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Canoinhas, 22 de setembro de 1972.

EXMQSRGOV�RNADORDOESTADO DESANTACATARlliA A�n_o�X_X_V_._I���C_a_n_o_i_A_ha_s�-�_�_a_nt_a_C__ a_t_a_ri_na_,�2_1�d_e�o_u_t_u_&_��d_e�1_9_7_2�-__N�Q_m_e_��_1_19_7
DR. COLOMBO MACHADO SALLES '

'

,

NESTA
Senhor Governador:

,

Ao ensejo da honrosa visita de V.Exa. ao nosso Município,
acompanhado do seu destacado corpo de auxiliares da adminis
tração direta e indireta, 8 liderança das classes empresariais,
representada pela ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL

. DE CANOINHAS, motivada palo acolhimento que V.Exa. sempre
tem dado aos apelos e sugestões de todos os seus governados
viu-se incentivada a trazer-lhe a exame, alguns assuntos qu�
mere�em a s.ua particular e costumeira atenção, para o .ajusta
menta da. região a sua real posição.

.

Os uS,untos, de modo genérico"já foram levados; ou pela Pre-
feitura Munícípal, ou por outros órgãos, à apreciação das. Secretarias
de Estado competentes, e em alguns casos diretamente a V.Exa.

.

A Associação Comercial e Industrial de Canoínhas, que
hoje congrega o empresuiado que maior contribuição tem dado 80

Estado, em termos de arrecadação de impostos na chaooada mi
ero-regíão do planalto norte catarinense, não quer, evidentemente,
cobrar de V.Exa. a solução para os diversos assuntos. Quer isto

sim, alargar a faixa daqueles que se preocupam com o des:nvol
vimento de nossa região, para fazer sentir ao, governo tão dedica
damente conduzido por este ilustre catarmense, que os homens
de Canoinhas pensam e querem a um só tempo a mesma coisa

para o progresso da região. '

Entende perfeitamente a ASSOCIAÇ'ÃO que este governo
se pauta em. um proj sto de desenvolvimento - o Projeto Cata
rinense de Desenvolvimento - devendo se ater à sua execução
harmônica e metódica, como é próprio de programas dessa natu
reza. Todavia, as necessidades regionais e atuais, devem ter o

condão de possibilitar a adequação dessas mesmas necessidades,
à execução do projeto. Em razão desse fato, acredita serenamente

a classe empresartal de Canoinhas, que V. Exa. saberá dar o tra
tamento melhor às idéias aqui' ventiladas, a fim de torná-Ias rea

lidade, no mais breve espaço de tempo, para o engrandecimento
dessa região do Ebtado e do próprio goverpo de V. Exa ..

As reivindicações apresentadea neste documento, que pre
tende ser suscínto, tratam indiscriminadamente de assuntos de
diversas áreas do governo, razão pela qual, se pede de�de logo,
que V.-Exa., através de seu órgão próprio, faça chegar oportuna
mente os assuntes às Secretarias ou outros órgãos competentes
para sua apreciação e decisão.

1) - Polos de desenvolvimento - Revisão do P,CO
O Projeto Cntarinense de Desenvolvimento dividiu o Es

·tado em regiões econômicas, para fixar em determinadas cidades,
o chamado polo de deseavolvimento, significaodo isto a centrali

zação ali de organismos estaduais capacitados a gerir os seus

ínteresses sobre toda a região circunvizinha. E' lógico que a cidade

sede do polo de desenvolvimento se vê grandemente beneftcísde
em função de alojar os órgãos regionais da administração estadual.

Pois bem, em que pese à atual posição de Canoinhas,
líder inconteste e hã algum tempo da arrecadação do imposto que
mais contribui para a receita do Estado - o lCM - a cidade

não é considerada polo de desenvolvimento, Os números a seguir
indicados, da arrecadação do ICM na região do Planalto Norte, rela
tiva ao mês de julho/72, dão uma mostra irrifutável dessa assertiva:

Ceno!nhas Cr$ 705.057,53
Mafra Cr$ 412.884,50
Porto União Cr$ 266.241,37
Três Barras Cr$ 87.558,00
Papanduva Cr$ 79,940,49
Itaiópolis Cr$ 72.800,61
Monte Castelo Cr$ 21.014,14
Major Vieira Cr$ 15.577,90

Ou seja, Canoiohas é o Município que mais contribui, e

no entanto, está deslocado do referido pelo, Ademais, sua posição
de centro geográfico da região, induz à solução pleiteada.

Assim sendo, fazendo coro às solicitações anteriores nesse
sentido, pede a Associação que V.Exa. sugira à Secretsrta próprfa.estu
dos tendentes a sediar em Canoinhas o polo de desenvolvimento da

região do planalto norte, com as consequentes medidas daí decorentes.

2) - Asfaltamento da estrada Canoinhas-Mafra
'

A noticia recentemente vinculada pela imprensa de que

V.Exa. havia autorizado a construção das pontes na nova estrada

Canoinhas-Mafra, que tem sua execução em pleno desenvolvi

mento, foi animadora pare a comunidade canomhense.

-O problema de transporte sempre foi crusciante para 6

região. Embora se trate de zona que contribui com parcela apre

Ciável para a receita do Estado, e de ser centro geográfico da

região do planalto norte, sempre teve os custos .de transporte, de
suas riquezas, onerado, pela precariedade das vIas de comunica

ção e de acesso aos centros maiores.

Em boa hora o governo de V.Exa. decidiu pela prioridade
da construção do novo traçado da estrada Canoinhas-Mafra. A

decisão é de largo I alcance. O que salta à vista desarmada é-o seu

efeito de integração estadual.

. Com efeito Canolnhas está à margem do sistema viário

dotado de revestimento asfáltico, cujos beneficias não vale aqui
e agora ressaltar. Mas são evidentes;

Silva
CIRCULA AOS SABADOS

Rubens Ribeiro da
FONE. 128

Diretor:
CAIXA POSTAL. 2

tura de clima temperado".
Pelos benefícios <!ue 'a inclusão da área

traria à região, a Associação entendeu somar

seu pedido aos demais já feitos em igual sentido.

