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Tberézio, Fábio e Gadotti
.

'retornam
.

de Brasilia
Como anuncíamos, o p'refeito Therézío !Netto, acom

panhado pelo Více --- F'ábio N. Fuc!t. e Prefeito de Major Vie!
ra Cláudio Gadotti, esteve em Basília, onde trataram de va..

ri�s e importantes assuntos' administrativos.
Partiram daqui na manhã! de 3. a feira, dia 13, apa

nhando o avião em Curitiba, por volta das, 12,3.0, acompanha..

dos pelo Senador Otair Becker ,

'

, E'sperados na mesma tarde no aeroporto de Brasília,
ptlo D;eputado Aroldo Carvalho, foram recebidos no Ministério
de E:ducação e Cultura, pelo Ministro Ney Aminthas de Bar-
ros �raga ,e da Agricultura; Allison Paulínellí .

I

As audiências foram das' mais proveitosas, devendo a

nossa Munícípalídade, após apreciados os processos reivindi
catóríos, receber recurso, oriundos da Loteria Esportiva, para
melhoramentos .e conclusão do Centro de Educação Físíca
Benedito Th. de Carvalro Junior, como também possíveis
recursos, como ajuda do Governo da União, para o pagamento
das índenízações dos" imóveis desapropriados para a constru
ção do Centro de Treínamento Dr. Celso Freitas de Sou.za.

Após os contatos administrativos, com resultados; dos
mais positivos, como dissemos" a comitiva canoinhense, apre
'veitando a ocasião, visitou Manaus, retornando na noite de
sexta-feira última.

'

. Assim, de acordo com o esquematizado, com O' Depu-
. tado Arolde Carvalho acompanhando. de perto o andamento
das reívíndícações, com a partíeípação também do Senador
Otair Becker e Dep. João" Línhares, todos os. problemas leva
dos, a apreciação, serão solucionados nos primeiros. meses do
próximo ano.,

'

Therézio, ainda falando da viagem, aduzíu: "devíamos
ter ido três meses antes, no primeiro semestre".

--------------------------,--------------------------

.Volkswagen 1300
um veic'ulo Decessário ao, Brasil

\
Volkswa:gen Sedan, continuará a ser fabricado no Bra

s11 por muitos anos. Dos planos de produção da Volkswagen,
cuja previsão atinge até o ano de 19-86, está prevista a produ-,
ção do Vol�swa.gen Sedan.

Por outro lado, o carro ganhou muito, pois toda a tec
nologia dos'motores refrigerados a ar foi transferida da Ale
manha para o Brasil, ficando o' desenvolvimento desse pTO'"
duto corno atribuição do setor de Pesquisa, e Desenvolvimen
to, recém-criado na Volkswagen .

,

:: ,'Com a interrupção da, rabrícação do. carro na Alema
nha, a partir de 1. o de Janeiro, a Volkswa:gen do. Brasil é res

ponsável pela sua exportação para todo o mundo, juntamen
te com a fábrica do México.

Portanto, a perspectiva, para o fusca é de contínuo
aperfeiçoamento de sua qualidade e robustez e economia de
combustível, que são as características básicas do carro e que
o faz o veiculo ideal para o mercado brasileiro �

.

,

A abertura' de mercados para a exportação, provocará
o crescimento da escala de produção, do veículo no Brasil, em
consequência reajustes menores poderão ser aplicados ao seu

preço, aumentando a sua competividade no mercado.

Vemos, pois que o público brasileiro terá O' carro de sua
preferência cada vez, mais aperfeiçoado. €, provavelmente ca
da vez com preços mais competitivos.

O Volkswagen Sedan é o carro mais vendido no Bra
sil. Nos' primeiros seis meses deste ano. foram vendidas ...

72.72,1 unidades, representando 2 2por cento. das 328.2000 uni
dades, dos 18 diferentes modelos de veículos, colocados no. mer
cado pelos 9 fabrícantes brasileiros.

Tendo em vista as características de nossas .estradas, a
necessidade de desbravamento de novas regiões, através de
estradas precárias ou que as vezes são apenas trilhas, algu
mas regiões do palís exígírão, por muitos anos, . a, existência
desse carro robusto, econômico .e de fácil manutenção, que
enfrenta qualquer estrada.

Nas auto-estradas, no trânsito das grandes cidades,
também 00 Volkswagen Sedan continua tendo a preferência
do público pela sua versatilidade, por seu baixo. consumo, por
sua qualidade, que facilita a manutenção, e pelo seu alto va
lor de revenda.

Com vistas a confirmar essas afirmações basta . dizer
que dos 5 milhões de automóveis e utilitários em circulação
no país, cerca de 4Qt por cento, ísto é, 2 milhões de veículos,
:.5ão Volkswagen Sedan, Fusca, ou Fusquinha corno é carinho
samsnte tratado pelo público .
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Guidi assume

Aroldo
Federala

o Deputado Federal Nereu Guidi,
aceitou o convite formulado pelo Go
vernador Antonio Carlos Konder Reis
e vai ocupar Ia�Secretaria da Justiça,
vago com renúncia do então \ titular
Paulo da Costa Ramos e exercida in
terinamente pelo Secretãrio da Admi

nistração e Trabalho, dr. Plínio Bueno.
Tão logo confirmou. sua, decisão ao

Chefe do Executivo Estadual, Nereu
Guidi viajou a Brasilia, devendo re-

. tornar na próxima' semana,' quando
será marcada a data da .posse do
novo titular.·

Em conseqüência, o nosso con

terrâneo, dr. Arolde Carvalho, como

primeiro suplente da bancada da

ARENA, deverá a partir do dia pri
meiro, assumir a' sua cadeira na

Câmara Federal, onde sempre se

houve com real brilho e destaque.

NOTAS FALECIM ENTODE
Faleceu na manhã de sá

bado último� em Curitiba�
onde se encontrava em t.ra
tamento. o empresário sr.

MAMED CALIL CADOR, contan
do 80 anos de idade, d,ei
xando v

í

uva , Maria Rosa
Cador� a filhos Calil Ca
dor Ne t to e Waldemar Cador ,
além de dois já "faleCidos,
José e Alzira Cador. O
saudoso ext into, aqui bas
tante relacionado, exerceu
por mui tos anos as suas

atividades em Paciência
Mamed, que tomou o seu

noms_ residindo após em

nossa cidade.

Seu corpo foi trasladado
para a nossa cidade� sendo

sepul tado na :�'"manhã de

domingo.

Também faleceu, após
carta moléstia, a veneran

da s r a , HULDA THIEM. esposa
do sr. Gusta.vo Thiem, dei
xando três r

í Ihos r Hild
gardt , Diretora do Grupo
Escolar Almi:rante Ba.rroso;
Ziglinde. balconista e Sie
fried. Coletor Estadual
em FaxinaI - Paraná.

Seu sepul t amsn t o ocorreu

na tarde de 5a. feira.

Faleceu também, no Hos

pi tal Santa Cruz. 4a. feira

sra. MARIA STULZER, ocor

r ido dia 14 úl t imo em nossa

cidade. deixando enluta
dos 1 filha, 2 noras i 13

netos, 38 bisnetos e' 3 ta. -
.

taranetos- A ext
í

n t.a con

tava com a idadé 'de 89 anos.

Nossos pesares às famí -'

lias enlutadas.

a sra. LEONINA ALVES DE
LIMA, professora, v

í

uva.,
residente no bairro da
COHAB, deixando vários fi
lhos. Seu sepultamento
também ocorreu na ta.rde de
5a. feira, ápós recomenda
do na Igreja Matriz�

,

Noticiamds tacibém, pesa
rosos, o falecimento da

Em ,a

crise

mercado
o

ervateiro
O mercado ervateiro está passando por uma séria,

crise, decorrente da suspensão de ,importação por paro,
te do Uruguai. nosso principal e quase único comprador.
O vizinho país está colocando entra.ves na importação
do produto, prinCipalmente o industrializado.

A respei to, O· Diretor da CACEX, s r ." BenedLt e
Fonseca Moreira, esteve em Curitiba, em contato com

. exportadores do produto, prometendo um auxílio às dois
milhões de cruzeiros para. a formação de novos mercados.
prinCipalmente na Europa.

Também a respeito do fato. titulares da Indús-'
tria Brasileira de Mate de nossa cidade, srs. Eraldo
Carvalho e dr. José Ivan da Costa, estiveram no Uruguai
procurando resolver o grave problema, sem uma solução'
satisfatória até o momento, visitando também o Chile
e Argentina, com o mesmo propósito.
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Tente olhar pela janela e não ver um,

impossível .,.

Ele faz parte da paisagem brasileira ... ,

a marca que conhece o

nosso chão ...

No Departamento de Veículos Usados
de Miguel Procopiak Comércio de
Veículos Ltda., você encontrará
para, pronta rentrega:

Marca, Ano
Pick-up Willys 4x4 I '�,�=i:;�� .1969

Opa.la
'

1976

Corcel 4 po, tas 1972
Corcel 1975

Pick·up:Chevrolet C. O 1976
Brasilia 1977

,<t,"
<'
,

MIGUEL PROCOPIAK COM� DE VEíCULOS LiDA.
Concessio.nário :Oeneral Motors d �Br"sil [s. 4.

Rua Major Vieira, 2 9

C a n o i n hla s Catarina_._
.

AlfIi -

BASILIO' HUMENHUK & (IA. LIDA.

I Revendedor FORD I
, Fazemos sempre a melh'. r oferta em veículos novos FORD

e usados e qualquer marca.

DISPONIBILI ADES DA SEMANA:
Ford F-IOO vermelho· 1975
Ford 350 1960 - azul e preto
Ford 350 1970 - amar lo bonanza'
Variant 1971 - verde
Chevette 1976 - super uxo - verde
Corcel Sedan 1969 - bra
Corcel Cupê luxo 1975 -

Volks 1500 1974 - bege

Adquira seu veículo usado com a mírfma entrada.

Veículos inteiramente revisad ,de boa procedência:
aos melhores preços da região.
Vj�jte-nos sem compromisso, em nossa loja à

Rua Vidal Ramos, 203 - Fones 22·,0268, 22-0468, 22-0024
ti _ e MPW*&*R'Ee

Dra. Zoé Walkyria Nàtividade Seleme
- CIRURGIÃ DEN1.aSTA -

, \
- Cle 005589159/D�P-

.

\:�, '

Clínica dentária de senhoras'ie crianças.
'- Especialízaçâo em Odontopêdíatría _

HORA MARCADA - Praça Lauro Müller, \::%4 .:'Fone 22-0461

(�,

...-

JUíZO DE: DIREITO DA

COMA:RCA DE CANOINHA8

-S.C. -

EDITAL DE: CITAÇÃO COM O

PRlAZO D'E: TRINTA (30) DIAS

ü Doutor José Geraldo

Batista, Juiz de Direito da
Comarca de Canoinhas,

.

Estado de Santa Catarina,
na forma da Lei, etc

I

FAZ SABER, a todos quantos
este Edital virem ou dele co

nhecimento tiverem, com o

prazo de trinta (30) dias, que
por parte de HENRIQ;UEi PA
VAHIN, por intermédio de seu

procurador, Dr. Safilo Carva

lho, foi requerida uma ação de

USUCAPIÃO, de um terreno
com a área de 2. OO:Ó m2. (dois
mil metros quadifados), cor

respondentes aos tdtes de nrs.

25 e 26, situados na Vila de file
,

Iípe Schmidt, sede do distrito
do mesmo nome heste municí
pio e comarea, /: devidamente
demarcado e confrontando pe
la maneira bseguinte: -

r '

frente, para urna rua sem de-
nominação que /vai da Estação
Ferroviária para a Igreja; fun
dos, com terras do Espólio de
Antonio Rodrigpes; de um la-
'do com terras ido Espólio de
Alfredo Jurek; 'de outro lado
com terras de I, Nelson Lutke;
na qual

mant�'
posse mansa,

pacífica e ini errupta. À re

ferida ação ac rna citada, foi

proferido o eguínte despa
cho: - "Para �a audiêncía de
justificação daj) posse designo
o dia 14 de fe�ereiro de 1978,
às 14 horas. Che-se aquele em

cujo no�e esteja transcrito o

imóvel bem co o os. confinan
tes, por mand do; Por edital
citem-se os ré s ausentes, in
certos e de conhecidos, no

prazo máximo de 15 dias, uma
vez no órgão ficial e duas ve

zes em jornal ocal; a citação
edítalícia ser' pelo prazo de
30 dias

corre�o
da data da

prirueíra publicação. Afixe-se
tambem no luar de costume.

