
Iuventus continuará
com verbamunicipalI

Jogos movimentados
na divisão amadora

Chuvadegols na pímeíra ro

dada docampeonatoda la divisão
deAmaOOres da Liga Jaragua
ense, com goleada 00 Amizade
110 João Pessoa Página 10

Por nove votos contra seis a

Câmara de Vereadores aprovou
a renovação do convênio entre a
PME e o Juventus, no valor de
R$ 8, míl, Página 3
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LIMPEZA

Engepasa diz que o serviço vaimel _ -"',.-
....

. .

.

. ßm � ...... ,

o ge� i�:j���iEngepasa, � p�if*
disse ontem 9M,ß-;Ym�está seesforçando parapres-

'"

tar o serviço .desejado pela

pOPulação'I1i'::.A.Engepasa,contratada'
. '� • ; .•.�

sado pela p
. étm'ra"p'äfa f�

zer o trabalho de coleta de
lixo e varrição de ruas, é
alvo, há alguns meses, de
muitas reclamações. Segun
do Puccini, os prolongados
períodos de chuvas têm pre
judicado sobremaneirao tra
balho de varrição e também,
o de coleta do lixo em algu
mas ruas não pavimentadas e
morros. Disse, ainda, que a

empresa temenfrentado pro
blemas com mão-de-obra
mas que isso já está sendo
normalizado com trabalha
dores recruta10s em Rio
Negrinho. ,

, Pagina 4
l'

GRÁFICA
Mulheres ocupam

. os espaços .. sem

temor dos homens .

..
.

As mulheres, cada vez mais,
ganham destaque nomercado de
trabalho em todo omundo. Secu- .

larmente discriminadas pelo ho-
.

mem, grande número delas, pela
obstinação, galgam postos e ocu-.
pam funções até recentemente re
servadas exclusivamente ao sexo
masculino. Em Jaraguá do Sul
não é diferente.Na vida pública e

privada a mulher conquista seu,

espaço e mostra ser tão capaz em
suas atividades como os homens,
Competindo com eles em.nível de

igualdade. Três destas mulheres
falam sobre o Dia internacional
da Mulher.

Página 6

TribUllllfiaprova
contas de Vasel

. I

do ano de 1993

Juventus ''pega''o
Avaípensando em
uma recuperação

Página 11 o Tribunal de Contas do Esta
doexarouparecer favorável apres
taçãode contas doprefeitoDurval
Vasel referentes ao exercício de
1993, recomendando à Câmara

.

de Vereadores qup as aprove, ba
seadonaapreciaçãodosbalancetes
enobalanço geral doano apresen
tado pelamunicipalidade.

Páginà 5

Habitação entrega
financiamentos às

famaias . inscritas
Págtna4

Varrlftio atinge até 60% das ruas contrattuJas . ; .. :;..;.
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ReminiscênciasEDITORIAL

Um governo de negócios oPaçoMunicipaldeJaraguâ (3)

Quando o presidente Fernando Henrique
Cardoso confessa, publicamente, ter sido

chantageadopeloCongressoNacionalque oobrigou
a sancionar a anistia ao senador Humberto Lucena
- que usou a gráfica do Senado para confeccionar

propaganda política pessoal -, podemos ver,

claramente, que as barganhas desavergonhadascon
tinuam imperando napolítica. Paragarantir o apoio
da maioria o presidente não se fez de rogado:
perdoou um corrupto.

Não vamos longe e assistimos o mesmo filme,
distribuído de Florianópolis para o Estado inteiro.
Ainda não disse a que veio o governador Paulo
Afonso Vieira que, até agora, tratou de tão somente
costurar interesses políticos pessoais e de seus apa
niguados. Abertamente, vai negociando tudo o que

.

é possível com o presidente nacional. do PFL, Jorge

A foto' que acompanha desta
reminiscênciafoi feitaeml940,pelo
sr. Silvio Piazera, tirada do jardim
de sua casa que ficava defronte da

então'PraçadaBandeira', que como
dissemos, passou depois para

" Ân
gelo Piazera" - o doador daquela
área para um logradouro público.
Antes de sua morte, a viúva de

Sílvio, Estefânia Ballock Piazerä,
comentou aquele Jaraguá que pas
souporradicais transformações. Fi
nalmente, abondadede Irio Piazera
nos dá a oportunidade de mostrar

esta foto inédita.
Um mês após a cerimônia do

lacre de documentos e o fecho da
uma no centro da então 'Praça da
Bandeira'- em 15 de dezembro de
1939 - era lançada a primeirapedra
do edifício do Paço Municipal.