6) - Apoio financeiro para pagamento
de impostos

É sabido que- as empresas vivem hoje em

função de seu volume de capital de giro. Os

encargos fiscais, pela expressiva incidencia nas

operações do comércio e indústria, criam em

'certos momentos dificuldades nas operações
normais das empresas, já que o imposto não

pode e não deve deixar de ser pego.
'

Para abrandar de certa forma essas difi

culdades, o Banco do Estado de Santa Catarina
tem prestado em. algumas oportunidades, deci

sivo apoio às empresas, concedendo um limite

especial para desconto de duplícatas, destinado
ao pagamento do imposto sobre circulação de,
mercadorias - ICM -. Todàvia, cem sempre,
e quando se necessita, o Banco está autorizado

8 assim agir.
Seria conveniente e oportuno que, por

determinação da Direção desse Banco Estatal,
se adotasse tal critério como norma, ou seja, o
apoio financeiro às empresas mediante a con

cessão' e atnpltação de ltmite especial para a

finalidade já aludida.

São estas, Sr. Governador, às idéias, a8

sugestões e as aspirações da gente de Canoinhas.

Respeitosas Saudações
ass, OLbEMAR MUSSI ..... Presidente

asso HILTON RITZMANN - Assessor

O asfaltamento dessa estrada, nesse trecho, ,

uma vez concluida a Implantação total do novo

traçado, é reivindicação antiga, atual e futura de

Canoinhas. V. Exa: por certo determinará a opor
tuna execução dessas obras.

3) - Ginásio de Esportes coberto
As recentes Ollmpiadas realizadas em Mu

nique, na Alemanha, deram uma mostra insofis

mável de que os louros da vitória pertencem aos

países que programam e executam uma rígida
política de educação esportiva, na área do amadorismo,

Lamentavelmente, o Brasil não adotou até
. o presente, medida que pudesse a curto ou médio

prazo alterar o estado atual do esporte amador. O
Ministério da Educação e Cultura, sob a direção
segura e tnte lígente do CeI. Jarbas Passarinho,
conscientizou-se do problema, e parece estar ana

Iízando suas várias facetas, para as medidas ade

quadas. Chegará por certo à conclusão de .que, o

sucesso do esporte .amador no Brasil está na re

lação direta do maciço apoio financeiro que oi

governos da União e dos Estados devem dar a

essa atividade.

Esporte amador só existe com infra-estrutu

ra. Com a existência de ginásios, de locais apro

priados paea a, prática do esporte. Santa Catarina

adota uma sadia politica de desenvolvimento e

incentivo ao esporte amador .. através da realização
dos chamados "Jogos Abertos de Santa Catarina".

Pois bem, embora já tivesse sido indicada

por
: duas vezes corno sede dos "Jogos Abertos",

Cenoínhas não pôde realizá-los, por falta única e

exclusiva de um gínâsío de esportes, coberto.
A construção do glnáslo de esportes coberto

em nossa cidade é anseio e reivindicação de todos

os cidadãos canclnhenses. E representará um passo
a msts na formalização de uma politica global de

esportes no pais, que possibilitará de futuro, me

lhor figura do Brasil nos torneios internacionais.

Governo Colombo Salles
renova equipamento da
6a.Residência doDER-se

As razões são suficientes para motivar a

Associação no sentido de apelar a V. Exa. que.
através da Secretaria de Educação e Cultura, de
termine estudos para concretizar esta obra em

nossa cidade, possivelmente em convênio com a

própria Prefeitura local e entidade nacional que
'trata desses assuntos. Canoinhas possui elevado
número de esportistas, que por ora devem se

contentar com as condições que lhe são oferecidas

pelas entidades privadas.
4) - Fundação. Universitária do Planalto

Norte Catarinellse - FUNPLOC

Dentro do programa de renovação do parque
de máquinas rodoviárias do Departamento de
Estradas de Rodagem de Santa Catarina, pro
movido pela Ação Catarinense de Desenvolvi

mento, a Secretaria de Transportes e Obres,
por intermédio da Direção Geral do DER-SC,
acaba de dotar a 6a. Residência Local de duas

novas motoniveladoras marca H:.JBER WARCO,
modelo 10-D e uma pá carregadeira de pneus,
marca YALE, modelo 1500.

.

As novas máquinas proporcionarão um melhor
e mais adequaoc. ateadimento 808 serviços de
conserva de estradas e outras obras a cargo
da 6a. Residência do DER-Se.

Há pouco foi constituida em Canoinhas a

"Fundação Universitária do Planalto Norte Cata
rinense - FUNPLOC - ". Nos planos preliminares,
ficou estabelecida a implantação da Faculdade de
Ciências Admímstrattvas, como inicio de funciona
mento da Universidade.

O processo de autorização para funcionamento
encontra-se atualmente no Conselho Estadual de

Educação, em mãos do relator, para apreciação
do pedido.

. Therézio hoje
continuar

campanha eleitoral

•

aqui
afimNão é preciso justificar a necessidade uo funcio

namento dessa Faculdade.O desenvolvimento do pais
está na relacão direta da educação de seu povo.

O funcionamento da mesma está na depen
dência de dois elementos: aprovação do processo

pelo Conselho Estadual de Educação; apoio ftnan
ceiro do Governo Estadual para o inicio das obras
de sua sede própria.
5) - Projeto de Fruticultura' de Clima ,

Temperado
,

Os levantamentos realizados por técnicos egrí-
colas na região de Canoínhas, aconselhem a inclu
são dessa zona no chamado

_
"projeto de frutícul-

O Deputado 'I'herézie : Netto chegou ontem
afim de continuar a campanha dos candidatos, .

já vitoriosos da ARENA, senhor Alfredo de
Oliveira Garcindo e Dr..Paulo Eduardo Rocha
Faria, respectivamente para os cargos de Pre
feib,) e Vice. O nosso ilustre representante na A.s

sembléia Legislativa e Vice-Lider da ARENA,
integrará hoje a caravana que deverá visitar
várias localidades do nosso Município.

você também

e 'dó Povo,

família da grande
GARCINDO e

vitória do

PAULO
Participe
Governo

e sua

elegendo

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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,CASA
Rua Paula

Desodorante

Agua de Colonia e T Ico ar. PÓ

Angel Face. Es ' Itas Cutex e Peggy Sage.

/ nalidades Qu.entes.

Milho

que recebeu

ARGILL, tipo 5005.