Cíentifiquem-�e por carta pre
catória os representantes da
fazenda Estadpal e da União,
para que manifestem interesse
na causa. Nbtifique-se a Fa
zenda Municiê al , Intime-se o

Dr. Promotor' Público. Canoí-
nhas, 22 de

�jUlhO
de 197'7.

(a�) José G�r :�do B8:tista -

JUIZ de Díréíto, FIcam os

mesmos citadds, para contes
tarem querenqo, o pedido, no

prazo de quin e (1'5) dias, que
correrá em C tório, a partir
da decisão qu declarar' justi
ficada a posse advertindo-se
de que não se o contestada a

ação, presum r-se-ão aceitos
corno verdadeí s os argumen
tos da inicial. E', para que
chegue ao co hecimento de
todos, mandou o MM. Juiz,
expedir o pres

"

te edital, que
será publicado 'na forma da
lei e afixado no 'lugar de cos

tume'. Dado e assado nesta
cidade de Canoi has, Estado
de Santa Catarí a, aos nove

dias do mês de gosto de mil,
novecentos e se nta e sete.'
Eu Zaiden �i. Seleme, Escri
vão 'o subscrevi.

,JOSÉ GERALDO BATISTA
Juiz de Direito

Leial Assine! Divulgue!

Correio do Norte'

JUÍZO DE DIREITO DA
" COl\'IARCA D'E' CA� [01iNlll\S

- s.c. -
I

EDITAL DEI CITAÇÃO COM ° PRAZO, D,:g' 30j PlAS:

o Doutor José Geraldo I
Batista, Juiz de Direito da
Comarca de Canoínhas,
Estado de Santa Catarina,
na forma da Lei, etc

audiência de [ust .íficação de
posse designo o djf a 13 . 02.18
às 14 horas. Cíte- se aquele e�
cujo nome esteja: transcrito o
imóvel, bem cor no os confio
nantes, por 'mau! lado; por edi.
tal citem-se 0'S r éus ausentes
incertos e deso .mhecidos, �
prazo de 15, diars, uma vez, no
órgão oficial e 'duas vezes elll

j�rnal !ocal; a' .citfição e dilati.
era sera pelo :pr�zo de 30 dias
correndo da data da primeira
publicação. A�ix:e-se também
no lugar: de costume. Cientíj;
quem-se por 1ar,ta precatória
os represen .

,
tes da fazenda

Estadual e / União, para qUe
manifestem' nteresse na cau,
sa. Notifi I, e-se a Fazenda
Municipal. "Ivltimem-se O' Dr,
Promotor úblíco. Canoinhas
'92 ,07 '77"

" \ J'OS-F..
'

.

'

,,,". • "S J}" � GERAL-
:no BATI TA � Juiz de Direi.
to. Dado e passado nesta ctda,
de de IÇ noinhas, Estado de

.� :San ta
.
tarína, aos seis . dias

do mês: e Agosto de mil, nove.
,eentos € setenta e sete. Eu
Zaiq,en g. Seleme, Escrivão o
subsereví .

FAZ SABER, a todos quantos
este Edital virem ou dele CJ

nhecimento tiverem, ou .lnte-.
rcssar possa, com o prazo de l
3t_ dias, que por parte e IRE
:�E' BABICZ, por int rmédío .

de seu procurador D ;'. Anto
nio "\Veinfurter, foi' ,equ�riq,a
urna ação de Usuc pião, de
uma área de terra I com "',

275.6'00 m2 (duzent ,'s e seten
ta e cinco mil, e sei ,,'cent0s �e-ltros quadrados), dtuada no

1ugar denominado .'Santa Leo

cádia, deste mun cípio c Co'

marca, obedecend as seguín
tes confrontações" _ de um

lado com Vitoldo Garret, de!
outro lado com erdeíros de
Hercilio Teodorêski e 'I'e.
rezinha Garret T odoroski, ou
tro lado tamb m com Vi
toldo Garret, n qual man

tem posse ma a pacífica e

ininterrupta. referida ação'
acima citada' foi proferido c

seguinte despacho: - Para a

JOSÉ 'GERALDO BATISTA
Juiz de Direito .,

P R O J E P L A H - Proj�l os e PlaneJamentes
Rua Major Vieira, 433 (ao l�do jd:lt Botrtique Lá na Modinha)
-- Projetos Arquitetônicos, pro,getos '�ilétricos para instalações

Industriais e Residenciais, Iro�sso de Fínancíamento pelo
BNH (RECON e CEF), Re�aqao de Material e Orçamento
de Mão de Obra. !

-- A sua residência personalizada, será projetada por nós
dentro dos mais altos paqrões de segurança e bom gosto,'

Venha Iazer-nos lama visita.
/

!
fi

Foto Stud·'o
.

Cano·ahas
Serviço de reportagem de ca amentos e anivers rios, Fotos de

crianças, Posters, Painéis de oratívós para seu r e escritório.

Serviço p ra amadores.

Rua Barão do Rio Branco, 54 (próximo a Ca Trevisani)

.�==========================�=�======��,======�

FOTOCÓPIAS XEJ\IOX'
Serviço instantâneo e perfeito

Instalação moderníssima.

Procure no escritório de Derby Carlos Ulhmann, na
,

.

Praça Lauro Müller, 251 - Canoinhas -, Santa Catarina

.
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CGC 83.166.1033/0001-33

Rf'dação, Composição e Impressão:
Rua Paula Pereira, 765 - Fone 22-0379
Canoinhas - Santa Catarína

Proprietário: Aroldo carnei�? de Carvalho

Diretor: Rubens Ribeiro da Silva

COLABORADORES:

Papanduva: Esmeraldino M. ,lmeida

Três Barras: Paulo A. Frank

Major Víeira: Francisco Krisajt
Monte Castelo: Lidio seccorr"

'

Canoinhas: Glauco J. Bueno e Pedro A. Grisa

� 30 anos a serviço da Comunidade
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Notícias de- MAJOR VIEIRA
III Encontro de Dirigentes Nacionais
de Igrejas \, ,', .'

' ,
,

.

,

No centro de conferência da igreja meto
diste de São Paulo, '

'estiversm reunídos, pela
terceira vez, .os dirig-entes nacíonaís de jgrej QS
crtstãs, que já tem constituídas 'ou' em face
de formação comíssões mistas, 8 sabere Igrejê
,,�eto�i8ta, , Ignja episcopal, Igreja evangélica

"

d, confissão luterana e. IGREJA CATÚLICA.
. Foram examinados diversos documentos ecu

"

mênicos relaclonedos com 8 do�trina e prática
d. ,eucaristi," detendo-se' na apreciação dos

p'optós 'd�' concordâncía alcançadas em nível
'nacional e ínternacíonal; ResoI veu- se recomen

das às igrej 8!1 participantes smple divulgação
e estudo dos acordos já alcançados, afim de

que .8 possibilldades de intercomuohão euca
r,fstica venham a realizar-se de acordo com a

disciplina' de cada igreja: Na celebração de ma
trimônios mistoe nos encontros ecumênicos, e

outras sítusções julgadas convenientes para a

.polítíca da' comunhão aberta: Foram aprovados
anteprojetos de reconhecímento mútuo de ba
tismo entre anglíeanos @ católicos, entre lute
faDOS e católicos, esperando-se futuramente
DOVOS acordos. ESEls igrejas comprometeram-se .

,

.

a não pr:aticar o -rebatísmo em casos de passa
gem de -mémbro de. uma igreja para outra. A
,de·cisio final csberá aos órgãos méximos dessas
m�sm8s ignij as, O grupo, chegou ainda a COrA

'clusão .de que é, necessãrío um testemunho co

mum em' fase de situação' social, política, cul
tural .e econômica do pais. O próximo realiza
se em, SAI), Paulo, dia 4 de novembro.

Previdência reorganizada em

duas entidades
O Presidente da Repúblíca 8CI ba de en

viar' 80 Congresso Nacional; o Projeto de Lei
'que reorganiza a Previdência Social em duas
entidades: uma�' seguros socíets e outra para a

assistência médica. O' prr [eto extingue o Instí
tuto Nacional de Previdência e Assistência dos
Servido'res .Públtces - IPASE� e 'embore tnan

tet:lh� o .�r�gram9. ds Assjstê_ncia�aos.Tr\8b�lha.
dores Ruraís, 8�8b. com o órgão que o executa,
FUNRURAL corno entidade sutônome. As ati
vidades ds assistência médica desses órgãos
pessam para Q' Instituto Nacional de Assistência

Médi�a de Prevtdêncía 'Socíal - INAMPS, que
eb sorverá também os serviços de 8&ú1e do INPS
,e da legíão brasileira de assistêncta. A parte
dos beneficiós� aposentadoria, penlião fic,arão
com o novo Instituto Nacional de Previdência
,Social. .

Presidente do Sindicato na Ca.pital
" S�guirá segunda-feira próxima a Floria·
n'ópolis o' sr; Apolinário Tyska, Presidente " dü

Si.D_?icata dos Traba,lhadores, Rurais de Major
.vIeira.; O, 'r:n�salO n�8t8 vhg�m tratará de di
versos assuntos ligados ao FUNRURAL. Nesta

�

Ines,r:na viegem o sr. Apolinário vai trezer me
dic�únentos pua .o Ambulatório Médico do Sic- ,

dica to, com ,dis�ribuição' 'gratuíta 8 todos, os

,associados. ,Além <:.tos assuntos acima o mesmo

far� uma' visita à Secretaria da Educação e da
Agricultura.

A côlun,!l alm�j8 ao sr. Ap::>liaário' Tyske,
bJa viagem, e ({diz regr�sso.
.' "

:.

kepresentante':do FUNRUttAL
em Joinville"

-

Seguiu- qU8rta'.f�ira a Joinville 8 senhorita
Beatriz "Maron.,� A mejma como representante

,

Escreveu: FRANCISCO KRISAN

do FUNR'(]RAL de Major Vieira, foi convocada
a participar de uma reunião com os represen
tantes de quaze todo o Estado Cataríneuse.
A volta da referida representante está prevista
para hoje à '_tarde.

Prefeito Gadotti na Capital
Acompanhado do Vereador Adir Francisco

Veiga, segutrá na próxima segunda-feira 8 Flo

rtanópol!s, o sr, Claudio Gadotti, Prefeito Mu

ntcípal de Major Vieira. No próximo número
darei m-Ihores detalhes sobre sua viagem.

Aniversários
Dia 24 (hoje) quem está colhendo mais uma. flor

no alegre jardim de sua existência, é a sra. Racl
. Sohlesset, esposa do nosso amigo Afonso Schíessel,
desta cidade.

,

Dia 25 festejando aniversário o sr. Valfrido
-Bodríguea, 'do comércio Ieoal.

Dia 28 é o aniversário de casamento do casal
Hercilia e Claudio Gadottt.

'

Dia 29 é 8. vez do jovem vereador Miguel Sehu-
macher completar idade nova. ,

Dia 30 aniversaria a sra. Maria de Lourdes Krl
san, esposa, deste colunista .

Ainda aniversaria dia 30 o ar. Amilcar Sehu
maoher, destacado gerente da filial da. COO.PER�ORTBl
desta cidade.

Aos aniversariantes sinceros votos da coluna

Notas diversas
Os amigos do alheio fizeram uma vftlma de'

Major Vieira; trata-se do sr, Bernardino �Sobczack,
que no dia 6 de setembro último foi roubado em

pleno centro de Oanotnhas na 'importância de Cr$
15.0()0,OO. Toda a pessoa que possuir dinheiro no bolso
deve tomar o máximo cuidado, que 'muitos vigaristas
estão agindo por aí.

'
�

Para amanhã teremos a esperada Festa na Matriz
com a visita de nosso bispo Dom Oneres. Compareçam.

Iniciou a primavera com lindas-flores e árvores
frutíferas já mostrando sua produção,

.

Realizou-se domingo último a eleição da nova
diretoria da Escola B. Luiz' Davet. A relação dos no

vos membros será publicada neste jornal, conforme
está acontecendo com outros educandários.

A PEDIDO: Este colunista não gosta de criticar
ninguém, mas é preciso que 8. turma do DER. faça
um reparo geral na. estrada que liga Oanoínhas 8.

Major Vieira, BR-116, pois a mesma encontra-se em
Estado profundamente lamentável, e o movimenta au

menta consideravelmente, visto ser fechada a estrada
Oanotnhas a Mafra, nos dias 'de chuva.

Conforme fontes informativas o Dr. AroIdo Car
valho assumirá brevemente o cargo de Deputado Fe
deral. Portanto, 8. nossa região está de parabéns.