O redator do CORREIO DO
POVO e funcionário da Coletoria
Federal desta cidade, sr. João

BaptistaCrespo, voltavaacomentar
o queocorriana áreaadministrativa
do município de Jaraguá.

DiziaCrespo: "Edíffciornoderno,
perfeito na elegância de suas linhas

com31,20msde frentepor 17,65ms.
de largura, terá amplas dependên
cias em ambos os andares. No

primeiro ficarão, além do gabinete
do Prefeito, da Secretaria, da

Contadoria, da Tesouraria, da

Secção de Obras Públicas, do

Arquivo e da Secção de Estatística,
também o Cartório do Registro Ci
vil, a Delegacia de Polícia e a

Inspetoria Escolar. No segundo
andar ficarão o Forum da Comarca,
num salão de 1,6,10 ms. de

comprimento por 7,15 ms. de largo:
o gabinete do Juiz de Direito, do
PromotorPúblico; salas para apolí
ciae os réus, salas reservadas aos

jurados e às testemunhas; o

tabelionato de Notas, a escrevania
dos feitos da Fazenda e ainda urna
sala para os advogados.

A construção do edifício custará
ao Município cerca de duzentos
contos de réis. Como se sabe ficará
ele no terreno doado à Jaraguá pelo
saudosoÂngelo Piazera, à 'Praçada
Bandeira', sendo -agora mesmo a

Prefeitura autorizada adesapropriar
urna faixa de terra junta, para mais
amplitude daquele logradouro pú
blico, que vai se embelezar ainda
com urn jardim, onde, sobre o pe
destal de pedra, será colocado um

relógio com três mostradores.
Consultados os antigos

moradores, o relógio jamais foi co
locado, mas lembram-se de uma

campanhaencetadapelo semanário
CORREIO DO POVO, tendo à
frente o diretor-propr ietârio
Honorato Tomelin e o-redator João

Baptista Crespo, iniciaram uma

campanha que acabou por
. encomendar ao artista Fritz Alt, em
Joinville, aHerinade EmílioCarlos
Jourdan, pago com os dinheiros
arrecadados em empresas,
'repartições, escolas e povo de

Jaraguâ e Joinville.
Dizia o CORREIO DO POVO:

"Assim, sem alarde, vae o snr. te

nente Leonidas Herbster realizar a
maior obra de sua administração,
que é também, podemos assegurar,
a maior aspiração do Jaraguá de

hoje: A administração actual do

Municipio ordena-se sob os moldes
perfeitamente de accordo C0m as

novas directrizes impostas ao Esta
do e ao Brasil, pelos principios do

regimen salvador deGetulioVargas.
Actualmente, no paiz, é isto que se

sente. A acção dynamica desenvol
ve-se dentro deurn regimede ordem,
que desnortearia ha alguns annos as

administrações de então, mesmo

em vésperas de eleição, quando se

preparava nos gabinetes das

Capitaes, a enscenação propria a

illudir os interiores. Não satisfeita
ainda a remodelação da cidade -

sonho lindo que Jourdan teve no

silenciodo seu ranchode colonisador
" promove-se o nivelamento da rua

MarechalDeodoro, o seu calçamen
to e arborização e illuminação ca

paz de apresentar, à noite, melhor
aspecto. O prefeito Herbster

projecta a reconstrucção e

macadamização de Itapocuzinho,
Garibaldi, RibeirãoMolha e Rio da

Luz".
Friz von Jaraguá - 03/95.

Konder Bornhausen, escorraçado pelos eleitores na
eleição do ano passado, apostando numa recíproca
do governo federal ondeBornhausenainda tembom
trânsito.

