio DOJllingues e M

Estado, nascido neste Municíp'
solteiro, domiciliado e resident Ii

Domingues e de dona Chrlsti
.

Ii
. dêste Estado, nascida neste unicí

doméstica, s,0lteira, domici' da e r

miano Lemes e de dona abel Bati
em Canoinhas.

,

de Lourdes Lemes. Êle, natural dêste
"no dia 13 de [unho de 1923; lavrador,
te Município; filho de João Francisco
rUns Alves, falecidos. Ela, natural

o. no �dia 1.0 de fevereiro de 1946;
,

dente neste Município; filha de Maxi·

Saldanha, domiciliados e residentes

João Ml,lde' s dos Santos e J, quina dos Santos Lima. Êle, natural:
dêste Estado, nas o em Município' Papanduva, no dia 14 de abril de

1907; funcionário 'blico, solteiro, do ciliado e resJdente neste Município; .

f!lho de Francisê Prebtes Jie Madeiro e 4.e dona Rosa dos Santos Lima,
falecidos. Ela, tural dêste Estado, scida em Município de Papanduva,
no dia 11 de a ato 4e 1912; doméstic 'solteira, domiciliada e residente·

neste Municípi filha de Maria dos S tos Uma, falecida.

Aeaei Higmo Salvador e Grac

Estado, nasci
" neste Município, no

solteiro, domic ado e residente neste

Filho e de dona aria Euclydes, domicil
Ela, natural dês Estado. nascida em

de abril de 195,5; éstica, solteira,
cípio; filha de Jorg. to. da Silva e

domiciliados e reside neste Municí

i Pinto da Silva. 1!:le, natural dêste
a 11 de janeiro de 1952, operário,;
unicípio; filho de João Salvador
dos e residentes neste Município.
João da Barra, Mafra, no dia 08
iciliada e residente neste Muni
dona Maria Madalena da Silva,

Apresentaram os xigidos pelo Código Civil art. 180.

Se alguém tiver conhecímento de existir algum impedimento legal,
acuse·o para fins de direito.

Três Barras, 30 de agôsto de 197':-

H.aria Uba de Andrade -. Escrevente Juramentad�

'A GO RA!

Adubos
Casa'Agro
RUA

simples ou' granulados
/

,;�.

vendedor exclusivo)
CANOINHAS

o Promotor Público' 'na Relação Jurídica (lV)
Escreveu: Dr. Joel R'ogério Furtado - Promotor Público

.-
üuando desenvolve sua ação no

ca';po criminal o Promotor se

encontra em posição de ataque�
defesa. Curioso misticismo, ininte

legíveí nidridismo êase, É que ao

atacar o êrro do agente do crime,
ao acusee o autor da ação delitual,
ao combater a atividade desajus
tada dse retas normas de orients«

ção ,social, êle ,mpara os alicercea

da comunidade. defende 09 inte
:-êllles do bomo medius e propugna

pelo reinado da paz e da tran

quilidade .0ci�l.
Tenho concluído, após longa

reflexão, a' cada conclusão dos 17

,·Mezessete) júris em que' repre

sentei, com satisfação'c uma certa

dose de orgulho o Ministério PÚ'

blico, que, realmente. o Promotor

tem enorme dose de responaebi
lidade na IQta pela conquista da

paz social. No calor do -debate ou

no recolhimento das votações
seceetas, o júri -significa a soluçãq
dós mais graves crimes que o

.homem pode cometer - os crimee

contra a vida: o homicídio. o

ebôeto, o infanticídio, o induzi

mento.instigação ou auxílio ao

suicídio.
i

Porventura, não é das mais

Você, -sabia�
No 1.° trimestre de 1971, es

exportaçõevbrasileiras de Içados
aument ram em 500%. co rela

ção ao rimeiro trimestre

(lassado. CACEX acre

o valor ot�1 das ex

atinja e milhões d

ou seja, 12 milhões de

*

profundas e graves a participação
do Promotor Público

-

na relação
jurídica? Não tem êle nas mãos

boa parcela do destino daqueles
que tiveram a. infelicidade de
cairem nas malhas da justiça'!