Os Prefeitos Gadotti e Therézio e o vice Fábio
Fuck. quando de sua viagem a BrasiUa, também fo
ram até Manaus, numa, viagem turística.

Fofocas
Quem anda na fossa é o ArUdo, pois a Tere

sumiu. Quem Babe onde ela está? Informe·nos,�ótima
, recompensa...

>

Otávio, sei que anda muito ocupado, mas apa
reça mais para Major, pois a Emilia está a esperá-lo ...

Quem anda voando é a :Dôra, será que, é por
causa do A.F.

,,'

"

Quem está numa boa é o João com a Vânia ...
até quando o ED terá que esperar ...

Alô Mário da Rodoviária de Ganoinhas. a Ruthe
. gamou mesmo ... apareca, afinal ,Major Vieira não "é
tão longe.

.

Dizem que a Emilia está feliz, 'pois depois de
4 meses apareceu o Otávio novamente e ela sem,

.

pensar duas vezes deixou alguém a ver�e8trelas ...
Quem está nutna boa é a Lizete' de Oliveira e

Sérgio Gonçalves, esperamos que dure- tempos e tem-
pos este romance. '

'

Por outro lado parece que as cois&s não. andam
boas para o par Lizete 'e Relcio Davet, esperamos
que os mesmos acertem os ponteiros, pois eram dois
autênticos apa!xonados. '

Registro
NÉREIDA c, CôRTE, Ofh�l!il
do Registro Civil do 1. o Distd
to de Canoinhas, Santa (.�atàri.
na faz saber ,que pl'etend.em,
�asar-se:

" eF;VALDO: 'KRIGINSKI, ,CÔ'D'
�,ALDEVINA KLUCZKOVSKI»,
ambos solteiros, domiciliados e

residentes nesta cidade. Ele o

perário, ne�cidQ em Colonia

�uro Verde, Município' de 1\18::
Jor Vieira, deste Estai0, em �7
de Dov�mhfo de 1952, filho d�
Fernando Krigioski e de babe
l�, Krtglnski. Ela enfermeirs,
Ii8scida no 'distri-fo 'de Paula'
P,@.reira ne.>ste Município em 25
qe janeiro de 1957, filha de
PaUlo Klu�zkovski" e' Amelia'
Klu,c!zkovski.

'

, «LUIZ TADEU SOARES» com

«,ROSA I\OTÇ_OSKI, ambos 111'01-
teitos, : doullc'íllad;os:. e' residentes
em Agua V.erde, d@�tá cidade.

Civil '- ' EDITAIS
Ele operário,· nascido" em Santa
Emidia, de-sts Município �m 20
'de fevereiro de 1959, fiiho de

, Joaquim Soares e Alaide B�
larminü Silveira. Ela do lar, nas ..

,tida nesta cidade de Csnoinhas,
em 28 de outubro de 1956, fi
lha' de Alexende Kotcoski e

Enedina da Luz Kotcoski.

«ANTONIO SILVIO COR
R�A» com MARISTELA GUN
GEL», brasileiros,�soJteiros, do.
miciliados' e ,residentes nesta
cidade; ele comerciério. nascidü
em Palro,ihl n/distrito 80S 30
de abril de 1954, f!lhü de Vitür
Corrê9 e de Tef€Z� dos Santos
Corrêa; ela do 18r, nascida em

CaOc,inhas aos 7 de dezembro
de 1960, filha de Mario Gungel
e de Rosemary Izdtina Gungel.
«MILTON BATISTA RIBEI

,RD» com «ANA VIRGINIA DE
CARVALHO», ambos 8c;}teiros,

domiciliados e residentes nesta
cidade. Ele, lavador de carro,
Descido na cidade de Vacaria,
Estado do Rio Grande' do Sul.
em 23 ,çie agostü de 1959, filho
de Wiadomiro Alves Ribeirl) e

Tereza Batisttl Ribeiro. Ela, do
laf, nascida em Rio do Pinho,
distrito de Major Vieira, deste
município em 30 de ,novembro
de 1960, fi!hg' de Manoel Lou·
renço 'e de !daria Tereza Car
valho Lourenço.,
-

Csnoinhas, 22jsetembro/1977.
NEREIDA C. CÔRTE
Oficial do Registro Civil

tra na

Impressora
loja da "

Ouro ,Verde

Material escolar e de
escritório você encon·

BODAS DE///ÓURO
,

'

/"
Comemora hoje [ublleti de oure de feliz consórcio, o

casal ALFREDO (EMMA) KÊLLNE�, aqui residente e bastante
relacionado. Possuí o ,,�al os seguintes filhos: Werner Kel
lner, falecido, Erwin Kellner, Ruth, casada com o 81\ Dona ..

tilio Lader e Raímí na Ursula, casada com o sr. Ewaldo Gros-
skopí, residente Joinville.

'

Os s cumprimentos e aos familiares.

L

,Aniversariantes d'l semana
Dia 24 • as' .sras. Violeta

esp. do Pastor Douglas Ben»
kendort, res. em Castro-Pr.,
Wanda esp, do sr. Zeno B.
Ribeiro da Silva e Leonora
esp. do sr. Sérgio Carvalho;
o sr. Euclides Bueno. '

Dia 25 - o'\,Vva. Isabel Fne
drich; o sr. Wilntar Frteârich;
o jovem Aloisio Bockor, ,

/

Dia 26 - as srtas. Ar; �te
Voigt e Mauren Rosi Kn '�'PPel;
o jovem Alrredo César reher.

Dia 27'· a sra. air IJSp.
do sr. Fernando reiberger;
o sr. Cornélia Temi,' o me

nino Orlando h do sr, Or.
lando Nascim nto.

Dia' 28 , a', oua. sra. Izabel
de Meira Wendt; o sr. Ale
xandre Blostéld; os j.v�ns
Ortet Pereira Sobrinho e Q".
son Luiz Tremi.
Dia 29 - as sras. Carmelo

esp. do S1. Aut'y f'erri P,·
drassani e Ana Maria esp.

/
-do sr. Nivaldo Burgardt; as
srtss. Janete Gate, 'Maria
Cecilia Sconhetzki e Lídia
Tomporoski, res, em Guara
puava.

'

Dia 30 - a sra. Francelina
esp. do S1. Moisés' Borges de
Souza; a srta. Silvete Mari.
Wendt.
Aos aniversariantes nossos I

parabéns e votos de !elicid.d_s.
"

Convite-Missa de,/sétimo' dia
SESI - 'Serviço Social/da Indústria, convida 08

alunos e o povo em geral, para assistirem a Missa de
Sétimo Dia, mandada r' ar pela alma de LEONINA
ALVES DA SILVA, qu será celebrada no dia 27 do
corrente, às 19 horas na Igreja Matriz Cristo Rei.

Por mais es e "ato de fé e caridade cristã, agra
SESI - Ser iço Social da Indústria.

"

dece.

COBvite-Missa �sétimo· dia
As senhoras do Cl e de Mães do SESI, convidam

parentes e amigos e o PI vo em geral para assistirem
a Missa de Sétimo Dia . e sua inesquecível componente
LEONINA ALVES DA ILVA, que será celebrada na

Igreja M. Cristo Rei,. no dia 27 do corrente, às 19 horas.

Por mais e e ato de fé e caridade'cristã, agra
decem. CLUBE E MÃES DO SESI.

I'

Cirande Festa do (olê,io (Jar4im de Infância)
Santa Terezinha de Canoinbas, dia 1:6 'de outubro •

Com a segUinte/' programação:
. "'" I

às 6:00 hor�,s - Alvorada; ,

às 9:00 hotas - Santa Missa; ,

.

. às 11:00 hÓras �'Início das festividades eom:
suculenta churra�.Clt a, 'completo serviço de ba.r e e9-

, zinha� diversas a,t,1" ções: aviãozinho, roleta, tiro ao alvo,
cavallnho, pescar. a, etc.

"

.

'

Pola SUl valilsa "laboração, agralece a, �omisslo e Diretarla .

Cartaz do' (ine Jubileu•
• •
•

•
- -
•

Hoje às 20,15 horas - sensacional programa duplo:

1.0 fdmt: «Mulheres· (onden�das em fuga»
2.° filme: ((Doe Savage o homem de Bronze.

Amanhã às 14 horas, em matinê:

«Doe SaYise o homem 'de, Bronze» - colorido

Amanhã, em duas sessões, às 19,�5 e 21,15 horas
Agildo Ribeiro e Nídia de Paula, em:

«O SEXUALISTA»'
colorido - censura 18 'anos

-- Aprenda tudo que você ainda não viu sobre sexo -

Atenção: este filme reprisa segunda e terça-feira às 20,15 horas

Quarta e quinta-feira, às 20,15 hora.s,

«Ludwing a paixão de' um Rei·» .. colorido

Sexta-feira, às 20,15 horas '

« Magia Negra Oriental» - colorido

Aguardem a partir do dia 21 de' outubro: ,',

'(('KING KONG»
ATENÇÃO: Qualquer alteração nesta programação s�rá sempre para

Oferecer o melhor em filmes.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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·tAgradecimento
Viúva Marra Rosa Cador, filhos, n tos e bisnetos,
atada consternados com o falecime o de

MAMED CAD

ocorrído no último dia 17, agrad em as maniíesta-.
ções de pesar recebidas e a todo que o acompanha
ram até a sua última morada.

A e'terna gratidão.

"Estou entre todos você' , mas estou só,

porque sou excepcional". 4jude-mà na APAE.
f

,

OTICA

Laboralório Espe�ializado
Lentes de Conteto

I

Armações Naciohals e Importadas

Praça. Lauro Müller -I Canoinhas
.----------------------------+-----------------------

Fofoc6
. ?i a s r

I

@ c.atliÓl'ie de Registro Civil, de +reida C. Côrte: instalado

•• F$íUm, acaba de receber a mais moderna "FOTOCOPIA

DeltA" Automática que tira foto ópía dupla face e simples
de qualquer documento em diversos tamanhos ..

Em apenas 5 segundos

D.R. ZENO AM,
I

RAL FILHO
- CIRURGIÃO DE', TISTA. .

C0�StTLTó:R;IO: Rua 12 de Setem 'o. _", esquina cem travessa
15 de Novembro (próximo à Igreja Matriz,
ao lado. da Assoei ',ção Comercial) .

- Fone 22-09 O -

Tinta's Y •

Iranga
VernizesOleo - Plástica

•

asa
RUA PAULA PEREIR , 648

Canoinhas-

Calcamento de duas ruas

Segundo informações colhi ias
em fonte fidedigna, o dinâmico
Prefeito Municipal, �r. Benedito
T. de Carvalho Junior já deu
08 primeiros passos pare iniciar,
o calçamento das nossas PI tncí

pais vias públicas no soo de 1952.

Dentro dos estudos elabora
dos pelo sr. Prefeito e desde
que tu io corra normalmente,

Oração ao Divino

Espírito :Santo
Espírito Santo, Tu que' me

esclareces em tudo, que ilumi
na todos os meus caminhos
para que eu atinja meu ideal,
Tu que me dás o Dom Divino.
de perdoar e esquecer o mau

que me fazem; que em todos os

instantes de minha vida estás
comigo, quero. neste curto diá
logo agradecer-te por tudo e

confirmar uma vez mais que
não quero separar-me de Ti.

Por maior que seja a ilusão,
material, não será o. mínimo
da vontade que sinto, de um

.. dia estar co.ntigo e todos os

meus irmãos, na glória perpé
tua.
Agradeço-te uma vez. mais...
A pessoa deverá fazer esta

oração três dias seguidos sem

fazer o pedido. Dentro de três
dias será alcançada a graça,
por mais difícil' que seja .

Publicar assim que receber
a graça.
Publicada por ter recebido

uma graça.
M.H.

Um 'motor MERCEDES-BENZ
LP-331 (MERCEDÃO), em es

tado de novo, completo; sen-'

.

do o mesmo útil para tocar

'pequena, média e grande in

dústria, barbaquás, draga,
balsa, etc.

Ver e tratar na firma Aziz
José Seleme & Cia. Ltda.

x V I ExpOSiçã.o Na

cional de Suinos

CONCÓ.R"DI._A:- .s c
de 24 ft 30 de

outubro de 1977

Parque: Municipal
de Exposições

de .cntem

'II , II
e r v o r e

até meio do ano pr6ximo via
doure s�rá btsCildo o ce lçsmen- '

to à parale lepíp edos das ruas

Felipe Schmí ít e Vidsl Remos.