Paulo Afonsonem ligaparaasexpressõesmaiores
do PMDB catarinense que o colocaram aonde está.
Sua menina dos olhos é Bornhausen e a ele oferece
tudo. Consequentemente, criando um clima de ani

mosidadeseconstrangimentos de todaordemdentro
do PMDB, onde alguns aliados seus, por conta de

colígaçõescomoPFLparaas eleiçõesmunicipaisdo
ano que vem, colaboram pondo mais lenha na

fogueiraEnquanto issoos contribuintes queesperem
pelas ações prometidas na campanha o que, aliás,
não é nenhuma novidade. Aqui e em qualquer parte

\

do mundo, governos de coligações nunca deram
'certo. E não vai ser desta vez .

Mulher
* Leoniç;e TorezaniMoser

Um dos problemas que costu
ma agravar-se na alma damulher
é aquele que diz respeito ao seu

complexo humano, frente o qual,
maisincapazsesentepararesolver .

com sucesso.

Sua figura é, namaioria, uma
obsessão

ponhaaisso com especial dedica
ção. Aprendendo a conhecer de

quemodo os pensamentos atuam
e influencia a vida, poderia
desfrutar das inúmeras

prerrogativas queabre o conheci
mento das possibilidades de viver
uma vidamais ampla e não cheia
de atrações que a comum lhe
oferece.
A realização de um Processo

de Evolução Consciente

proporciona a mulher a

oportunidade de romper o círculo
vicioso e restrito da vida corrente
buscando gradualmente através

dopróprioesforçoconheceracom
plexidade de sua psicologia,
através do conhecimento de si

mesma, podendo ampliar indefi
nidamente sua capacidade. Aqui
começa a mulher a dar os

primeiros passas no sentido de

compreender e sentir a prerro
gativa de ser mulher.

É como quando nós decidimos
aaprenderum idiomaestrangeiro.
Começamos pela pronúncia de

cada letra, depois das sílabas, das
palavras, aprendendo a formar
frases, estudando-se a gramática,
até que, por fim, domina-se a

língua.
Assimcertamenteseatingiráa

figura superior da mulher.
Para atingir tal objetivo,

precisamos adquirir carac

terísticas fundamentais como a

bondade, a alegria, a candura, o
pudor, a discrição, entre outras.

Sendo amulher naturalmente
sensível e uma educadora nata,
iniciaria sua missão trans

cendental capacitando-se para
educar a si mesma e através do

que vai conquistando, ajudar o
homemaeducar suanaturezamais
mental emais instintiva, ou seja,
ajudar o homem na sua auto-edu

cação.
Através desta forma inteligen

te amulher conquistará seu papel
fundamental, reservado exclusi
vamente a natureza feminina.

* Micro-empresária e Es
tudante de Logosofia.

perm a- MIIJlIsr
nente.

Luta por prs(isomostrai-
se boní- t/ss(DbrirO
ta, atra- , , ,

tiva, de SIprDprlO
porredis-
tinto e gestos cultos, ou melhor
ainda, graciosos. E não hádúvida
que muitas o conseguem, e com

facilidade.

Contudo, em seu afã de
embelezar-se fisicamente, grande
parte tem-sedescuidado dabeleza
desua fisionomiamoral epsicoló
gica:

Paraadquirir asbelas qualida
des que tantoadornam seucaráter,
é necessário que amulher se dis-
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POLÊMICARetranca
(C.M.) Convênio entre o luventus

Bons sinais

eFMEcom votoscontráriosNo agora decenteplenârio da Câmara de Vereadores de Jaraguâ
do Sul, obra do atualpresidente Valdir Bordin, mais vozes.come

çam a discordar sobre alguns "prasos-feitos" anteriormente
enviadospelo Executivo e, via de regra, contestados quase que
apenaspelo hoje deputado Geraldo Weminghaus. Observa-se,
assim, que a remodelaçãa nãofoi apenasmaterial, o que é

extremamente salutar. O Legislativo é, em última etrcunstãncia; o
canal de voz dapopulação. Se começa a agir assim estâ

cumprindo seu papel de fiscalimção. E é isso que queremos.