Nos meus quatro anos e meio

de exercício no cargo. tenho proa'
curado, em todos os momentos•

dignificar. com tôda a fôrça de
meu ser, a instituição a que per

tenço, orgulhosamente. Nunce

perdi, posso dizê-lo um minuto
de sono, porque minha consciência

me acusasse de algum êrro come

tido de má fé, sabendo que
estava errando.

Todos aomos humanos e' ninguém
é perfeito. Temos limitações e a

medida de nosso caráter e atitu

des depende, exatamente deis!. O
importante, na realidade, é não

errar conscientemente..

São Joaquim, em 19 de agôsto
de 1971.

I

/�rato� a

construção, em Japoneses.

de um navio-s ,�prio para
trabalhos

r

expl t(S�. 8 em águas
profundas, Atu m .Yte, 5 sondas
m6veis e. 2 na i -tendee estão

em operaçãc no' I
ar' territorial

brasileiro, cumn 'ndo programa

exploratôrie da mprêsa, para
desenvolviment li campos de
Guaricema e C 'No período
de 71 a 74, TROBRAS
prevê que per

de 132 poços
tima [la plat

emogrâfico,
9 mais pO',
milhões),

ião Sovié-
01 Unidol!l
ésia (116
milhões),

Bazar Canoinbense
Langery

A Promotoria ,exige do funcio
nário e do homem oemá'ximo de
dedicação e desvêlo. Se o caminho
foi escolhido por vocação, e amor

ao ideal, êle tudo fará para eno

brecer e elevar o Ministério PÚ
blico' aos olhos de todos, muito
embora. segundo festejado autor�

baja mais glória em ser justo.
parecendO injusto, do que, ser

injusto para salvar as aparêmlias.

A dedicação deve ser extrema.

a atenção deve ser tôda dirigida
para o cargo. Não é visando ou�ra
coisa que a nova Lei Orgânica do
Ministério Público proíbe ao Pro
motor putra atividade, que não
seja o magi9tér�0 secundário ou

superior. além de vedar, a êle, o

, exercício da advocacia.

Datas Festivas
Dia 16 de agôsto p; p., anjversariou�se Da. Maria Mayer,

mui dinâmíca Presidente do Apostolado da Oração.

Nessa ocasião, Da. Maria foi carinhosamente homenageada

pelas senhoras que compõem essa associação, sr, Pastor Guenther

Rückert e sra. e as senhoras da Diretoria da Ordem Auxiliadora

das Senhores Evangélicss (O.A.S.E.�, com uma Missa de Ação de

Graças, no Salão Paroquial, desta cidade, ne qual o sr. Pastor

tomou parte ativa.
-,

Na mesma oportunidade foi também muito cumprlmentado
o Vigário de nossa paróquia, sr. Henrique Müller, que no dia

22 do corrente, teve sua data natalícia.

Após a Missa, Da. Maria Stockler Pinto, em simples

palavras homenageou os aniversariantes:

Em nome da -Diretoria da O. A. S. E.,' uma representante
disse o seguinte: A Da. Maria Mayer, no dia da homenagem das

Senhoras· do Apostolado, dedicado e lido pela Presidente da

O. A s. E., Elfrida Bach.

Tu és capaz
(Vera da Costa Viana)

Tu és capaz de manter sereno o coração
QUBudo a vida ao redor te é ingrata e feriDa,
De sempre crer no amor, que é todo compreensão,
Ter no exemplo do gesto, a beleza que ensina.

Tu és capaz de confiar no bem que semeares,

Mas, sem frutos talvez, que tu "posses colher;
E, sendo criticada, não desesperares,
Cumprindo cem fervor, conscíénte, o teu dever.

Tu és capaz de sentir a dívína. missão,
Que trazes no teu seio, e que há de salvar,
A crionça que 'i!nfrents ....

o mal sem direção,
Pois desconhece o bem que 6 devia guiar;

Tu és capaz de sofrer com resignação
Procurando contudo a injustiça banir,
Sem revoltas e ódio. e sim: ponderação,
Na palavra de amor, que deves pro·ferir.

Tu és capaz de reinar com o catre. ,da bondade,
Dando a quem precisar; conselho animador,'
E vencer a mentira - eDsinando a verdade,
De que só é feliz, . quem distribui amor.

Tu és capaz de chorar, ve'ndo algúém sofrer,
E venturosa ser, vendo, alguém se alegrar,
Abraçar o ..

ideal de: pelo bem viver,
E nêle !ler capaz de tudo suportar.