'I'odas 8S fontes fornecedores
de pedras, assim compreendidos
os nossos municípios litorâneos
e o de Pirsquara, no vlztnh i
E�hd::> do Paraná, foram con

sultados sobre o preço das pedras
e sobre 8 possibilidade de ser

ftrmado um contrato pua o

fornecimento de 6·00.000 pedras.
Alérp das provídênctas já a

pontadas, em todas E.S pedreiras
do município estão sendo pro
cedidos estudos e frm de con

cluir-se da poseíbtltdade, ou não,
do ernpr-go de pedras daqui
mesmo.

'I'ransm.ttmos a 81víçareíes .

notícíe à população citadina e

e n der e çamos parabéns ao sr.

Pref -ito Muctcipe l pela impor
tante iniciativa qu- o creden

ciará, ainda mais, perante a

opinião pública com) um ad
ministrador de visão e d e no

tável capacidade d� trabalho.

«BOUQUET CLUB. .

Convite - Baile

De ordem da Diretoria tenho
a honra de' convidar' 81' sócias
desta sociedade bem como- os

srs, sócios do Clube Canoinhen
se' para o grande baile em ri

gosíjo ii passagem do seu 30.e,
aniversár io, que a mesme fará
realizas 008 salõ-s do Clube
Canoíuhense em a noíte de 28

ce&!'�·b1gQ!i1JJQIiI��ra�fJQQ�QQ!i1Q��JaVi1����filQ���·�filQ�QQ�fJ�liI�Q��Ii1Q�fi1Ii1QQfJ!aJaraSQJaQ
m A' m

I, J. C E C ça e pesca I
Dl Praça Lauro Müller" 64,6 - Fone ::'2 ..0514 - ;CANOINHAS - SaofL\ Cafe.rlnft m
m m
ae Vou fazer Camping... com uma boa Barraca P R I S C I L L A - F E R P I ou M O R E:N O.' ri

� Sacos de .dormir - Redesde�Ba s Cimba-cot - Congelador SHOW-CASE capacidade 75 litros. 10

rIa .Lâmpadas a gáy--tatr ernas - Cantís - Banquinhos - Estojo -Pãrã pesc-a ='-earreti�AR e·�WA. m
ce. Varas nacionais e japonesas - Linhas - Anzóis. - Viveiros - Redes - Tarrafas. ------.---..: m

!� .

.

-

.

UM CAMPING PERFEITO - COM COMODIDADE .E CONFORTO c--------� m
DafJi!rJrJDfjfjaeti!jfji5n�fitt,fjEtt;jat;iaf!jf'ji!i�I9Eifjfj��EirJfjEl��etEJfji!lIiEifjaaei;;aat;jt;jat!jaaafjfi�ai3

A árvore é uma manifestação da bondade de Deu •• para
os homens.

Tenha amor pelas árvores, dando-lhes alimento, saúde e

arma de dffese.
EIs é a força da indústria.

A árvore feita cars ve la, trouxe Cabral 80 Brasil, e a 1.8

que os portugueses abateram o.a floresta brasileira, foi transfor

mada em cruz, o grande símbolo da Fé C, istã, a Fé que nos fi
COU no coração, imprimida 80 caráter n""cional,�� o :sentimen�o da

fraternidade.

Nas fábricas 8lim�n·e as máquinas, que fazem a nossa

grandeza nacíonsl: nas cidades é o embelezamento das vias pú-:
blicas e a g�8nde garadcra do exigêoto, que nos dá a:saú.1e:J:no
lar é a mesa, sobre qual n08 servimos e ainda o imobiliário que
o homem transformou em artísticas .

'I'emo-Ia, em nosso corpo, na roupa que vsstímos, nos:U
vros que estudamos.

Defendam 8 árvore, protegendo seu
�

creecímento; nu!oca

8 maltrate, quebrando-lhes seu i gslhos, arrancando suas flores,
tirando seus frutos verdes, e nunca de rrub-s sem necesstdade de
imediato aproveitamento.

Assim como defendemos nosso corpo e protegemos n0888

SQúd�1 paea que a vida se prolongue, asstm ii árvore precisa de

que o homem a dtfr;nda para:que sej:a�útil.
Não devem p 'r isso, serem protegidas com grad�1 de f@rrc,

porque 8 vossa proteção é qu sm 6s'1dev'e amparar, e 8S grades
ssrvmam para.defeudê-Ias contra anirnais:e �eninol se·m educaç,Ao.

«A ARVORE � VIDA E VIDA NAo SE DESTRÚU»

Roseli de Fátima Ru!hes - Colégio Sagro C., de Jesus - s.a Série

do corrente.
Eita grande noitad. fser:á a

brilhantada pp.h1) ótima Jazz
Band cELITE» til! Cotupá.
Na mesma ocasião leré t"teHa,

coroada e empanada II .DOVa

Reioh,Ydtt.ta .gremiilçAo: para
o ano de 1951.
I NOTA: - A referVI de me

sas urA feita com o .r.'Z-lador
do Clube Caneinhense.

Dinord
.

Furtado
Secretéria

Ajuste de Nupcia8'
Na vila ds Felipe Schmidt,

contratarem casamento, a ub.
M'srla L. Passos, com o sr, Ca
IiI Cador, de.'lPsciêBcta.
Felicidades.

Consôrció
Realizar-ve-á sábado próximo,

dia 21, em Paul s Pereira, p en ...

ls ce matrtmonte l do sr, Nelson
Cordeiro. fílho do sr. Dorgelo
Cordeiro, com a srts. EQith

Borges, filha do sr. EJpl<lio Bor

ges, da mesma localidade.

Ao jovem par, o�
.. nossos pa

rabéns com votos de perenes
felicidades.

Bodas de Prata '

TtH ça-feira última, fest.rjou
SUIS bodas de prata, o estima
do CIsaI Luiz Santos, de Mar
cílio Dias.
Embora tardi,.m�Dtp, Ip�8'.n.

tsmca OQUO!.J iltnctros!p,rábéos.

(Correia de lert8, le,elll.,I/tll1)
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CORREIO "DO NORTE

Prefeit,u ra Municipal
n'IRETORJA DE OBRAS! PúBLICAS

Canoínhas, 15 de 'Setembr0' de 1977

EDITAL
De acordo com o Artigo n. o 276 do Código Tributário

Muhiclpal" D.V. P. publica'medíants o presente Edital, os

'elementos referentes a Taxa de Melhoria sobre, a pavimenta-
ção da parte da Rua Major Vieira.

'

a) MElMOR�IAL DESCRITIVO, DO PROJETO: ,

A pavimentação' da parte da Rua Major Vieira será
com blocos de concreto-lajotas. A base será convenientemen
te preparada. A colocação de_blocos Iar-se-á depois de conso

lidado §t base sobre um colchão de areia espessura mínima de
O,lD. O calçamento pronto será devidamente consolidado e

rejurttado com argamassa de cimento e areia.

b) ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA:
Preços Unitários

1 ....-- Acerto do leito, aterro, raspagem e acerto das
calçadas . '. .. .. .. �. lo •• •• •• •• •• •• •

-

• IC1r$
'2 � Preparo da' Base, areia, terra e drenagem Cr$
a _, Calça.mento com lajotas, mão de obra,

transporte, perdas normais e despesas,
mdíretas .. .. . ... ".. ..

..
..

4 ,'_
Total por me�ro quadrado j€r$ 110,00

. c): PARCELA DO CUSTO DA 'OBRA A SEtR
FINANCIADA PE:LA CONTR.IBUIÇ�O:

'

, �

2:015,95 m2 a Cr$ 110,00 o m2. / '

'

, 1

1
'

__ ASSO�IAtÇÃO ATLÉTIGA DO BANCo/DO. BRASIL
4ú,OO ml x 5,04 .: �Ol,60 m2 a Çr$ 11Ó"OO;. c-s 22.176,0'0
40,nO ml de meio fIO a Cr$ 35,00' .. .. ./.. Cr$ 1.40'Ü',OO

'rotal .. .. .. .. .. .,... .. .. I.; .. /. .'. crs 23 .5'7-6,00
2 ........ AURI (}.F. PEDRASSANI
22,IJO mI x 5,04 <- 110,00 n12 a Cr$, li 0,00
16,00 rol de meio üo a Cr$ 35,00 ..

· " Cr$ 12.196,8.0
· -' Cr$ 560,00

· '., Cr$ 12.7'56,80� ta-l '

.':::J,O .:'. . i... -.. .. .. '

.. ".. .. .. ..

3 _' _:MÀRIA M. B. FUCK,
18;20 rnl x p,Ü'e;l-,_, 91,73 mz a � $ 110,00 _.. ,Cr$ 10'.090,0.0

4· - JOtAO WICHINIE:SKI

6,4n�ml:K 5,04 '_ 32,26 m2 a C '$ 110',010 ..
12,80 rnl a Cr$ 35,00. ..

�r�)tal-,... .e
'

,. ," •• •• •• ••

cr$
Cr$

3.548,60
44-800,

o-s 3.99p,60'.. ..

,5 - ANA HUME'NHUK

30,OO,ml x 5,04 _' 151,20 ,2 a Cr$ 110',00 ..
,

I

'60,00 mI a Cr$ 35,'ÜO ..
'

.. .. .. .. .. .. ..

crs 16.632,,00
Cr$ 2 . 100',010

'.!:"Qtal.. '1 •• .,. • _. •• •• •
I

•• •• •• • •.:.. •• ,Cr$' 18" 732,00'
6 - PAULO TOKARS "

28,.60 ml x 5,.04 _ 144,1 i n12 a Cr$,'11Ú',üO .. 'Cr$, 15.855,4.0
57,;20 ml a Cr$ 35,.00

'

..
'

',' Cr$ 2 . .00\2,0'0

T.lotal .. .. . � .. .. . ! •• •• •• •• •• ••
,

I'
· . Cr$ 17. ,8:57,40,

· . C�:$ 7.871,6.0
Cr$ 497,0.0

Cr$ 3.368,60

r
'_" E,LE,TROTÉGNIC,' B.N.S. VDD'A,.

14,20 mI x 5,0'4 _ 71, 16 m2 a Cr$ 110,00.
�4,20 ,mI ,a Cr$ 35,00' :. ..

Tot�al .. .. .. .. ..
t•• .. ..

I

8 � AL'CE!U I)E, MI, ANDA LIMA (esquina)
30,4.0 mI x 5,0'4,-" 1.7,88 m2 a Cr$ 110,00' ..
'30,4:0 mI a Cr$ 35,Ü'-, .. ..

Cr$ 21.766,80
Cr$ 1.0'64,00

Cr$ 22.830,80To,tal .. iii. ..' ..'. � .

9 _ FRANCISCO 'AZIISKI (esquina)
21.40 mI x 504 - 54 ü4 m2 a Cr$ 110',00. ..,J, , "

21y7QAnl a Cr$ 3,5" O .. ' .

Cr$ 16.944,40
,Cr$ 759,50

Cr$ 17 .703,90Tot,a,l .. .. .. .. I. •• •• • �

10 -IND. D,g M D. IHMAOS ZUGMAN 5/A.
.15)00 mI x 5,Oi4 _' 5,60' m� a Cr$ 110',00 Cr$
15,00 mI a Cr$ 3'5" -o .. .... ,"

'

Cr$
8.316,0:0'
525,00

8.841,00'Cr$Total .. '.. .. .. .. ..

1 � _ ALFBE1JO G'
'

ILHERMiE1 'KNUPP'E:L
'25.50 mI x 5,0'4 �, '28,52 m2 a Cr$ 110,0'0' ..
�5;5() m(a 01'$ 35',0 '

.. '.. .. .. .. ..
.. .•

Cr'$ 14.137,20
Cr$ 892,50

Cr$ 15.0'29,70'Ilt'tl")', .

J ·0 ·�a. ,
t

....... •• �. '.. ••

.

'

•••••••••
.',
•• •• •• •

(J ,.

, I

.12 - JOA:O PE:DRA SANI (esquina)
60,60 mI x: 5 04, _'", 31 i 14

_

m2 a Cr$ 110,00' ..
" ,

50,60 mI a Cr$ 3'5',0'0 " .

. ,

�\\,
'

'T t'l' ,'\. ,,'

o ,a,
'

.

",

f'. .. '..
.. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

�

Cr$ 34.335,,40
Cr$ 1.771,00

Cr$ 36.1Ü6,4Oi

• •
j
••

20.09 ..1971

de
,

C a no i n'h as
13 _',a?REFgITURA MUNICIPAL DE: CANOINHAS
57,0'0 mI x 5,04 - 344,410 m2 a Cr$ 110,0'0 Cr$ 37.,884,00
57,00 mI a Cr$ 35,00, .. .-. .. Cr$ 1.995,00

� ,

"

Tot,al .. .. .. ". .. .. . '. Cr$ 39.879',0'0
Referente 1/5 da Obra
403,19 m2 a Cr- 110,00' - Cr$ 44.3'50,90'
Total Geral .. ..