Rua Pa la Pereira, 787, bem no centro da cidade

Fotocópias
o Cartório do REGISTRO CIVIL

C. C0R TE, que funciona n

a grata satisfação de Infor
I

r, a todos os seus

;" , ba de :t ceber uma nova

, Fp>TOCOPIAOORA 3M ., PiO �, �_a.utg,má.
tica, que copia tod�vle qualquer documento,
livros e outros papéis': em apenas 10 segundos

com nitidez e perfeição Inegualâveis •

••••••_••••••••••••••••••••• III U•••IID•••••••••••••••a.a••m•••,.lIIl11... 1iIl't ••�R••••••••••••1I
11 :::•••••••• 11••••• 11 "11.1111••••••••••••••••1111•••_•• 11 PI ..
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i� 'DraD Zoé -Walkyria Hati)f. âe Seleme �;
5i lã De.tlsta' r:
- -

I, ii EP i5
, .. ..

tli ii Clínica dentária de Senh01'88 e crianças.
. SE

ii --- Especialização em Odoctopedíatria. ::
i: Hora marcad i5
55 Praça La1U'O Müller, 494 - Fone, 369 ii
- "
- "
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Sucesso Nota. 1350
Diariamente às 15:00 h:

Canolnhas

PA:RA PREFEITO PARA VEREADOR
� Alfredo de Oliveira Ciarcindo

Para Vice-Prefeito Nome do Candidato

Páulo Eduardo Rocha Faria ou

D
.

X X X X X Número do Candidato

D X X X X X
' Iniciais

I

do Partido I
Vote' para Prefeito e Vice-Prefeito assinalando o' PRIMEIRO quadrinho.
Vote 'para Vereador colocando o nome ou o número de seu candidato.

Traga se� amor ari o esaia ui
• com uma paixão Q eleseente,

Prepare eu coração.
Nós estam reservando para ele uma

emoção forte: Volkswagen 1.500.
Com 52 HP, eios a disco, bitola larga

e barra compensaãora no eixo traseiro.
Depois de ser ap sentado ao Fuscão

. .
,

v. var sentir que o se amor antigo
está na hora de acaba
Mas para esse amor ão ficar muito

triste, nós o aceitamos c mo entrada.
\

MALLON & C I A.
REVENDEDOR
AUTORIZADO

Rua Vidal Ramos, 1195 CANOINHAS-SC

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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4NIVERSARIANTES, DA SEMANA
ANIVERSARIAM.SE

\ -'

HOJE: as senhoras donas:
delmira esposa do sr. Wal.

rido Schramm e Maria esposa
lo sr. Elisio Preissler.: os

enhores: Paulo Bockor e

{ário Edson Froehner; o io.
em- Antir Seleme.

AMANHÃ: as senhoras
(onas: Eneida esposa do sr.

ltmando Almeida e Helena
sposa do sr. Epaminondas
simôes; os senhores: Renato
iiíveira, Corlos Dreher e

fosé Ooande Wrublevski; as
neninas: Leonide Lourdes
üha do sr.. Feliz da Costa
Iomes e Iantce Aparecida
ilha do sr. Ary Wiese; o [o
'em Romeu Babiteski; o me

sino Osvaldo filho do, senhor
tasilio Szengeuh, residente
m Cianorte-Pr.

DIA 23: a senhora dona
�arly esposa do sr. Herbert
iorg; as meninas: Elenice

filha do sr. Nivaldo Roeder
e Marley Liliane filha do sr,

Orlando Tremi; o menino
João Oscar filho do senhor
Oscar Pereira. �

DIA i4: a senhora dona
Otilia esposa do senhor João
Grosskop] Segundo; e senhor
Alfredo de Oliveira (lsranao;
o [ouem Diuair Bollaut,
DIA 25: os senhores: l(aissar

Sakr, Ludovico (Ilinski t

Armino Baukat; a senhorita
Marilu Paula Hoffmann; o

menino Lucio Edson filho do
sr. Paulo Neuburger,
DIA 26: o senhor Willi

Baukat; a senhorita Laurici
Wendt; os [ouens: Jefferson
Luiz /(rawchychyn e Augusto
Sérgio /(rawchychyn., '

DlA 27: a senhorita Zackie
Seleme; os jovens: Lourival
Fedalto e José Trapp.
Aos aniversariantes nossos

sinceros parabéns.

Servico
,

Militar
�onvocação da Voluntariado no âmbito do

III Exército
I

::ondlções que deve apresentar o convocado
1 • sJr reservísta de la. Cat@goria �a graduação de cabo ou-saldado:
2 - Alture ril,inimo 1,70 m;

,

3 • Idade até 24 anos completos;
4 - Ter sido julgado Apto em inspeção de saúde;
5 - Obter indicação favorável no exame psicológico: ,

6 - Achar-se no eomportamento "Bom" a data do seu Iicencíamento;
7 • 'I'er boa conduta civil:
B - Ser solteiro e sem encargos de famili� que lhe dêem 8 si

tuação de arrimó;
_ 9 - Apresentar atestado de ,bons antecedentes políttcoej
O - Qu@ se obrig!Í@ 8 s,@rvir pelo t@�po mInimo de 2 8nOs;
1 - Local de Informações: Junta do Serviço Militar ou 13a. De

l@gacia do Serviço Militar em Cano!ohas-SC.

Caooiohas-SC, em 17 de oJ]t_ubro de 1972.

ISVALDO CONRADO NARLOCH - Lo .T@n Del da 13a. DelSM

�ecebemos e agradecemos a seguinte comunicaçAo:
lia União de Santo Antonio
em nova Diretoria ,

Diretor FREI HENRIQUE MULLER
Prea,idente: NEREIDA C. CORTE
Vice-Presidente:- 'ZILDA SOARES CORREA
1a_- Secretária : ARLETE MARIA VOiGT
2a. Secretária' : MARIA STOCKLER PINTO
la. Tesoureira : '

_

ANÁ D. O. WENDT
,2a. Tesoureira: \

I

PAULINA HUMENHUK

ARENA

PA R A
VOTE

VEREADOR
EM,

GUILHERME PRUST

Está à venda
o bonito e aplaudido Hino

de 'Canoínhas, música da

Professora sra. Elrny Wendt

Mayer e letra do Padre.:
Elziário Schmídt, composto
por ocasião do nosso Cín-

22,03
o disco do Hino de Canoinhas
quentenárío, foi agora gra
vado, numa colaboração da

Prefeitura Municipal. O _F're
feito sr. Aléides Schumachet,
numa atitude certa e louvá-

vel, doou os mesmos para

as entidades assistenciais da
cidade. Asilo Dr. Malucelli
e Lar de Jesus. para venda.
onde devem os mesmos

serem procurados,
com os lucros, é obvio, para-,

as aludidas entidades.