J araguá do Sul - A

renovação do convênio entre a

Fundação Municipal de Esportes
e o Grêmio Esportivo Juventus,
pelo qual o clube receberá cerca

de R$ 8mil mensais em troca de
assistência médica, cessão

daacade-

Mistério 2
Osequipamentosdemusculação
foram trocados por estes dois
aparelhos. Devidamente ''ja
teados" com areia e pintados
ficaram como novos e servem a

clientes de uma academia
particular. Até hoje, pelo que
consta, atleta nenhum da FME
foi atendido dé acordo com os

termos do convênio.

Férias
Prefeito Durval Vasel em férias
por trinta dias desde sexta-feira
passada. Assume o vice, Alfredo
Guenther. Que introduziu no ano
passado, quando também assu

miu o posto, o salutar hdbito de
levar os secretârios municipais
às entrevistas das terças-feiras.
Para que os tuulares dêem as

explicações necessdrias sobre
suaspastas.

Vereodoles

pedem
oblos

mia de
muscula

ção e do

estádio,
gratuita
mente,
paraatle
tas da
PME, provocou discussões em

plenário durante a sessão da
Câmara de segunda-feira, 6. Seis
vereadores votaram centra o con

vênioporentenderemqueaquan
tia é elevada diante das seguidas
queixas do Executivo de que não
há dinheiro suficiente para obras

.

públicas.
O primeiro a manífestar-se

.

contra foi o vereador Luiz Zonta

(PPR), para quem o,valor deveria
ser reduzido paraR$ 5mil. Zonta
lembrou que muitas indicações
apresentadas pelos vereadores,de
custosbastante reduzidos,não são
atendidas sob a alegação de falta
de recursos. Com ele concordou o
vereadorWigando Meyer (PPR),
ressaltando que no ano passado,

• •

pl/mellO
Mistério 3

A afirmação de que atletas não
utilizam equipamentos que
formam massa muscular não é
verdadeira. Alguns não, depen
dendodamodalidaâe. Outrossim.
Na verdade, embora o desmenü
do naépoca, odinhéiro vaidireto
para ocofredoclube, semnenhu
ma reciproca: mesmo que isso
conste do convênio.

Pelosim
Tribunal de Contas do Estado
examinou asconmsdaprefeitura
de Jaraguâ do Sul relativas ao

ano de 1993. Segundo consta,
recomendouàCãmarade Verea
dores suaaprovação. Parecerdo
legislaiiso sobre isso deverá ser
exarado nospróximos dias.

Problema
Programa de habitações
popularesconstruidaspelo siste
ma trava-blocos iä está
prejudicado. O material era
produzido por presidiarias 4e
penuenciäria agrícola de
Chapeeâ, cujafdbricafoifecha
da por falta de recursos. O
problema atinge, também,
projetos, habitacionais em

Jaraguä do Sul.

Liberado
PrefeituradeJaraguädoSulestá
concedendo alvarä de licença ,

paraconstruçõesparticulareseo
respectivo "habite-se", sem ne

cessidade do comprovante de

pagamentodamamculajunto ao
INSS. Decisão doprefeito Vasel
atende proposição feita pelo
vereador lia Tironi. Issoporque
o recolhimento emfavordo INSS
fiada tem a ver com omunictpio.

FTtlllkoviack: a fa'Vor

quando daassinatura do primeiro
.

convênioentreaFMEeoJuventus,
ficara acertado que a prefeitura
não ajudariaodubeem95.Meyer
votou contra e disse que só

aprovariâseo valorfossereduzido
para R$ 5 mil.

solicitado pela diretoria do
,

Juventus. "Também é preciso
lembrar que não se trata de uma

doação pura e simples, porque os

atletas da PME podem usufruir
do clube", disse Garcia. Indaga
do pelo CP, o presidente da

Câmara, Valdir Bordin, afirmou
que o Legislatívo nunca recebeu
relatório sobre a utilização das

dependências do Juventus pelos
atletas. OUtro a votar contra foi o
vereadorJoséRamosdeCarvalho
(PPR). "Nada. contra o Juventus,
porém recentemente aprovamos
a'lui autorização para que a

prefeitura contraísseempréstimo
junto ao Issemdestinadoàcompra
demáquinas", lembrou o vereador
acrescentado que é preciso
primeiro atender as necessidades
dapopulação. Disse que votariaa
favor se o valor fosse deR$ 5mil.
O vereador Adalberto Franko
viack (PTB) manifestou-se
favorável à renovação do convê
nio e ao valor estipulado. Segun
do ele, o esporte precisa de todaa
ajuda possível, inclusive o

profissional. Colocado em vota

ção o convênio foi aprovadopor 9
votos centra 6 dados pelos
vereadores Luiz Zonta, José
Carlos Neves, José Ramos de

Carvalho, Wigando Meyer,
Gilmar Menel e Evandro Lis
cano.