..
.. .. .. .. .. '.. ..

(Duzentos e oitenta mil e cento e dezenove cruzeiros e

quarenta centavos)

SOMA DAS PARCELAS:
_-

A ser custeada pela �r-�fE'itura Municipal

o-s 280'.119,40'

Cr$ 84.g,�90
Cr$ 19'5.889,& .pelos contribuintes ..

... . ,. .. . .. •• •• ••
I
•• c-s 280:.119,40

Canoinhas, 16 de Setembro de 1977.

BENEDITO THERÉZIO D'Ei-CARVALHO NETTO
Prefeito Municipal

FABIO NABOR F'UCK
Vice Prefeito

ESTEVÃO FRANCISCO FUCK
Eng. o Civil do D.V .0'.

JOAO SAIJVADOR AND<RADE
Fiscal do DI.V.O.

...
.. '"

LEI N. o 1.390. dei 19/09/77.

AUTüRIZA DOAÇÃO DE:

IMóVEL A COOPgRATIVA

DE ELETRÍFICAÇÃO .RURAL

DO, PLANALTO' NORTEi
CATARIN-ENSE LTDA.

Benedito Therézio de Car
valho Netto, Prefeito Mu

nicipal de, Canoinhas, Es
tado de Santa Catarina,
no, uso de suas atribuições
faz saber que a Câmara
Mu,nicipal decretou e eu

sanciono a seguinte
,

L E I :.

Art. l. o _ Fica o Poder/
Executivo autorizado a doar à
Cooperativa de' Eletrificação
Rural do Planalto Norte Ca
tarínense Ltda., com sede nes

ta cidade, uma área de terras
com 4.000 m2, sita no imóvel,
ela Prefeitura Municipal, no

Bairro do Campo da Agua Ver

de, permutado. com a firma

Zugman, destinada. a cons

trução da sede própria da mes

ma Cooperativa. e respectivo
almoxarifado.

\ ,

Parágrafo Único..._, A .en

tidade beneficiada com a pte-'
,

sente Lei, terá prazo _ impror
rogável de três (03) anos, a

contar data do recebimento
da escritura pública, para ini..
ciar e concluír as obras de

.

construção de sua sede pró
pria, revertendo ao patrímô
h?,O Munícipal o 'terreno e ben
feitorías nele existente, em

caso do TIão cumprimento des
te dispositivo ou, extinção ou

mudança de sua sede para ou-.
tro Munlcípio .

'

/I, 't "O E' t 'L' t.n.I '. Lo. _ S a 0€1 en ra-

rá em vigor na "'data de sua,

publicação, revogadas as dis

posições em contrário.

Canoinhas, 19 de Setem,
bro de 1. 97,7,.

Benedito Th. de Carvalho Netto
Prefeito Municipal

,

-

/

25,00/
,;

15,(}0"
I�

\.1/'
./

Cry 70,00

Esta Lei, foi registrada e

publicada no Departamento
Administrativo, na data supra.

Fábio Nabor Fuck
Diretor de Administração

\ Vice Prefeito

RADIO· PATRULHA
-Mapa demonstrativo das' ocorrências

atendidas pela RP, durante o mês de Agosto.
de 1977.

'

Natttreza das ocol'rências ,

Détenções
Masc. Fem. Soma,

.
.

:,.

EmbrIagues 3'5,
Desordens' 28

Agressão 15
.

Vadiagem 1

Averiguações 2
Demente 1

E.xtorção 2
Furto 1,
Rouibo 1
Tentativa Homicídio 1
Mendicância 1
Ass. Veículos c/danos Materials, 1

35
28
16
�
3
2
2
3
1
2
1
1

1
1
1
1

2

1

TOTAL 89 ·7

AUXíLIOS DIV'.F1RSOS AO PÚB,LIÇO
, Aux à AutorIdades
Aux. à Doentes,

4·
2

TOTAL

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

DEICRETO N.o 32/77
APiROVA SUBDIVISÃO DE'
, -

UMA AR�A D'E' TERRAS

Benedito 'I'herêzío de' Car..
,

valho. Netto, Prefeito Mu

nicípal de Canoinhas, Es-.
tado de Santa Catarina,
no uso de suas atribuições.
e de conformidade com a

Lei n. o 830 de 04/06/68

DEICRETA:

Art. 1. o t- Fica aprovado
a subdivisão 'procedida pelo
"sr. ALFREnO ADÃO 'WEHKA,
'de um terreno urbano, situado
rua Duque de Caxias, com a

'ál a de 1.600,0'0 m2,' registro
municipal 61, carta de afora
rnenb ,114, lote B e D do Loteá..
mento de Indústria Brasileira
de Mate, sendo distribuido em

03 (três\ lotes; em decorrên-
.

da do dé�pacho: do sr. ,E:nge,.
nheiro da'\ Prefeitura, exarado
no requeàímento protocolado
sob n. o 1. 83 .de 08/0'9/77 e

nas respecãvas plantas.
, .

IArt. 2. '_ Este Decreto
entrará em igor na data de'
.sua publica ão, revogadas as

disposições e, c<?ntrárío .

Gabinete do Prefeito Mú..

nicipal de Ca oínnas; em . '.;"

13/09/77.

Benedito Th. d Carvalho Netto
Prefeito unícípar"

,
'

Este Decreto' oi registrado
e publicado no

D�rtam&lltoAdministrativo, na ata supr.a.
,

.

Fábio Nab()r

F?i'k
'

Diretor de Administr §ão '

Vice Prefeito
,

Esquema dos.:
JA'Ses .. está
definido

,

É grande o movimento

diário na. Comissão Central
.Organízadora dos XVIII· Jogos

, Abertos, com a visita dos re

presentantes dos demais mu

jnicíp'iú�s partiçipántes' tr�tan",
do de assuntos, referentes, à
competiçião'.

, Segundo 0' secretáriO.' exe'"
cutivo da C.C.Ü., Audi 'Lui_zl
Vieira, todO' o esquema pára os

Jogos Abertos está definido,
:não havendo nenhuma preo-,
cupação 'por parte da Comisf-

I' -,

são. Hessaltou o'dirigente q1J,y
Florianópolis dispõe de todas
as condições para realização
da promoção, 'aléin da' ericien
te estrutura que foi montàda;
para a sua of'gànlzaç�:o.

A c.é.o. teve somente'

que se preocupar com a;' cons�

truçlãQ da ,.cancha de bolão e

bocha, além dO' stander de tird'
"ao alvo, mas tudo está se �de ..

senvolv�ndo _J1orrnalmente d.en
tro do 'esque�a de trabalho ,,'

Q1f.e foi montado.
,

A cancha. de bOlãO está '

sendo montada no 'praia Clu

be, em Coqueiros, de proprie
dade do ,Clube 12, de -Agosto;, a
bocha no Clube 6 de JaneirO',
rio Estr�ito e o stander de tIro,
na Polícia Militar na: Trindad_e.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



. �ORREIO DO NO.TI 24.09�1977

Prefeitura Municipal de
LEI N. o 1.391 DE 10/09/77.

�NULA E SUP'LEM'ENTA DOTAJÇÔES ORÇAMENTARIAS'
Benedito �herézio de Carvalho Netto, Prefeito Muni.
cipal de Canoinhas, faz saber ,que Câmara de Verea ..

dores decretou e eu sanciono a seguinte
L IE I :

Art. 1.0 � Fica anulada, de acordo com o artigo n. o
43, § 1."°1 item III� da Lei. n .? 4.320/64, na importância. de
Cr$ ,403.1000,00 (quatrocentos e três mil cruzeiros), a seguin
te dotação do orçamento'vigente:
DEPAR,TAMEN'TO D·E SERVIÇOS URBANOS
3. O . 0;. tOO ---- DESPESAS CORRENTE:S .I

3 ; 1. • O . no. - Despesas de Custeio
. /

3. i. 3 .00 - Serviços de Terceiros !
1320...309 - S�rviç?s públi;o�' conc<Jdidos

.

(ílumínação pública) . 'Ií .• , •• Cr$ 403.0000,.00
-,'--.,.._-'----_

Art. 2. o -- Ficam suple entadas por conta dos re...

c�r:sos, co�s�antes dO' artigo ,anter 0'; � na mesma ímportãn
era as seguintes dotações orçarne tanas:

GABINEfl,E DO PREFEITO /
3.0 .. p".00 '_ DESPE'SAS CORR�NTE:S
3 . .1.'0·.00 -- Despesas de custe;0'
3. 1. 3 . 00 - Serviços de Terce' os
13'0,1 ..049 ........ Comunicações .• I •• '

•• , •• ..1 crs 10.000',00
DEPARTAM;ENTO DE EDUC ÇAO E CULTUTA
'S ..0 .. 0 ..00 ._ Despesas Corre tes
.3 .1.0..00 - Despesas de Cu teio
3.1.4.00 -- E'ncargos Díve $OS
140ô�190 - Assístêncía Sb Ial Esc. E!duc. Cr$
DEPARTAMENTO MUNIC PAL.

"

DE .ESTRADAS DE: R,ODA: 'EM
4 • .o.0.00' - DESPESAS· �. CAP' AL
4. 3 . .0.00 _:_ Transferênci s de C [tal
4.3.1 .00 - Amortização. (la Dívi a Pública
5101-290 - Dívida Fund da lnte na .. .. Cr$ 14.000,0.0

, DEPARTAMENTO DE S :VI1ÇO, URBANOS
3�O.O .:OO - D'E'SPE8AS ORRE rrE:s
a.".0'.00' - Despesa de Custeio
3 .. a . 1 .IO!O '- Pessoal
1116-2�3 .,.._ Pessoa� de bras ..

I"
•••+: Gr$ ..3.00.000,0'0

3. L 2. DO. - Material d Consun 0'
.

1220-29;8 .-. Letreiros i dicat. e' semiliares
12.3'5-302· ,-- Peças e a essóríos . '. .. . �

4 . .0.0. .. 00 - DESPES S D'E: CA TTAL
.

{.3.U.nO .......... Transferê cias de C�pital.

4.3 .. 1. aO' _.. A�ortiz ão da D"Ív�da Pública'
'.
5Wl-a41 - Dívida F ndada Int,rna .. .. Cr$ 25.0000,0'0

TOTAL
\ .. .. .. Cr$ 40.3 ;0000,00
I

.

.Ar�. 3.:0 - ,: sta Lei entrará em vigor na data de sua

PUbUCàQão, revogad s as dísposíções em contrário.
.

Canoínha , 10 de Setembro de 1.977.

: llENEDITO. HERltZIO DE \CARVALHO NETTO
,

. Prefeito Mun*i.pal
-: . I

.

:: 'i�Esta Lei foi registrada 'e. publicada no Departamento
AdnUnistrativo, . a data supra. \

.

.

. ,

FABIO NABOR FUC:K
Diretor de Admínistração
Vice Prefeito ,Mu:d�cipal

\ .

1.000,00

Cr$
Cr$

3.000,0'0
5'0.000;0.0

i
!üento' Adrtli:q.istrativo, ,na da-
tasupa.

·ábio Nabot Fuck
Diret· r de .Adrpinistr�çio

Vice Prefeito

PO�TARl" . N. ·90/77.
B�edito' hérértlio de C�r.
V�hD N to, Prefeito 'Mu
�i�i'p�l .

e �anoinbas, E6-
tàdp 'd S�nta Cfatarina,
no }Jso de suas atribuições

: legaiS esol've:

NOM! AR COMISSÃO

Com.p, sta dos srs. D'r.
ISaUlo" C rvalho, A,dvogado,
Dr. ·Luiz, ernando Fuck:, En
ígenh�iro, ,! r. Adilson Medei
ros, .Engenheiro, Dr. Paulo
'E'uuardo Rocha Faria, Verea
dor e Gunther Ruerckerdt pa
ra !ob a presidência do. ,p!rimei
to apresentarem deritro do
prazo. de. 10 ,(dez,)' dias suges
tóes no mínimo, númerO' de
dilas do local a ser construída
a futura Esta.ção Rdoviária' de
Canob)has.

.

Gabinete"dO' PrefeitO' ]\Jlu-
· nicip�i de: Canoinhas em ...