Publicação

AUtoriza o oder Executivo a

contrair emp stimos junto .",80
Banco do Brasi SIA. dentl'if do
Programa de. Fo éJ,ç,ilf"'do Patri
mônio do Servid úblico - PASEP
Alcidel Se mac r, Prefeito

'Municipal '( Cencíu

�J
E.tado

de Sant aterina, faz aber que
II 'Câm. B Municipal cretou e

eu 8a ciono a seguinte E I:

, Ar 1.0 - Fica o Chefe do
'Poder Executivo, autorizado a

contrair emprêetimo até!l valor

STUDIO LIVRE

Na Canoinhas
diariamente às 21:00 horas.

VENDE-SE

Fe!;tej@ a data grata de seu

ente querido.
Diariam@nte às' 14 horas:

Gentilezas-.
CA.NOINHAS.

força total em comunicação

ALIANÇA NACIONALRENOVADORA

ARENA
PARA V E RE A DO-R:

M.ARCOS SOSSENBACH

N'o• 221'2
Renovação com vontade de servir e cooperar

I' '

OfiCial J da

de cr 157.725,05 (cento e ein-

�ota�
do Município DO Fundo de

quenta sete mil, seteeentoe e 'Participação dOI Municípios, dei.
vinte e inco eruseiroe e -cínco tinôdol aI delJpe.al de capital, em
centavos dentro do esquema ope- ontante suficiente para cobrir
racional e aplicação dOI recursoa dê ito resuttante dai obrigaçõel
do Prog ma de Formação do 'a u idas,

.

,

Patrimôui do Servidor Público
I

,

_ PASE instituido pela Lei
.

rt.' 5.0 - Para cumprimento
Compleme 'tar 0.0 8 de 03 de d � obrigaçõel de?onentel desta
dezembro e 1970, regulamentada er, ',nc!Il,!ve na parte dOI r.eco�-
pela Resoln ,ão n.O 183 de 27 de roprros a que o unicípio
abril de 19 l do Conselho

My"
e ocorrer como ndição

netârio Naci ual, e de' que é ad para \0, tenção do c:,mpréltl o, o

miuístradoe Banco do Braeil S.. poder e, ecutrvo, abrirá 00 c rrente

,. " exercíci', credito especial tê a

.

Art. 2.0 O e.mpre.tll�o: �.. importâ' cia que le ficar ecená.
ttna-se para ai segníntea aqulllç' elll: ria. No' exercício••egui

1� - Um \Britador Mar by orçameur consignará ai verbas
n.o 4R, mon�tdo em mance • de necenári _I ao ateodime to, dai
rolamentos, � lo preço d cr$ obrigaçõel, reapectivas, p ra a hi-
29,326,50; pôtese d' aí cota. do _ undo de

Participação dOI Mun cípios por
qualquer

�:
motivo,' .e 'revelarem

iOluficientd• para ° pegamento
dai obrigaLõell coritr uai..

,

Art. 6,0', Revo atJal ai di••
pOliçõel e � contrá o, a, presente
Lei em eot.,a vigo na data da lua
publicação. '

CanoiohBII. 12 � outubro de 1972.

AI«)ides� �Ehumacber
.

Prefeit, Municipal
4ntoni Souza Costa,

M icipal

2� _ Um Nlotor E.tac'ooárió,
marca

Merced�
Bens, 'tipo OM·

321, Dieael, eilindroe, de 120
HP, pelo preç de cr$' .000,00;

. 3) _ Doi. C.!Iminhõel_ com ca.

çamba balculiote, .'ndo um

marca

chevroitt
e

o�
otro marca

,

Ford, motor a 6 e'o Die, I PeIkiDI,
tipo 1972, cio o msr 81, motor
140 H P, lo

lPl'
çe de cr$

100.459;84;
.

4) _ Um Veíc o Utilitário
Pick-Up, F 75 traç'� em 4 �od8',
Ford, equipa o Cl} caçamba de
aço, 4 veloci ade�l motor 90 HP,
a galolin8,

tlP�972'
pelo preço

de cr$ 20.93i,7
Art. 3.0 _j' Prefeito poderá

alli08r comI ' Baoco de Bra.iI
S.A., ° cooti,- ° que for necená·
rio à obte�ão _ do empréltimo,
com OI cláu ulall de praxe, ado.
tadal por & u�le eltabelecimeoto
bancário "moi. a. que forem
permitida qu exigida. pelo Con
.elho Mine ário 'Naciooal, para
a. oper8�oel� de qlle .e ·trata. in
clulive �orrlão monetária e jurol
Art . .t.0 r Fica todavia, o

Prefeit, 8u,orizado também a

dar ai i leguinte. garantia8 para

cobert�r8 do\empréstimo:
a� Alienaçr:o Fiduciária em

garaotia dOI b�n. finacciadol, para
o que poderá inCluir no contrato,
cláuaula que �ermita ao credor
vender OI· bed, fiduciariamente
alienadei, para �plicar o produto
da veo:la 00 pagamento do dêbi.·
to, iÍldependente de conQorrência
ou qualquer outra e.pécie de
licitação;
b) Vinculação da parte ds.

de Canoinbas

dminiltrativo

Lei n. �2 ,de 13-10-72
Dispõe /sobre\ Nomenclatura de

tgrad()�O
Púhlico

Alci el Sc umacher, Prefeitó

MU*[)'
',pai de Canoiohal. Eltado

das"
nta

Catat,ina.
faz laber qne

8 ct, ara

MO�iCiP81
decretou e

eo I nciono &' leguiote L E I:
Alt. Lo - Ficai o Chefe do Poder

Exef.utivo. autorizado a dar a de

ooDlinacão de fraça "MIGUEL

PRPCOPIAR", a nova praça em
.

conltroção Da e\quina aal Rual
Balão do Rio Br\.nco e ,Majoll

_ Vi;ira. \
Art. z.o _- A pre.ente' Lei eno

tra�á em vigor Da 'data de lua

publicação, revogada. ai di.pOli
çõé. em contrário.
/ l

�
C!laDoinhal, 13 de outubro de 1972.

, ,

Alcides Scbuma«:her
Pref"ito Municipal
Antonio Souza Costa'
Diretor' Admininratiyo

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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N.O 1197

A NOSSA

RADIO
PATOTA TEM A MELHOR.

CANOINHAS 1350

Plàno ad rninistrati vo

apresentado pelo candidato

a prefeito,
Alfredo de Oliveira Garcindo

r

Reforma Urbana;
Reforma Administrativa;
Novo Cadastramento;
Rede de Abastecimento de Agua;
Asfaltamento até Hospital • Praça Hospital;

\
.