Tu és � capaz de ser afinal: irmã, espôsa e amiga,
Mas sobretudo o amparo, a luz e devoção
Dos que 8 teu lado estão n8 constante fadiga,
Dando a paz que é preciso a cada coração.

os ._.
:. .._.

• • BRJ
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Ano XXV - Cenoinbas �SC�, 04 de setembro de 1971 - N. 1142

- CONVITE
Convidamos as autoridades e o povo em geral, a

participarem t dos festejos esportivos no, Centro de Educa
ção Física «Benedito Th. de Carvalho Júnior», promoção
CINQüENT�NARIO do Colégio «Sagrado Coração de
Jesus», com início às 14 horas, dia 5 de setembro.

,

Programa'
l.o - Desfile dos participantes
2.o � Hasteàmento da Bandeira Nacional, pelo Senhor

Alcides Schumacher, DO. Prefeito Municipal
3.° - Palestra: Educação Física e Saúde

4.0 .: Evoluções -;' Normalistas Colégio «S�grado Coração
... de Jesus»

5.0 - Demonstração - Gínásiô «Sagrado Coração de Jesus»

6.0- - Halteres -
-- Ginásio «Sagrado Coração de Jesus»

7.0 • Futebol «Dente de Leite» - Ciclo Básico II, «Almi-
rante Barroso» xGinásío «Sagrado Coração de Jesus»

8.0 - Voleibol - Visitantes - Ciclo Básico II, «Almirante
Barroso» x Colégio Estadual t:Santa Cruz»

,

9.0 - Voleibol - Visitantes Pôrto União x Normalistas
Colégio «Sagrado Coração de Jesus»

10.0 - Voleibol � Vencedor visitante x Ginásio «Sagrado
, Coração de Jesus»

-11.0 - Futebol - OURO VERDE' x SÃO' BERNARDO

.

NO T A: Haverá sorteio nos ingressos.
Pelo compareeímento .

de todos, antecipamos
nossos agradecimentos: A COMISSÃO

l'I
li

Ainda a Festa. do" Colono
Domingo próximo passado, dia 2.9 de agôsto, 'reunirem-se

grande número de lavradores, no Salto d'Ague Verde, para
díscutír assuntos da Festa do Colono.

Sendo nesta reunião sugerido que se fundasse uma sacie
ãade que futuramente promoverá a Festa do dia do Colono ..

. Foi também -aprovada proposição de se formar núcleo
\

desta sociedade �m tôdas as comunidades da. região.
.

_
,Ficou convocada uma reunião para o dia 26 de setembro,

às 10 horas, na eomunidade de Sereia.

Assim, nesta reunião foi funda8o' o núcleo de Salto
d'Agua Verde já constituindo sua diretoria própria, com os

seguintes membros:
Presidente: Vicente Novekt Secretário: Jovino Roesler;

Tesoureir,o: . Daniel Dranka;. Suplentes: Vigat1do Prust, Jo�é
Gurginski, Artur Arnoldo e Hugo Trapp. Delegado Representativo
junto a Sociedade. Malriz: José Kuhn.

ARMAZÉM

Na
A'

, voce a

senhorà e uma

PS lU U ... olh
ME-RHY

Cr$

-

NOTAS
Faleceu domingo último, cons

ternando a todos, o sr, Haroldo
Nunes, mai& conhecido par Hsrol,
ex-esportista, muito relacionado
em nossa cidade.

x x x

Esteve sábado último em

nossa ci/dade, juntamente com

sua exma. espôsa, o Dr. Aristide
Dienner, agora fixado em FIo;'

,

rtanópolís.
x x x

Em tratamento especializado
em Curitiba, o ,agrônomo, Dr.
Waldimiro Bubníak,

.

x x x-

Também esteve sábado último
em nossa cidade,_ em trânsito
para Pôrtn União, o sr, Osmar
Nasctmento que se fazia acom

panhar do seu genro, engenheíro
Dr. Seporiti. \

x ·X X
-,

,
a sr, Hugo Peixoto todo em

penhado no inicio da construção
do nôvo Hotel Scholtz, cuja
planta já tem em poder estudos
e adaptação. I

x x X

Amanhã, no período da tarde,
no Centro de Educação Fisica
Benedito Therézio de Carvalho
Júnior, o nosso Oitão, o anun

ciado Festival' Esportivo. uma

promoção do Colégio Segrado
Coração de Jesus, no ano do
seu cínqüentenár!o, reunindo Da

partida principal, Ouro Verde x

São Bernardo, prevendo-se um

jogão .