· 20/09,/77.
·

,·Benedito.Th. de Carl':alb.o Netto
'Pl';�feitQ �uniclpal'

Esta �r�aria foi registra
da e P14b!icaà;a �o Departa-

,I'

,

Vendo

U\'
a casa de mate

rial e ponto ,comercial, con�·

terrenO' de 1. 00 m2 no centro
(le Papanduv�, em frente a

Igreja. - ,preçÓ Gr$ ·380.000,00
à vista. O esto�ue a cO�bina�"

Uma casa d\e madeIra SI

tU[lda no centrh da. cidade,
('om terreno de 1 .'600 m2. Prc
'ço Cr$ 130'.00'0,00 à vista.

TerrenO: p�ano, ,com 11 al

queires, c0'm casa e demais de
pendências. ?reço Cr$
2,20. 000,00.

M0'tivo mudança.. . 3 .

Tratar com FOTO CAR,LOS
'-7' Papanduva.

..

CANOINHAS
LEI I.o t392 de 21/09/77
Reajusta vencimentos e

incorpora gratificação
Benedito Therézio de Car
valho Netto, Prefeito Mu

nicipal de Canoinhas, Es
tado de Santa Catarina,
no uso de suas átríbuições
faz saber que .

a Câmara
. Municipal d, retou e eu

sanciono a se (uinte:

Art. 1.° - Fica reajustados, a

partir de 1.0 de j no do corrente
ano, em 31% (trint e um por cento), -

os vencimentos da Iunelonárlos pú
blícos municipais efetivos e comis
sionados,

prOfehl!l'
res efetivos e con

tratados, do Qu ijro do Poder Exe-
cutivo. r

Art. 2.° - Fic m incorporados aos
vencimentos d� funcionários, a gra
tificação previ,sta na Lei n." 812, de
03/04/1968, que' dela tenham direito.

Art. 3.° - �"despesas decorrentesdesta Lei, co rerão a conta das do
tações própr laS, constantes do or

çamento vigrnte.
Art. 4.° !Revogam-se as dispo

sições em {ontririo, principalmente
a Lei n." 8 (l, de 03/04/l968, esta Lei
entrará e 'vigor na data de sua

publicação
Canoinhas 2 t .:de setembro de 1977

Th. de Carvalho Netto
feito Municipal

Est Lei foi registrada e

publica a no Departamento
Admini tratívo, na data supra.

ábio Nabor Fuck
Diretor de Administração

Vice, Prefeito

JUíZO DE: D'IREITO DA

COMARCA DE CANOINIIAS
--SC. _

[E[)ITAL DE: INTEHDIÇAO

O Doutor José Geraldo

Batista, Juiz de Direito da
Comarca de Canoinhas,
Estado de Santa Catarina,
na forma da Lei, etc.

FAZ, SABER! a quantos o pre
sente edital virem ou dele co

nhecimento tiverem que, por
este Juízo e Cartório de órfãos
e Anexos desta comarca, foram

regularmente
.

processados,' a

requerimento de MARIA BUE
NO' GONÇALIVE8, os autos n.

6.9'54 de ação Curatela de DA
LiVIA BUENO GONÇALVES,
brasileira, solteira, por ser pes
soa excepcional, cuja jnterdi··

ção foi decretada por senttmça
proferida neste Juízo, em data
de 12.9.77, tendo sido nomeada

curadora, sua irmãi MARIA
BUENO GONÇALVES, brasi
leira, solteira, d0'méstica, re

sidente e domiciliada em Rio
dos Poços, deste municípIo é

Icomarca, a .qual já prestou 6

devido comp\romisso e está no

exercício do cargo, pelo que se

rão c0'nsiderad0's nulos e de
nenhum efeitÓl todos os atos,
avenças e convenções que, a
intérditanda celebrar. E:, para
c0'nhecimento de todos, é ex

pedido 0' presente. edital, em

quatro vias, que será afixado
no lugar de costume e pubHca
do pela imprensa local e pel0'
"Diári0' da Justiça" do Estado,
'com interval0' de dez" (1'0) dias.
Dado e passad0' nesta cidade
de Canoinhas, EstadO' de San
ta Catarina, aos dezenove (19)
dias do mês d.e setembro de mil
riovecentos' e' setenta e sete

(1977). EU, Zaiden. E,. Seleme,
Escrivão, o subscrevi.

JOSÉ GERAL.DO' BATIS'rA
Juiz, de Dir.

Notícias de PAPANDUVA
. \

·1
.

Escreveu: ESMERALDINO M. ALMEIDA

Secretário da saúde atuante
Sem favoritismo algum, um voto de louvor 'damos ao Ilustre Dr.

Hélio Anjos Ortíz, DO. Secretário da Saúde em nosso Estado. S. S. tem
uma dedicação toda especial em todo o estado catartnense, não esque
cendo nosso município. Justificando tal dedicação e carinho por Papan
duva ter sido lembrado, dou a seguir ofício dirigido ao Presidente da
Arena, na pessoa deste colunista. Senhor Prestãente: Juntamente com to
da 8, estima que se traduz na nossa saudação inicial, vimos manifestar a

Vossa Senhoria pedido .de colaboraeão no Programa de Desenvolvimento
do Setor de Saúde, do Estado de Santa Catarina, implantado por elta Se
cretaria. Para tanto, muito grato ficaríamos se Vossa Senhoria nos comu

nicasse falhas eventualmente existentes bem' como soluções, para melho
ria do funcionamento das Unidades Sanitárias sediadas nesse Município.
Outrossím, pedimos-lhe também nos enviar, na. oportunidade, qualquer su

gestão que julgar oportuna, a. qual se constituirá em subsidio de tnestt
maveí valor para a reavalíação da sistemática ora adotada. Na expetatlva
de seu pronunciamento, reiteramos a Vossa Senhoria cordiais protestoa
de estima e apreço. dr. HéJio Anjos Ortlz, Secretário. lImo. ar. Esmeraldino
Maia de Almeida, DD. Presidente da Arena-Papanduva.

. supervisord de Area do tnobtxü
Dia 13 do corrente nossa cidade recebeu a visita da senhora

Roseli Maria Meiners, Supervísora de Área do «Mobral» {substituta) da
. titular sra, Oacilda Riske Capanema. O motivo de sua presença foi elltrar
em eontato com pessoas que queiram participar do Concurso, Prêmio Mo
bral Literatura/Patrimônio Histórico Antologia «Minha Cidade». O Prêmio
Mobral Literatura/Patrimônio Hístóeíce de caráter naotoaal instituldo pela
Fundação �ovimento Brasileiro de AIfabetizaçAo, será conferido à crôni
cas inéditas, em língua vernácula, nos termos do regulamento. Será atrl
buido à crônica sobre Cidades Brasileiras escolhidas por uma CominA0
Julgadora especialmente designada pelo Presidente. As crônicas seleelc
nadas terão, obrigatoriamente, como objetivo principal, ampliar o iniverso
cultural do Mobralense, adequando-se por linguagem e temática a clientela
visada. Realmente é uma oportuna e valiosa promoção da grande lamflia
Mobralense.

Secretário agradece
O Secretário para AssuntoB da Casa Civil, dr. SalomAo Antonio

Ribas Junior, enviou ofício a este colunista e Presidente da Arena, nOI

seguintes termos: llmo. senhor Esmeraldino M. de Almeida, DD. Presiden
te da Arena de Papanduva. Assunto: Agradece envio de Publícaeões. Se
nhor Presidente. Tenho a grata satisfação de aeusar o recebimento do
seu prezado oíícío n," 111/77, de 26 de agosto de 1977, através do qual me
encaminha recorte do jornal «Correio do Norte» contendo o seu comen
tário sobre a atuação do Excelentíssimo senhor Governador dó Estado,
no Município de Papanduva. Agradecendo a atenção do envio: reitero-lhe
08 meus cumprimentos pela ação desenvolvida em favor do Governo e da
Arena, nesse Município, oportunidade em que lhe apresento 08 meus sen
timentos de estima e consideração. Salomão Antonio Ribas Junlor-Sacre-'
tário para Assuntos da Casa Civil.

JJDom ôoneres aman.{jã em Major Vieira
.

Amanhã a cidade de Major Vieira estará engalanada para rece-

ber o Exmo. Dom Oneres Marchiori, Bispo da Diocese de Caçador. Uma
grandiosa festa será realizada na Paróquia do Divino Espírito Santo, COIll
Santa Missa celebrada pelo bispo Dom Oneres. Logo em seguida, Santa
Crisma para aqueles que receberam a confirmação do batistano. A tarde
festejos populares no pátio da Paróquia, onde o suculento churrasco ,
ponto alto das festividades, almoço com - muitas va!iedades também faz
parte do variado cardápio que será oferecido aos VIsitantes que com &ual

presenças prestigiarem o acontecimento festivo com a. preseDoa de Dom
Honeres Marchiori nosso piedoso' Bispo Diocesano, ao qual 8.te eolunísta
almeja muita alegría e muita fé na sagrada palavra do SENHOR .

.cU2 para São 1.{)oma:2
Dia 13 do 'corrente este colunista e Presidente do-· Diretório da

Arena, recebeu a visita do Administrador da Agência Regional da CELBSC,
sr. Walter Schultz. S.S. veio comunicar que de acordo com o eronçgrama
de serviços do setor energético entre a CELESC e e Exmo. Senhor Go
vernador do Estado, Dr. Antonio Carlos Konder Reís, autorizou o. levan
tamento topográfico da localidade de São Thomaz, afim de incluir esta
obra no orçamento do próximo ano. Recentemente foi inaugurado taL be
nefício na localidade de Passo Ruim, que reais vantagens trsuxe para
aquela progressista. vila. Agora chegará a vez de São Thomaz e outras
localidades estarão na pauta do serviço específico da CELEiC e certeza
ternos que com a participação valiosa do Governo Oatarinense, a justa
pretensão de n08SOS munícipes serão atendidas. '

'tetetones & Noticias
Dia nove do corrente estiveram na cidade de Papanduva uma

comissão da TELESC integrada pelos senhores Harry Kormann, Superin
tendente Regtonal da 'I'elesc, de Joinville; Benedito Garafalo, Gerente Téc
nico e Irineu Pasternack, gerente Administrativo. A finalidade da comis
são foi de iniciar os contatos para a posterior instalaçãO do Posto Tele
fônico em nossa cidade. Sem dúvida alguma o Exmo. sr. Governador do
Estado tudo fará parll que a grande esperança de possuir-mOI uma Unha
telefônica em Papanduva já se torna uma realidade.

.

I ,
Passarela da sociedade

.

Dia 27 do corrente completando seu primeiro aninho o garotinho
Marcos Paulo, filho do casal Miguel (sra. Leocadia) Bile.ski. Muita alegria

. pontm�ará na data de seu primeiro aninho.
Dia. 29 aniversariando o sr. Miguel Bileskl Primo, o famQliIO at

aador de churrasco do «Restaurant Farropilha,». Amigos e familiares no

seu festivo dia lhe estarão prestando as merecidas homenagens.
,

Dia 30 do fluente é dia muito importante para a numerosa famí-'
lia Sanaglio, nesta data o chefe exemplar da grande família, sr. Joio So
naglio, estará festejando estreia de idade nova. Cumprimentos pontificarão
em alto estilo para o prestativo. e bondoso senhor. O votos do colunis�a
e um abração.

Registro' - EDITALCivil
jUlho de 1958, domiciliada e resl
dente neste município, filha de Ze
noni Juraczky e de ilidia Frede
rico Krauss Juraczky.

pr os documen-
t0's exigidos pelo Cóãígo Civil
art. 180. Se alguém tiver co
nhecimento de existir algum
inlpedimento legal, acuse-o pa
ra fins de direito.

. .

Major Vieira, 17 de sete:mbrol77.
SEBASTIÃO GREIN COSTA
Oficial do Registro Givil

Sebasti,ão Grein Costa, Es
crivão. de Paz e Oficial do Re

gistro Civil do município de

Major Vieira, Comarca de Ca

noinhas, Estado de Santa
tarina.