Instalação do Escritório'CASAN;
2a. Festa Nacional do Mate e 3a. Exposição
Agro Pecuâría Industrial;

" Construção da EstaçãQ Rodoviária;
Construção do Mercado Público Municipàl;
Criação e instalação da Patrulha Moto
Mecanizada;

.

Cobrança dos Impostos através de computador
eletrônico. Convênio com. setores

.

estaduais
para esse fim;
Cooperação e colaboração com o Grêmio XV de
Julho para consteucão do Ginásio de Esportes;
Atualização do prédio da Prefeitura;
Conclusão do Centro de Educação Fisica;
Diálogo trimestral' com as classes conserva

doras através daAssoc.Comercial e Industrial;
,

.

Diálogo com os clubes e entidades religiosas;
Limpeza urbana notu�na;
Qualifica,ção Eleitoral (campanha para 25
mil. eleitores;
Incentivo à indústria e estimulo ao comércio;
Valorização do Vereador - Intendências
dinâmicas;
Solução para o problema das zonas alagadi
ças do Campo d'Agua Verde;
Centro de Treinámento de �gricultores
CUfSOS de aperfeiçoamento _

- conv�nio com

SCAR 25 de Julho;
Criação e instalação da Secretaria da Agri
cultura Municip,al;
Criação do Horto Florestal Municipal para
incentivo aQ reflorestamento;
Macadamização de todas 8S estradas muni.
cipais e acessos para facilitar o -escoamento
da produção;
Posto do IBDF.

-.

A casa ::los bons serviços
às 17:30 horas da tarde.

Para s�us impressos Música Sertaneja?

PROCURE

Impressora Ouro Verde

Rádi o Canoinhas.

As 06:00 horas da manhã e

REGISTRO CIVIL

EDITAIS
Maria Uba de Andrade, Escrevente
Juramentada do Cartório do Registro
Civil do Município de Três Barras,
Comarca de Canoinhas, Estado de
Santa Gatarina

Faz saber que pretendem
Ataide. Carlos de Maria e

Lourdes Batista, Ele, natur ste
Estado, nascido em Três Barra no

dia 06 de fevereiro de 1948; lavr dor,
solteiro, domiciliado e resident em

Três Barras; filho de Celestino ar
los de Maria, domiciliado e resi ente
neste muqicípio e de da. Be inda.
Branco

C�IOS
de Maria, fa eída,

,Ela, natur I deste Estado, n' scida
em Canoin as, no dia 28 de gosto
de 1952; d méstíca, solteira, . omici
liada e

resi�'
ente nestemunleíp lo; filha

de Florent no Gaudêncío B tísta e
de dona 01 a Andrade. Batist ,domi
ciliados e fSidentes em ta olnhas.

Três Barras,29 de setembr
'

de !972.

João Antd:nio Bueno e' Juvelina
Soares Fernahdes, Ele, natu al deste
,Estado, nascíâo em Três HArras, no
dia 15 de junho de 1922; lavrador,
solteiro, dobciliado e tlresidente
neste municípto; filho

dl
Tiburcio

Bueno e de dopa chatari. Martins,
falecidos. Ela, patoral de te Estado,"
nascida em Tr�,s Barras, no dia 04
de outubro de 1934; dontéstica, 60-

teíra, domiciliadl!' e res\'I;lente neste
município; filha

tl,.e Benf�
ito Soares

falecido e de dona V
..

entína Fer-
nandes, domícllíàda e

.

sídente em
Três Barras. \l '

Cândido Bneno Ir IUu.ia Cavalheiro.
Ele, natural des�e E'tado, nascido
em Três Barras, no dia 19 de outu
bro de 19:W;

lavradi'
solteiro, do

miciliado e residenb. �. Três Barras;
filho de Tiburcio 'Bu. nó, falecido e
de dona Catarin� artins, domící
líada e

reSidente�'
�ste município.

Ela, na,
tural destd.:�Estade, nascida

em Três Barras, ri:" dia 15 de maio
de 1932; doméstica solteira, domící
liada e residente" m Três Barras;
filha de Ernesto C

.

alheiro, falecido
e de dona Alice dei,tJlsus Cavalheiro,'

dO.
miciliada e

res]:'l�.
te n.munteípío.

Osnildo Koehleé e' Aurora Bernae
dete Benjamím, lé, natural deste
Estado, nascido P�' Rio das Antas,
Caçador, no dia ��.�i de agosto de
1953; calc,eteiro" §,Olt�.iro, domiCiliadO.e resíríente nest$,' m�'nicipio; filho de
Oscar Koehler

,e '�e dona Erica
Paulíua Koehlerl dO'miciaados e re
sidentes .em Joi vilí�, deste Estado.
Ela, natural

deite
Estado, nascida

em Três Barras Ino d�� 13 de agosto
de 1950; domés ica, �olteira. domici
liadI!- e resideni:e e� Três Barras;
filha de ManoeJBenj�'m!m e de dona
Jandira Appoli! ário,lldomiciUados e

residentes nesf mu ;fCíPiO.
Três Barras, ;6 de I utubro de 1972.

Dejalmo de : liveir 'jLóretto e Leni
Terezinha de I a8tosH; Ele, natural
deste Estado'l .naso I

o em Matos
Costa, no dia 3 de

.

arço de 1950;
lavrador, solte 0, d ijliciliado e re-

,

sidente neste' muni fpiO; filho de
Valdemar de liveirali. Loretto e de
dona Alzira B rer Lilretto, domici
liados e reside, tes el" Lages,

deste
Estado. Ela, àtural deste Estado,
nascida em Ca pinha no dia 03 de
novembro de

, 51;

�méStica,
sol

teira,

domiCiliad�"
e r' sidente neste

município; filha de J
\
é BIscaia de

Bastos e de dón Juv ma Ferreira
de Basto�, domic . ;i.ados, � residentes
em Canomhas. ..

\'1\, ..

Apresenblrem o,s documentos exi-
gidos pelo CÓdigo Civil art. 180. Se
alguém tiver conhecimento de histir

. algum impedimente legal, acuse-o

para fins de direito.

Três Barras, 13 de outubro de 1971.

MARIA USA DE A lllDRADE
Escrevente Juramentada,

Documentos
extraviados
Custódio de Mello,

brasileir , casado, residente
em Ca oinhas, na Rua
Paula ,p eira, s/n, declara

para os fi que se
.