Rolo
Incêndio no PMDB de
Guaramirim. Deputado Ivo
Konell estâsendoapontado como
culpadopela não nomeação, até
agora, de Irvandro Zommer, su-

.

plente: de vereador, para a che

fia da Casan local.MdrioSérgio
Peixer, o atual Chefe, estásaindo
do PPR e indo para o PFLpara
ficar no cargo.

Acerto
Konell éacusado de estaromisso
emfunção de acerto feito com o

PFL de Jaragud do Sul para as

eleições 'municipais de 96. Dei
xando o caminho. aberto em

. Guaramitim para que a Casan

fique comaFrente liberal. Épor
estaseoutrasqueo serviçopúbli
co nõo anda. Brigas de quintais
são mais importantes que os

inseressesdapopulaçtIo.
.

Unânime
Câmara de Guaramirim vai
mandar oficio. ao ministro das
Comunicações pedindo a

permanênciadeValmordeLucca
na presidência da Telesc. Com

apoio de todas asbancadas, in
clusive do PFL cujo partido de
fendea indicaçãodeVitorKonder
Reis, irmão do ex-governador
Antonio Carlos, para ocupar o

cargo.

Ao justificar seu voto

favorável, overeadorPedroGarcia
(PMDB) disse que os R$ 8 mil
nãosignificamnem50%dovalor

Mistério 1
Prefeitura de Jaraguâ, desde o

anopassado.repassamensaimen
te ao Juventus a soma de R$ 1a
mil. Emtrocao clubedeveriadar
todo tipo de assistência aos atle
tas da FundaçtIo Municipal de
Esportes,gratuitamente.Emtem
po: oJuventus temmédico que sõ
vai aos jogos e duas bicicletas

.

ergométricas.

BONS ....ÇOlI. iii>'. 0UAU00lE. ·se_ C<lII
NCMDtDE8, � MA$CI.uI.\ ItMlfllNA. E N'ANTl..

Av•. Mal Deodoro da Fonseca. 280
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Wigando: a fa'Vor de R$ 5mil
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HABITAÇÃO

Engepasa expõe dificuldades Famüiasrece�emparcelas
.

. . para construtr suas casas
. e promete melhorar o.servIço Jaraguãdo Sut-Bstasemana participar do projeto trava-blo-

asecretariamunicipaldeHabita- cos, financiado pelo Fundo

ção entrega a 11 famílias a pri- Rotativo. Segundo o secretário
meíra parcela do financiamento Ademir Izidoro, aproximada
destinado à'construção de casas mente 25 famílias já se cadastra

populares através do projetoUni- ram e estão na fila de espera. A
dades Isoladas. As famílias bene- intenção é beneficiar 100 famíli
ficiadas foram selecionadas pela as através desse sistema de cons
secretaria de Habitação e o prin- trução.
cipal requisito para ser atendido O sistema trava-blocos, se
nesteprojetoépossuirum terreno gundo o secretário, émaís eco
devidamente escriturado. O va- nômico que o método conven

Ior daprimeiraparcelaé de 1.100 cional porque dispensa a

UPF e é enviado pela Cohab, contratação de mão-de-obra

parceira da prefeitura neste pro- especializada, devido a facili

jeto.Aprevisãodosecretáriomu- dade de montagem, já que os

nicipal de Habitação, Ademir blocos são moldados em gran
Izidoro, édequeofinanciamento dca dimensões. A secretaria
beneficie 90 famílias. de Habitação oferecerá toda a

Alémdo projetoUnidadesIso- assistência técnica para amon
ladas a secretaria municipal de tagem da casa, além da funda

Habitação inicia o processo dé ção, madeiráme, telhas e aces

seleção entre os interessados em sórios de acabamento.