Faz saber que prete
«ADELIO DE J: S GREIN» e

«MARlA

H�oLE
\ JURACZKI». Ele

)
natural dest Estado nascido a08

23 de outu o de 1947, domiciliado
e residente neste município. filho
de Abrão Greio e de Eva de Oar
valho' Grein, falecida. Ela natural
deste Estado, nascida aos 10 de

,
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



,

__----C-O-R-R-E-IO--D--O--�-O-R-T�E�
, 2_0_.0_9_-1_9_77 __

__--------,-----------�3,w.�m&M�,q'=m=----.
�

-

I

Cursos Normais
de voliaesfarão
- PEDRO A. GRJSA_

_

A Not�c!a de 9ue: o Conselho Federal de Educa-
çao, em re�nlaO' conjunza com os Conselhos Estaduais
de �:ducaçao, resolveu reatívar os antigos Cursos Nor ..
.mais, vem �e encon�ro a uma velha opinião manifes
tada por mim em díferenta, oportunidades.

r
,

Logo que eu soube que no Estado e no País se

pf.�tendia .fechar �scolas: Normais, reagi '- de forma
ate explosIva (coitados dos vizinhos 'que sentiram a
explosâoji; '

,

- Jsso é o fim da picada. Querem melhor o
ensino de .l.. o Grau, tirando-lhe a base. Pois os cur
sos Normais não são demais! iNlãiO há profissional mais
flutuante que a normalista. Há normalistas que se
formam para; serem protessoras dos seus futuros la
res. C�sam e r- �deus, esc?la. Outras vão ser gentis
balconístas nas lojas do paí.xío tio ou da cidade. Ou
tras lecionam dois ou três anos -e desistem. Mas nem

por isso o 'Curso Normal está superado! Anormal é
acabar -com ele!'

�E: assim 'p!f�seguia a rninh�, arenga de protes
to contra a extinção dos Cursos Normais e seus ensi
namentos huma?ístiCús e humanos, didáticos e prá
ticos. A Normalista sempre foi uma das figuras mais
queridas da socíedadé brasileira.

As aulas de Sociologia, Psicologia, Didática,
Literàtura e Gramática (com redação e tudo), além
de Matemática e Aritmética, Geografía e Hi�tória,
além da Literatura Infantil e suas estórias, sem dú
vida, se constituía ,- com os' ensinamentos de boas
maneiras e polidez: � no que havia de melhor em
nosso ensino de 2. o Grau, na formação de verdadeí-.
ras Pessoas Humanas e não protótipos de robôs ou
cérebros eletrônícos empanturrados de fórmulas e
des-fórmulas.

Ainda bem que ainda existe bom senso, e mais
forte que fórmulas concebidas em placentas de gabi
netes com temperaturas de ar condicionado.

Mas essa medida não será suficiente para me

lhor qualidade de nosso ensino de 1. o Grau que re
cebeu a nota, ou melhor: o conceito de "péssima," dos
Conselhos de Educação. E preciso abrir escolas nor

mais em cidades do interior, e é muito necessário
reaorir Concursos de Ingresso para Normalistas.

, \

Mais: é super necessário que se valorize Ü'S ;Cur
sos de Pedagogia .(calem a boca maníacos da tecnolo
gia desumanízada.l ) _ para que haja Ibons professo
res para os Cursos 'Normais. Ei acima de tudo que se

valorize a Normalista especializada com, o Curso de

Pedagogia para ministrar aulas nas primeiras séries
do Curso primário � com ordenado condizente com

sua formação superior.
,E muito. mais ainda: _. NãO' sejam bestas, e

não queiram limitar despesas de E'stado, cortando os

ordenados dos professores ou deixando-os mais as

sustados que cegos em meio de tiroteio, em todo final
e inicio de ano, com a droga. da tal Escolha de Aulas.

Essa confusão, que nada mais é, que uma total

insegurança de desempregadO' em p.otencial� além de
,causar profundo desânimo entre os "mestres de nos

sa infância e juventude" - "gloriosa seiva de porvir
desta naçã.o" - provoca outros desastrosos efeitos ou

resultados:
- Os colégios não podem se organizar e estru,·

tUfar em sentido de continuidade, pois a cada ano se

vêem a bracos com novos professores (alguns dos

quais tlão novos; que nãO' foram ama,ciados - duras

máquinas!). E: o que a cada ano tem que ser reini

ciado e reestruturado, remotivado, reorganizado, aea,

ba indo de ré.

_ Professores desanimam e acabam não acre

,ditando mais em sua profissão para a qua� se prepa
ram com carinhO' durante anos, quando nao cnffi es..:.

forços e sacrifícios extremos. Dizem os batrig�s
cheias: "Quem nãO' está contente" mud� de profIs
são", � como se mudar de profissão. fosse ? ?lesmo
que se.r jogado de 'lá pra cá em empregos p�bllcos ou

trocar de roupa.
'

-�(*)-__...._
A a lista poderia continuar, c?m os �feitos

sempre caindo- sobre as ca�bteças de crIanças e Jovens
sendo mal preparados para o futuro" 9-uand? n.ão
sendo arrastados aos tóxicos e Ooutros VIClOS, pOIS nIn

guém lhes ensinou que a virtude, a t:_onra e Deu.s ,a�n
da SIão valores que merecem a doaçao e 00 sacnfIcIo.

Basta.

Precisa-se
elemento de maior idade,
com curso secundário
completo, pt'ferencial
mente ca ádo(a), para
exercer ,unções de res

ponsab· Idade em impor
tan loja comercial,

Ma ., informações
fone 22 ..0316

Documentos extraviados
","

INERT, de
clara para os 'evido8 fins que
extraviou s Carteira de Iden
tidade e arteira Nscional de

�-

Habilit

As esmas ficam sem efeito
por haver sído requerido 8

2.a via. 2

Certificado extraviada
S/A de

clsra para 9S de
.

oe fios que
extraviou o C ificado de Pro
prtadade , d Caminhão ehe
vrolet 19 , Placa OA-0649,
Classis C653JBR13075R. Cor
Bege. .1
O esmo fica sem efeito por

'

ha t sido requerido & 2.a via.

LOJISTA
A cidade cresce e o

crediário se torna bem
mais procurado pelo nos

so povo, e você lojista
não poderá arriscar

,seus bens.

Consulte o SEPROC

Informações pelo
fone 22-0861-

AVISO,
DAVET avisa Seus clien

tes e amigos que, tendo' díssoi
vido a firma "OHGANIZAÇ.8.0
RECORD'E LTDA." C:,'(.lr:l ' fun
cionava com escritório 1J.a rua

Felipe Schmidt, 400 (antiga
Loja Favorita), /pássa a aten
der normalme no r,ovo €$
critório na ,aça Lauro Mü�
ler, 532, F é 22-0200, ao, Jado
da Loja (Fontana Móveis) ,

contan" ICOITI a preferência de
todos.

/

SUPERINTENDltNCIA NACIONAL no ABASTfECIMENTQ,
(SUNAB)'

,

PORTAR,IA SUPER N. o. 58, de 06 de dezembro de 1976'

O SUPERINTENDENTE: DA 8UPERINTEND�NCIA
NACIONAL DO ABASTECIMENTO (SUNAB), no uso de suas
atribulções legais,

CONSIDERANDO a alteração. da sistemática de comer...
cíalízação dos pro utos dá moagem do trigo com vistas à con

veniência de unifí ação de preços em todo o 'I'errítórío Nacío....
n�;

,

/
/

CONSIDERA: DO os reflexos dessa orientação so;Hre a

produção e a comer ialização de pão francês ou de sal, 1e eon-

su.mo habitua,l da p ulação, criando,' as neCeS$ária�,
c

,

.. (lições
para o fabrico de u só tipo do. produto, .bem corno unifica ..

ção do seu preço, co exceção apenas do Estado .d, Acre e do
Território Federal de ondônia; /

'CONSIDEHAND os estudos conjuntos efetuados piela
SUNAB e Assessoria ,E nômíca do Mínístérío/ da, Fazenda,
consoante recomendaçã do Conselho Nacional do Abasteci
mento (CONAB) em sua reunião de 19 de JiÍovembro de 1976;

CONSIOEHANDO ue cabe à SUll'}!Á:B, no exercício de
aplicação da

legi,slaçãO'
in

�er.venCionista/no
domínio, econô

mico, estabelecer normas d tínadas a regular oabastecimen-
to e fixar preços de venda, e prod\lt?f e de serviços;

CONSlD"EHANDO, fin lmente a decisão do Conselho
Nacional do Abastecímento "CONAf3) em sua reunilãp' de! 02
de dezembro de 1976"

,

'\ /
..

.

HEsOLVE; I '

Art. 1. o - Fixar, em tÓ:J.o o Território Nacional com
exceção do Estado do Acre e, dcJ,'T'erritório Federal de Rondõo.
nía, os seguintes preços: máxinldf de ver:da; do pão �l'�ncês, ou
de sal, de consumo habitual d� poptulaçao,i nas panifícadoras,
padarias, depósitos, mercear as �, qualquer outro estabeleci..
mento que comercialize O' P bdutb: ,

UNIDADES
I PR'EÇ,ÓS!

50 igramas L Or$ 0',,30
10'0 gramas .'. ", .. ' .. Cr$ 0,60
200 gramas: .. .. .l. ",'.' •• Cr$ 1,201
5.00 gramas .. i •• .1. •• •• ..: , Gr$ 3,0'0
1000 gramas I •• : •• \ '�'.1 •• •• ... ,Cr$ 6,0:0
lP'arágrafo únic I _", No Estado' do Acre e no T�rritório

Federal de Rondônia, 'os preços máximos de venda são os se...

guíntes: I', , :'
UNJDADES ,PREÇyOS:

50 gramas ... .
.

. . . '. c-s 0.,35
10'0' grama .. .. Cr$ 0',70
20.0 grama .. : .. 1 •• 1 •• :., Cr$ 1,40
5.00' gram s .. .. .. .. ", .. Cr$ 3,50

10'0'0 gram s .. .. '" .. .. .... Cr$ 7,0,0
Art. 2,. o Aplicam-se à produção e a comercialização

do pião de que t ta a presente Portaria, as normas estabe1e".
cídas na Portarí SUPER n. o 71, de 22, de dezembro de 1975.

Parágraf único �Ficam canceladas as autorizações
dadas, até a pr sente data, para a produção e venda de pães
,especiais,' com ormato alongado ou de bisnaga, com ou sem

'cortes ou pest as.

Art, 3. � A presente portaria entr�rá: em, vigor na.
data de sua P blicação no Diário Oficial da União, revogadas
as Portarias PER n. Os 94, de 14 de novembro de 1974, 72,
de 22 de deze brO' de 1975, bem como as .que até esta data fo�
ram baixadas pelos DelegadOos da SUNAB com fundamento no

.art. 8. o da ortaria SUPE:R, n. o 71, de 22 de dezembro de
1975 � dema.· disposições em contráifio.

RUBEM NOÉ·'WILKE
Superintendente

Publicada no D.O.U. de Ü'6:.12. 76 -, Págs. 4.815.

,
" -�. J,'� r" ....• r •

,I. �. •
'

','" I..,.
... ,! "-'t.

I
_ ..!' I

o seu
'I problema:

A disposição dos senhores industriais e con�umidores, sua loja/'cada vez mais

especia.l,izada: Linha completa dos motores W � G a preços diretos da fábrica,
peças e acessórios para caldeiras, locomóveis e maquinãrios industriais. Cabos

de aço, parafusos e pregos de todas as bitolas. Conexões \ffr-e--"-
pressão" fechaduras, ferramentas em geral. V.

UNGER &
,

LTDA.
Rua Desembargador Costa arvalho, 41 e 44

DDD 0425 "stal, 1106 - UNIÃO

._'1_2_5_--JIII--_v_e_m__pr_e_st_ando servi<os às indústrias" I
Rep_rasentante em Canoinhas: WaJdernar�Knüppel,'
Rua Major Vieira,. 360 - Fone, 22-0336 - Canoinhas - Santa Catarina

Fones: 23-1770 e 23-2014

DA VITÓRIA - Paraná

• �
1'. 'I _I.' '. \

' ' \.' ,I, �
• -----------------------,
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'FU7EBO.c DE SAcA0
o Campeonato.Municipal de Futeíbol de Salão,

teve ipros�mguimento no dia 13 e 17/09/77 com três
partidas, sendo que 3.1 quarta partida ficou suspensa
aos 6 minutos do segundo tempo, por não haver segu
rança para o árbitro sr. João Maria G. Ferreira, par
tida esta entre Cinderela x A.A. Merhy Seleme.

Dia 13/09 - tATLANTIGO 1 x ,6 A.A'.B.B.
Marcaram: Renato 2" Geovani' 2, Paulo e JoãO., para
a A.A.B.B.

Dia 13y09 - S. BERNARDO 3 x O' AREP -
Marcaram --.l Pedro, Ingo e Miguel do Arep contra.

AiR'EP 3 x 16 BESC, dia 17/09/77 -- Marcaram
-. Adelmo 2, Oelson 2, Mario e Wilson, para o BEISC e

Ricardo 2 e José Leal para o AREP.