�er\em
necessários,
,documentos

-II

Noticias de

Escreveu: Esmeraldino M. de Almeida
,

Ecos da testa . do dia oito do corr�
Conforme noticias em nosso número anterior,. realizou·se

oito do corrente a festa de Nossa Senhora Aparecida, ocasião,
que a imagem veio para ficar deílnítívamente- elIl; PapandUva. �r
é demais analisar a antevéspera de sua vinda, 48 horas antes a},

tonou ao redor da Matriz um Batalhão de nosso Exército Bra�u�
orgulho da Pátria Mãe, o qual estava em manobras, 'o "título!
Exercícío-Papenduve. Sentinela indormida de nossa Pátria pasl
noite toda em vigia e operações contra «Guerrilhas». Dia da lei
mais de 80 carros em cortejo triunfante conduziram a Santa
onde se encontra e permanecerá para sempre protegendo seus liI�
contra todos os males deste mundo tão conturbado em que vivem�
Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa "ontalj ,.'

,

Ação contra cinto de segurança
o paulista Teófilo de Paula Brito é o único brasileiro �

obrigado a usar cinto de segurança em seu carro. O Tribunal
Justiça negou provimento a recurso do DETRAN paulista, COa
mandato de segurança. O juiz concedeu a medida alegando que
a obrigação - do equipamento não se baseava em lei. mas em ia
ples resolução. O relator da matéria considerou. a exigencia do CI�excesso de poder e violencia à l�berdade do cidadão, [Gazeta do POI

. ,

Noticias do INC'RA·
Técnicos da Coordenadoria do INCRA em Santa Catarina �

veram no Município de Rio do Sul, .entrevistando e selecionan
agricultores que desejam se transferir para os núcleos de colonil
cão que estão sendo implantados na Amazonia. Fontes ligadas?
IN8RA revelaram que já foram selecionados cento e aessenta al
cuítores.-que estão prontos para embarcar, com todas as despe!
pagas pelo INCRA. O INCRA já tornou proprietários duzentos{brasileiros, são, ao todo, 48 mil famílias do nordeste ou do sul�'
se dão os" braços na granáe obra de integração nacíonal.

'Recolf)a cédulas até o dia 31
Quem tiver velhas cédulas de Cr$ 10, 20, 50 ou 100 (cruze�

velhos) deve entrega-las ao Banco Central até o próximo dia i
enquanto se encerra o prazo de recolhimento dos quase dois bilh�"de notas. Enquanto estas são recolhidas, o BC providencia a colo
ção no mercado de 1.290 milhõ.es de moedas nos valores de ,

1; 2, 5 e 10. (Gazeta do Povo)

Política &. Políticos
A exemplo do que ocorre em todo o Território Naclonal,a{

também se desenrola em ambiente pacífico a campanha de canf
datos ao próximo pleito de 15 de novembro. Mister é salientar �I
os candidatos da ARENA de nosso Município são pessoas de a�gabarito, cônscios de suas responsabilidades estão se conduzin
na campanha eleitoral,com alto padrão de hombridade e são pa�tísmo. Enquanto. em outros municípios os ecessos de íntusíasmn
verifica, aqui' ao contrário, ponderação, serentdãde tem sido o len
da .eampanha tanto para os candidatos do futuro Executivo con

também do Legislativo.

Baile do cljopp será dia 4 de novembK
Acontecerá dia 4 de novembro o já tradicional baile do Cho�\, 'A exemplo dos anteriores, os preparativos' estão. na pauta d681�

balhos, os responsáveis já contrataram a famosa banda de Rio K
grinho para abrilhantar e animar a grande noitada dançante. A BOC
social também passando por remodelações e ornamentações inédll
em seu gênero. As reservas de mesas já estão a dísposteão de ii

quadro social no «Tony Magazine». Reina grande interesse para
mais anímado baile da temporada que é Bem dúvida alguma o B�
do Chopp, promoção da Sociedade Recreativa Papanduvense.

I

. Passarela da, Sociedade
Quem festejou niver dia" 16 do corrente f6i o Dr. paulO}

Tarso Camargo, Diretor Gomercial do Canal 12 de Curitiba. o Dai
liciante é genro desta colunista, razão pela. qual vai aqui o nOi;
afetuoso abraço CO:ijl votos de felicidades., '

'

'" Amanhã quem estará aniversariando é a inteligente garota TrlzoDe�
filha do casal Miguel(Elza) Matioski, aqui residentes. A mirim.gua�
lá estará para cumprimentar a aniversariante e seus progenitor\
* Dia 23 do andante os cumprimentos estarão rumando para 8 �
sidencia do sr. Evaldo Grábovski, que estará festejando idade nolr
Moço .que goza de grande estima e amizade, receberá riaql<ela da'
8S mais merecedoras e justas demonstrações de consideração
apreço. Ao amigo Evaldo o abraço sincero deste colunista.

.

\
* Dia 24, data muito feliz para o casal Ernani (Tereza) V oyciekovi!
dia do aniversário do Karlo Adriano, querido filho do casal, oP\
tunidade em-que o Karlo receberá seus coleguinhas �m sua residen�

� CLAIR TJ;!:REZ[NHA SIDORAK. Dia 25 nossa agenda social re�
tra a passagem de niver da elegante srta. Clair Terezinha Sidorl
prendada filha do casal sr. Eugênio (Alzira) Sidorak, ele do comi!cio local. Muitos serão ;os cumprimentos que receberá a ela!r
suas amiguinhas e admiradores.

A coluna se associa às manifestações, almejando perenes
duradouras felicidades aos aniversariantes..

\ Uma por semana - ANONIMATO: O anonimato é o�1
.curso _ d�8 almas mesquinhas e baixas que pretendem m8nc�
aqueles que tem o valor de lutar a frente. (Victor Hugo)

�

Ca,rteira de MotoriI Novela é co," PERDIDA
Fbi perdida a carteíri

motorista profissional
181.230, pertencente. a�

Acir Edson Cador.
"

A mesma fica seJD el

por ter sido requeridi
2a. via.

a Canoinh8!õ1.

As 09,00 horas:

A Oltima Testemunha

C.llWlIOUS - _Dito ....; ,.... 1
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"
Plano �e A�miHistração �o Can�i�ato
a Prefeito Yvan José �a Costa

'.

Todo o Brasil anseia pelo desenvolvi
mento, impulsionado pela alavanca de Liber
tação Econômica da revolução de 1964.

Desenvolver, em termos gerais é crescer.

.

O Município corno um E�iado ou um

País, cresce e desenvolve sentindo as neces
sidades de seu povo e resolvendo os proble
mas econômico regionais.