x x x

Todo concluido, bonito e ím
ponsnte, dando um nôvo aspecto
à cidade, foi entregue o l!ôvo
edifício do Banco do 3resil, na

esquina das RU88 Vidal Remos
e Felipe Schmidt.

x x x

O serviço de asfaltamento da
cidade deverá ter o seu inicio
para breve, talvez para outubro,
tudo dependendo de alguns
detalhes, sendo que o primeiro
trecho a· ser atacado será na

Paula Pereira até alcançar o

prédio' do sr. Nicolazi, na Praça
Lauro Müller. J

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

I
-

e que
�L�:-;;:-;:--'f vendendo, TELEVISORES

x x x

x x x

O Deputado 'Benedito Th. de

Carvalho Netto que participou,
da reunião da AMPLA, sábado

último. em Monte Caatelo, com

rápida estada entre riós, deverá
retornar hoje para o tradicional
baílé das debutantes, no Clube
Canoinhense e. festejos da .,$e.
mana da Pátria.

A nova reunião da Associação
dos Municipios do' Planalto
'Norte Catadnénse, AMPLA, foi
marcada para fins do eorrerite, .

último sábado, em Itaiópolis .

I

E amanhã, então, solíeitamos

a colaboração de todos para o

Festival Esportivo no Centro de

Educação Fisica, quando terelllOI
no local o primei.ro jôgo entr.
adultos.

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

Cine V e r a 'C r II Z
(O LANÇAOOR DE SUCESSOS)

-:- A P R E S E N T A -:-

·HOJE, em .e••ão única a. 20,15 hora. - cenaura 14 ano.•
DOMINGO, em matinê • a. 14. horas - ceneuea livre

\

Brasil,
32 anos de futebol brasileiro

DOMINGO, em duas .ellõe.·
a. 20 hora. - cen

OlA 06, 2a. feira: a. 20,15 ho
DIA 07, 3a, feira- • em matinê.

, -

Antony Steffen no super
Cinemascope-Tec

.
de bola

m um elenco de cobras.
.

�J/ ,

.

cenl. lile e

ra 14 ano.

• - censueà-I
• 14 hora. -- c

o Pistoleiro do
. DIA 07, 38. feira, em dual for
hora. - eeneura tine e a. 20 ho •

DIA. 08, 48. fei�a - \a.· 20,15 hora

Cavalga
Formidável Far-west italiano.

DIAS 90 e lO, 58. e 6a. feira· h - cen•• 14 Ano.

Cínemaeéope colori�o. Ido homem à lua.

DIA
DIA

cen.úra 14 ano. e

eensure livre

Perdão
Far- est colorido - Ci.

- /

,

dom go· a. 17,00 hor
. a•. 20,00 hor j

A

- DIA 12, - cen.ura livre e
- cenoura 14 .ano.

nacional todo colorido:Tonico e Tin

. AGUARDEM PAR,A' MUI1'O ,BREVE:
Sangue em Sonora - A Vingança do Pistoleiro
Até o último Sangue - Quelé de Pageú -

Se o meu Fus(a falasse
,----------------------__--<1

�ublicação oficial da
/ .

PreFeitura Mu�icipal de
Lei N.·1B6, de :1

,
,

Eleva vencimentos
. ,

s Barras
de 1971

Dorival Bueno, Prefeito
de Santa Catarins, no uso de suai at
mera Municipal votou e eu sanciono

L E I:
Art. 1." - De conformid

Federal N. 66.259 de 25. de
Cr$ 187,20 mensais, a contar
tos mensais dos Professares,
Municipais, constantes. da L

Art. 2.'0 _.Esta I entrará em vigõr na data
cação, revogadas as disposi s em contrÁrio.

·Preftlitura Municipal de Três Beress,
Dorival Bueno
Prefeito Municipal

31 de agast
Euzebio ri�n

Secretárló

oFérta quente
a
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