GIN[)ERE;LA 2 x A.A., MER:HY SEILIEME: 3-, dia
17/09 - Marcaram: Alceu e Luizínho 2 para a A. A.
Merhy Seleme, Cabacica ,e Paulinho, para o Cínderela.

NOTA :-- Esta partida deverá ir a julgamento e

poderá ser realizado novo jogo, já que não chegou ao

seu final, terminando aos 6 minutos do 2.° tempo.

SERÁ EM OUTUnRO OS 2.'Os. JOGOS
. ,

DA PRIMAVERA
Téremos a partir' do dia OH/lO os "2 .'Os, Jogos da

Primavera", onde poderá participar todas as, entída
des esportivas e 'escolares de nossa cidade e de cidades
vizinhas que queiram participar. As inscrições pode
rão ser feitas até O' dia ()i5/10 na CME; local, no Giná
sio dos Esportes, todos os dias. a partir das 13,30 horas,
A abertura dos jogos será no dia ,0.8/101 às 13,SO horas,
110 Estádio Municipal, com O' desfile das agremiações
partícípantes. PARTICIPEi.

As modalidades a serem disputadas são as se ..

guíntes: Atletismo, Bocha, r8alto em Altura, Salto em

Distância, Salto Triplo, Volei, Basquete, Handebol,
. Tênis de Mesa e Futebol de Salão.

nOTAFOGO GOL,EADO \PELO INDUSTRIAL 4xl

Mesmo com o tempo. chuvoso, jogaram domin

go no "Wíegando Olsen" Botafogo e C. A. Industrial,
pela última partida do primeiro turno, num jog:o sem

muita motivação, 'já que o. Imaza havia ganho este
turno por antecipação. O.iBotafogo, bastante desfal-

'cado, nada pode fazer para impedir este revés, mas o

Industrial demonstrou mais uma' vez; que é um sério
candidato ao título deste torneio, porque mesmo com

chuva não deixaram de prestigiar o pequeno público,
comparecendo. com quase todos op seus titulares. No
mais foi urna partida muito' fraca tecnicamente, só
valeu pelo esforço dos atletas que com toda aquela
chuva não abandonaram o campo de futebol e la
mente a atitude do Rolinha que agrediu o seu adver
sário com Socos e pontapés, isto não se faz, Kolinha,
campo é para futebol não para brigas.

Neste domingo teremos
.

o. início do segundo
turno que promete ser dos mais sensacionais', já que
todas as equipes terão as mesmas chances. Na, primei
ra rodada amanhã estarão medindo forças 0:. g. IMA<
ZA x SÃO BERNARDO', numa verdadeira guerra de
nervos para os torcedores que lá comparecerem •

"I - A;OEMAR A. BRE;Y ..-:-

Esparsas

'E 'D I T A L
Encontram-se em Cartório, à [Rua VidaI Ramos, edifício

do Forum, para serem :pretestados, os seguintes títulos:
�

.

DPs. n.? 18.933-1 e 18.933-2 - vencto. 0.9.08.77 e 14.08.77,
valor' de Or$ 20.000,00 e Cr$ 23.000,00, respectivamente, emitidas

por Merhy Seleme & Cia. Ltda., cf MANOEL TAVARES.

Na China Vermelha o casa
mento somente é permitido
aos 25 anos para as mulheres
e 27 aos homens e apenas 2
filhos.

x x x

Muitos foguetes quinta-feira,
dia; 15, pela manhã, alusivos
a partida da turma do Roberto
para mais uma pescaria no

Mato Grosso e a tarde pelo
retorno da turma do João do
Caixão, do mesmo destino.

x x x

O sr. Jorge de Souza, Presi
dente do Diretório Municipal
da ARENA, no vizinho muni
cípio de Três Barras, fez' uma
visita de cortezia ao Prefeito
Therézio Netto.

x x x

Esteve em nossa cidade, pro
cedente de Faxínal, norte do
Paraná, o sr. Ziefried Thim,
afim de assistir a doença e

funerais de sua genitora.
x x x

O Supermercado Cereal vai
ampliar as suas instalações
na Rua Paula Pereira, tendo

adquirido o imóvel contiguo
àquele fim.

x x x

Nomeada pelo Prefeito The
rézlo Netto, Comissão desti
nada a escolher e indicar o
imóvel melhor situado desti
nado a construção da futura
Estação" Rodoviária Municipal.

x x x

Amanhã grande festa religiosa
programada em Serrito, com

várias atrações e boa música.

x x x

Esteve em nOS!3a cidade, pro
cedente de Lages, revendo
familiares e amigos, o sr.

Candido Freitas.

x x x

Quarta-feira' última o InICIO

da primavera e Dia da Árvore,
aqui foi comemorado com o

plantio de milhares de árvores

pelos vários estabelecimentos
de 'ensino, com mudas forne
cidas pela RIGESA e IBDF.

x x x

O advogado dr. Saulo Carva
lho, acompanhado de sua

exma. esposa dona Paula S.
Carvalho, seguiu para Con
córdia, afim de rever fami
liares e assistir a inaugura
ção, no trecho catarinense, da
transbrasiliana.

x x x

Bastante concorrido e aplau
dido o 1.0 Encontro de Corais,
domingo último, na Igreja Lu
terana, com -participação de
corais de' Rio Negro, Porto
União, 2 de Curitiba e o local.

t

x x x
DP n.? 25.050-A - vencto. 30.05.77 - valor. Cr$ 3.804,88,

emitida por Aristides Mallon, cf ANTONIO YAMAMOTO. E falando no assunto, teremos
. ° .

. _

' DO próximo dia 8 de outubro
Cheque n. 199.927· ermssao: 10.02.77 - valor Cr$ 460,00, ',O 2.° Concurso Regional de

emitido por ATAIDE DE PONTES em' �avor de Mafer Ltda. .Corals "Cintilações do Pla-

DP n.? 0422,' .;: vencto, cf apresentação - 'valor Cr$ 471,46,' nalto" com a apresentação do

emitida' por :Empresa Indl. e Coml, Fuck S.A., cf WALDEMIRO Cora� Canotnhense, UI? d,e Rio
RIBEIRO BATISTA.

' Negrinho, um de Joínville e
.

dois de Porto União da Vitória,
DP n." 0349 - vencte. 31.04.76 - valor Cr$ 2.021,80, emí- abrindo a Semana da Cultura,

tide por Empresa Indl. e ComI. Fuck S.A., cf WILSON _MAAS.
P.ot' não ter sido possível encontrar os referidos responsá

veis, pelo presente os intimo, para no ,P�8Z0 de três (3) ,di�s, a

contar da datl da publicação deste Jornal «Correio doNorte, virem
'

. pagar os mencionados títulos, ou dsrem 8H razões porque não o fazem,
e ao mesmo tempo, no caso de não ser. a�e,ndida��est& intimação,

.' 68 notifico dos éompetentes protestos.
-,

Osnoínhes, 21 "de setembro de 1977.
��""'�-""".'

'PAULA�, S. CARVALHO - Oficial de Protestos

x x x

O Deputado Aroldo Carvalho,
como primeíro suplente da
bancada da ARENA, na Câ
mara Federal, deverá ser no

vamente convocado, a partir
do dia primeiro. É assim, a

voz do Planalto de Canoinhas,
.

de novo, no Planalto Central.

BAR·RAS.,TRES
C'éem nova dimensão"

.,..:- PAUCO F'IJIJ.NK .,..:.,..

Dr. Aroldo Carneiro de Carvalho

retorna DO Legislativo Federal
Com grande júbilo, Três Barras recebeu 8 notíçte de que

.o representante de nossa região, Dr. Arolde C. de Carvalho, de

verá assumir já no próximo mês, uma cadeira na Assemblêía

Legtslatíve Federal, em vista do convite formulado pelo Gover

nador Dr. Antonio Carlos Konder Reis 80 Deputado Federal Na

reu Guidi, para ocupar 8 pasta da justiça de seu governo.

Arolde Carvalho, que recentemente esteve em nossa ci

dade, a convite do Prefeito Odilon Pazda, quando advogou 8

causa de Três Barras Ç'Om referência a instalação de mais um

complexo industrial da Rlgesa, é reconhscídamente um grande
líder político de nossa região, profundo (conhecedor de nOSS08

problemas e dos anseios do povo catarínense. Seu retorno �o Le
gislativo Federal representa pira o Planalto Norte Catannense

o ressurgimento de uma voz em favor denosso desenvolvimento.

BODAS DE PRATA
Vinte e cinco anos de vida matrimonial ... Vinte 8 cinco

anos de feliz união ...
A festa de bodas de prata do casal senhora GELTA e

senhor ALBANO, realizada em Curitiba, marcou solene e festI
vamente o dia 17 p.p., com 8 celebração de Santa Missa na Igreja
Nossa Senhora do. Perpétuo Socorro e recepção na residência da

famílía no bairro Mercês,
Ali reunidas as famílias Soares Freitas e Silva Drescher

receberam cs convidados, que se fizerem presentes para abraçar
o estimado casal e renovarem votos de felícídades,

.Este colunista r@gistra aqui, votos de mil feUcidades ao'

simpático casal, e agradece o honroso convite.

Na fase final' os jogos e'.ttu�antls de
Três Barras
Na noite de sábado p. p., realizaram-se 8S semí-fínais do

1.0 campeonato estudantil de nossa cidade, ficando classificadas
as seguintes equipes:
VOlEI: la. Série do Curso Cientifico Profissionalizante.

2a. Série do Curso Cientifico Profissionaltzante.

FUTEBOL DE SALÃO:
88. Série da Escole Básíca General Osório.
2a. Série do Curso Cientifico Protiaeíenalízsute.

Finalíssimas: As equipes' classificada! disputarão 8S finais Da

noíte esportiva de sábado. hoje, às 19 hores.

ATLETISMO: Já classificados os vencedores . Das seguintes
modalidades:

Salto em Distância: (MASCULINO)
10. lugar: Eliseu A. dos Santos com 8 marca de 4,99 m,

20. lugar: Jair Pscker com a marca d-e 4,87 m.

Salto em Altura� (MASCULINO)
10. lugar: Sebastião dos Santos com 8 marca de 1,60 m.

20. lugar: Jocemar Corrêa com a marca de 1,45 m.
-,

.

(FEMIMINO)
10. lugar: Márcia Pechsrks .com 8 marca de 1,20 m.

20. .lugar: Vera Lucia Mendes com a marca de 1,15 m.

8& tarde esportiva de sábado, hoje, com inicio às 16,30
horas, serão realizadas 88 finais para classificação nas modalida
des de' Salto em Dlstância (Feminino) e Corrida de Resistência

(Masculino) e (Femtnmo).
Assim, já no próximo número, esta coluna estará infor

mando todos os clesslftcados, em todas 88 modalidades.

NOTA: A Comissão dos Festejos da Semana da Pátria,
vê com satisfação a realização dos 1.0,; Jogos Estujentis de Três

Barras, príncípalmente porque 8 juventude estudantil tresbarrense,
além de SU1 participação ê entusiasmo, demonstra um alto espí
rito de discipline.

Esta coluna registre também o esforço das professoras de

educação fístca, diretores de estabelecimentos, Instrutores, juizes
e colaboradores anônimos, e em especial do senhor !:Angelo Luiz

Rampane llí - Vereador, que montou todo o esquema e regula
mento deste torneio, o que permitiu a realização de todas 88

partidas previstos.'
«Pratique esporte»

«Ajude o esporte de nossa cidade»

«Esporte é saúde .. Esporte é vida»
«Povo saudável é povo feliz»

Seienlbro - 21 .., Dia da Árvore'
Pulmão verde que alimenta o ser humano, é a árvore o

simbolo de uma existência de amor fraterno à vida na terra.

A lenha que alimente o fogo
O fruto que alimenta o homem
A sorr-bre que prcteje o viejor
O vento que refresca 8· tarde .ensclersda

, A folha que produz o chá
O ramo que abriga o pássaro
A madeira com que se constrói 8 casa

I

O poste que conduz a' linha da luz e da comunicação
A flor que perfuma e que enobrece
O tronco com que se faz B ponte
'A tábua que nos devolve à terra.

Eis ai, li árvore, que nasce, cresce, vive e se:trsnsforms,
que se reproduz e se agigante, que brfalha e que sibile, que em
toda a imponência de que se reveste, nada mais faz que;

.

Viver para dar vida
.

!

Viver para proteger o homem
Viver para alímentar
Viver para ser servil.
Bendita 8 árvore - Bendito seja Dsus que plantou Entre

nós a árvore .
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