O sr. YVAN JOSE DA COSTA, industrial,8-
gricultor � agro-pecuarista, conhecedor profun
do do Município de Três Barras, de seus pro
blemas e daquilo que maíe necessita seu

povo, dividiu' seu plano de governo, caso

eleito nas eleições de 15 de novembro pró
ximo, da seguinte forma:

Projetos prioritários
1 - Estradas internas
2 - Saúde
3 - Educação
4 - Comunicação
5 - Serviços urbanos.

1 - Estradas internas
Som um pouco' mais de 200 quilôme

tros de estradas, o Município de Três Barras
sente a necessidade premente -de melhorar
as condições de trânsito, inclusive para trans
porte pesado dessas estradas, tornando-as
transitáveis sob qualquer condição de tempo
e aumentando também sua capacidade, trans-

.

formando-as em verdadeiras estradas, aC0t:n"';
panhado pelo menos de perta o trabalho que
vem se desenvolvendo pelo sr, Ministro dos
Transportes, Dr. Mário Andreazza, e para
isso no governo do sr. Yvan José da Costa,
ampliar-se-á a capacidade do' D.M.E.R. com
a aquisiçã-o de maquinário que dê é esse

Departamento autonomia 'para atacar e re

solver de uma vez o problema, que é cru

ciante, príncípalmente levando-se em conta
as grandes indústrias que se inatalam no

Município, e ampliação da agricultura que
se faz sentir principalmente na região de
São João dos Cavalhetros, Campínínha e

Colonia Tigre.
2 - Saúde

Para resolver o problema de saúde em

,Três Barras, a primeira providencia a ser

tomada será 8 fixação de um médico na

sede do Municipio, para aténdimento a indi

gentes, até que se coüsígs a instalação de
um Centro de Saúde, mediante convênio com

a Secretaria de Saúde, pois a, população
atualmente é atendida unicamente pela.
L B.A., a qual não dispõe de médico. Tam
bém se faz necessárío a aquisição de uma

ambulâccte para socorros de emergêncía e

um ambulatório volante dentário

:3. Educação
Não se pode falar em progresso sem

que se pense na educecão,

E como esse d=pende dá saúde, o aten

dimento a saúde' importa em atendimento a

educação.

Assim, com a solução do problema da

saúde, grande parte do problema educaciori�l
será resolvido. No entanto, as Escolas Mum

cípets serão atendídss tendo à sua disposição
ma terfal escolar e uniformes aos alunos me

nos favorecidos pela sorte.

. Far-se-á um estudo para fa:cilitar o

transporte de alunos que residam no interior

do . Município, e cursem grau secundário,
assim como transporte para professores que
lecionem no interior do interior do Munící

pio e residam na sede, com a aquisição de

ôaíbus para tal fim.

Construção de novas escolas onde se fa
çam necessárias e ampliação das já existentes.

Criação da Merenda Escolar Municipal,
em corr.plementeção a Merenda Escolar do
Ministério da Educação.

Será dado todo o incentivo e. apoio,
com material escolar e transporte à alfabeti
zação de adultos, em colaboração total ao

MO�RAh
-

4 - Comunlc6.ção
,

Considerando ser São João dos Cava
lheiros 8 maíor concentração populacíonal do

interior, não servida 'por serviço postal, será
instalado'mediante convênio com E.C.T. um

posto para atendimento daquela região e

adjacências.
Dotar a Delegacia 'de Polícia do Muni

cípio, de rádio: o qual servirá não só para os

serviços oficiais,da Delegacia, mas com e auto

rtzação da Secretaria de Segurança e Infor
mações à comumcações e chamados urgentes.

Ampliação da rede telefônica do plano
da COTESC, para o interior do Município,
mediante> financiamento.

e � Serviços urba.nos
Planta cadastral, com previsão do eu

mento populacional próximo, na qual já se

incluirá' para futuros estudos, O plano de

água e esgoto;

Coleta do lixo domiciliar;

Determinação oficial de pancas de ôni
bus, no perímetro urbano, com o construção
�e abrigos para os usuários;

Ampliação da iluminação pública;
Construção de um Jardim Público;
E na medida do passivei, pavimentação

das tuas da sede do Municipio, e construção
de meio fios e sargetas onde necessários.

Ainda outras providencias serão toma

das, como a ampliação da patrulha rural,
pára maior atendimento 80 agricultor, apoío
a08 vacinadores do Fomento Agro-Pecuário
do Estado, para atendimento a pecuária no

Muniçípio. construção de um Cemitério PÚ
blico no Núcleo Residencial de São Cr ístó
vão e outro na Campininha.

E de se notar que demos importância
relevante ao problema das estrades munici
pais, no entanto, um município como Três
Barras que tem sua vida em rezão da agri
cultura e das Indústrias, que tem o interior

quase que isolado da sede, não pode falar
na solução de nenhum outro probleme antes
de resolver o das estradas, pois delas depen
dem a economia, o atendimento li saúde e

à educação.
Dando-se condíções a que a matéría

prima seja extraída dss matas, o produto
. agrícola seja escoado das colonías. �á. se con

dições ao desenvolvimento econômico do

Münicipio e esse desenvolvimento servirá
como alavanca propulsora do rjesenvolvimento

que se reJletirá na sede dó Município, a qual
receberá os benefícios dei advindos, e só
então a .Dama que é a Cidade poderá se

vestir de luxo e ostentar as jóias do traba
lho �dQ seu povo.

Não tenho compromissos a não ser

com o povo .

Três Barres, outubro de 1972.

YViln José da Costa
Candidato a Prefeito Municipal de Três Barras
às el�ições de 15 de novembro de 1972

Diariamente às 12:10.

Rádio é Canoinhas

.

Declaração=se Para avisos e anúncios:
,

UHlidade Pública. ndo Voigt, decl�
para to os fins, q_ue ex

traviou sua Cártiíra de
_Motorista, cuj ."-;- documento

se torna sem efei
.

por ter
sido requerida a 2a. vi. 2

21.10.1972

Cine V e r a

(O LANÇADOR DE SUCES'SOS)
-:. A P R E S E N T 4. .:.

HOJE. a. ,20,15 h • cens, 14 ano. - programa duplo
1.0 filme: EDMUNDO PURDON- no colossal filme romano

todo colorido. Luxo, ação, romance e explendorl

HE o REI MALDITO
Metro apresenta GUY MAPIN N na super

todo filmado em Ginema opa-Technicolors

rra dos jOemônios
DOMINGO, e. 6 h. em form ·tfáveI veaperel- cen•• livre

r
, Hero,\es O ,�ei

-

Maldito
DOMINGO, e� ua•. for�idávei••e••õe.: a. 19 borae

censure Ii re; a. 21,15 hora. - censure 14 ano.

A Metro Goldwyn M6ye�rgUlhosamente apresenta GLENN
FORD vivendo o p,apel espetacular de "Pal'tor II Cow�Boy",
um dos seus mel'bore � desempenho no super fae-west:

O CÉU J. MÃO ARMADA
Filmado em des [mbrente Cioemascope-Technicolor.

DIAS 23 e 24, 2a. ,'a. feira - el 20,15 hore. - cena, 14 ano.

. O Cru a Mão Armada
OlA 25, 4e. fe"�a • I a 20,15 hora. - censura 14 Ano.

/ I . i
• SESS' O DAS MOÇAS"

RICHARD HARRIS 00 super filme de mJta espionagem e

muito suspênee 1 .Filmado em Cinemascope.Tecbni,color:

O �U��PEx�go�UNDO
DIAS 26 e/27. 5e. e 6a. f, ira - a8 20,15-h, -_ een•• 14 ano.

A Metro apresenta ume formidável comédia toda colorida:

�������� ::l.�.: .�o�U!�d:P�
1.0 filme: Um super drama ",a juventude, filmado em

Cinemascope.TfJC nicolor:

Nascido
2. o filme: Anthonny Steffen no super fa west italiano, colorido:

A Vingança de �ingo
"

DIA 29, domingo, em dua••e..õe.: 1� e 21.15 hora.

CHICO FUMA'çA na lua mais recente comédia do moder-
,

no cinema naeionalt

o Jeca e o Bode'
'�------�--------------._--I

\lENDE-SE

Atenção!
encomenda
e velas para

Também

avisa que está
flores,
OS.

Continll_8 ate� -Bo sua fraguesl
-locaí: Rua P-aula Pereira, ao lado
Trevlsanl;" ,

Faça �esdf) já sua encomenda.

,DONA CHIQUINHA àgradece a praferencia.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



d e s' e n v o I v i m e n' t Q
--------------�------------

Para Vice Prefeito

futuro e

Para Prefeito

Alfràdo de Oliveira Garcindo
Paulo Eduardo Rocha Faria

V /1 R E A D -O R E S
Guilõermé: Prust, Niooiao 'Roeder, Edmundo Bittencourt, Pedro
dos Santos Corrêa, Frederico· tiaaç, Francisco '. Bueno de

Siqueira, Pedro 'Reinert, 'Vendelin tnetteçer, Sebastião 'Romeu

Cordeiro, Altamíro 'Ricardó da Silva, Marcos Sussenhack,
'Reinaldo Crestani, Pedro lyska, e Nabor

,
Pires_

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

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

Presidente Emílio Garrastazú Médici e do Governador Colombo Machado Salles.

Campanha de est��LL"l!!!as�Lojas
PREÇOS 'BAIXOS

Grandes

-"

ganha
,no

uma
-

voceE
,M ..

,

Ano XXVI - Canoinhss (sq, 21 de outubro de 1972 - N.O 1197

otas Esparsas
Lourenço Alves de Deus, agora
titular em Xanxerê:

Teremos, 8 parttr do próximo
ano, um novo e moderno cine- '

ma, a ser Instalado no pavJmento
.superíor do Salão Paroquial,
em construção. O sr. Eduardo Wachinski veif)

x x x preencher uma grande lacuna
na cidade, com a instalação de um

A Berbearia Canoíuhas, se- grénde britador, sito no bairro
gundo seu proprietário, está' do Alto' das Palmeiras, deatina,
passando por grandes melhora- do ao fJrnecimento de brita à
mentos. várias construções existentes

x x .
X

na região.
A Esquadrts São José vai x x x

partir, para o ramo de, móveis, Teremos amanhã uma grande
em -grande escala, segundo in- festa religiosa no populoso bair-
formes de seus responsáveís. ro Aparecida, ex- Piedade,

x x x
X x x

Não tivemos, é bem verdade,
por fatores vários, uma boa Os srs, Luiz Freitas e Jair

apresentação nos Jogos Abertos. Qôrte em grende e intensa etí

Contudo, é evidente, a divulga-
vidade na preparação do pro

ção do nosso município foi bem cesso para li nossa Faculdade.

acentuada, graças a exposição Segunda feira ainda, seguiram
fotográfica e de gráficos, visi- a JoiIiville e Blumeoau, somente

retornando na madrugada de 3IÍ.tada por mais de 4.000 pessoas;
além da distribuição farta de :lL X X
folhetos.

O Santâ Cruz recebeu do-

mingo último a visita do No
roeste de Curitiba, vencendo os

visitantes, aspirantes por 1 a O
e principal 2 a 1.

x x x

x x x

Esteve em nossa cidade, re
vendo o seu, grande círculo de

,
amizades,' p Promotor Doutor

cidade.

(anoinhas
o som de

Rádio
uma

-
'

1350 QUILOCICLOS
,

Indústria e Comérdo Irmãos Zog.man S.A.
C.G_C_M_Fr - 83187930

Assembléia Geral Extraordinária- //

EDilA' _ E
_
CONvbcA'ÇAO

,

.

Ficam pel presente, conVidado;'Znhores acío
nistas desta socied e para se reunire,e��' Assembléia
Geral Extraordinãria, às quinze hoi ás do dia 08 de no

vembro do corrente a , em sua ede social, na Rua
.Paula Pereira, 1013, e Canoi>nhas, Estado' de Santa
Catarina, para deliberare s9-lfr"e a seguinte

'

, ORDEM f O DIA:
'

1 - Aumento do Capítal/'So íal de cr$ 8..200.000,00 para
cr$ 10.250.000,0.9/'com util�zaçãó das seguintes

verbas: Fundo para �mento de apital cr$ 1 539,807,03;
Fundo de Manutenção do Capital

-

e Giro próprio cr$
444.0�2,97; Ft,mdt1de Resultado de Participações para
Aumento del�?ital cr$ 66.130,00,' e e perfazem um
aumento de' Cr...:l�.050.000,oo.

.

2 -

Alte:r:ç�o
dos Estatutos Sociais em se 2.°

\
e A t' o, 4.0 no que tange ao capital soêtal.

3 - Out assuntos de interesse da sociedade.
, ,

Canoinhas (SC), 05 de outubro de 1972.

lsaac - Zugman - Diretor Gerente

E CORES_'{'�

pagarnente_�
mesa de, centro.
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