LIXO

Jaraguä do Sul - O ge
rente regional da Engepasa,
contratada para o trabalho de

coleta de lixo e varrição de

I
I

Ir
I

j , ruas em
�AAII#,Jaraguá .'''''1#11

do Sul, fIM'
Vilmar ..

Puccini, ",tI"" .

disse on- JHIII/t/IIAd'
tem que a ------

empresa adotou algumasmedi-
das operacionais a partir do
mês passado para poder me
lhorar a qualídade do serviço
prestado na cidade. Puccini re
conheceu deficiências que se

acentuaram apartir de outubro
do ano passado, segundo ele

,

por carênciademão-de-obra e,
mais recentemente, pelo pro
longadopéríododechuvas com
conseqüências diretas no tra

balho de varrição.
Segundo Puccini, a ohuva

tem sidoum inimigo natural da
Engepasa pois, além de impe
dir que a varrição de proceda
normalmente, ainda faz com'

queo acesso a algumas ruas e

morros fique impraticável.
"Nos morros há riscos para

os funcionários, para a popu-.
lação e também, para os veícu
los e equipamentos", disse o

gerente da Engepasa. Em rela

ção àmão-de-obra, des 42 fun
cionários apenas 12 são de

Jaraguá do Sul. Os demais são
trazidos diariamente do muni

cípio de Rio Negrinho, num
percurso de 213 quilômetros,
pela dificuldade de se encon

trar este tipo de trabalhador na
cidade.
Por causa disso, dos mil

quilÔmetro� de varrição con

tratados a empresa só atingiu,
até agora, 60%. Porém, só re
cebe pelo que é varrido. Há

uma fiscalização diária - e

também relatórios - por par
te da prefeitura neste senti

do. Também aEngepasafaz,
diariamente, Hscalização
dos caminhões que traba
lham na coleta, inclusive à

.

noite. Este trabalho de fis

calização abrange, também,
as reclamações que chegam

à empresa. A coleta de lixo

aumentou em 22% em rela

ção ao mês de fevereiro do

ano passado: das 32 tonela
das/dia da época, já são ago
ra 39 toneladas/dia.

Neste aspecto, segundo
Puccini, os coletores enfren
tam dificuldades no manu-

seio das embalagens, que
nem sempre são as recomen

dadas. Além disso, como não
há separação do lixo, vidro,
latas e objetos cortantes aca
bam ferindo, com certa fre-

qüência os funcionários. Por
isso a empresa decidiu par
tir para um trabalho de

conscientização da popula
ção, dístríbaindo folhetos

explicativos sobre o- proce
dimento correto. Pelo tele
fone 72-3424 a Engepasa
está recebendo queixas
durante as +4 horas do dia (à
noite via secretária eletrôni

ca). "Nossa intenção, a par
tir de agora, é nos aproxi
marmos da perfeição" con
cluíu Puccini.

LucioS.... 1

HOMENAGEM.

Descendentes de húngaros vão
ter noite especial em julhoI .

Jaraguá do Sul- A secretaria
de Cultura, Esporte e Lazer está
pesquisandoorealnúmerodedes
cendentesdehúngaros residentes
no município para uma homena
gem que a prefeitura pretende
prestar durante a semana comê
morativa do aniversário domuni-

cípio no mês de julho. Será a

primeiraNoite Húngara, a exem
plo dehomenagensaoutras etnias
que colonizaram a região, como
poloneses, alemães e italianos. A
maíoríncídênciahúngaraestänos
bairros de Garibaldi, Santo Este
vão, Santa Cruz e Trindade

C::EREJÃ·��
LANCHONETE E PIZZARIA o

LANCHES'
PIZZ�S

PETISCOS
E SERV-CAR

FONE: (0473) 73-0734,
Rua 28 de Agosto, 2500 (Pertinho da Estaçio) Guaramirim • SC
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Tribunal aprova contas de Noites CulúJr�is iniciam
Vasel do exercício de 93 já

dia 18 no Água Verde
Jaraguá doSul- A comunidade' (emjunhoje.Nereukamostemagos

São Judas Tadeu, no bairro Água to). Nomês dejulho o projeto pära,
Verde, que engloba também toda a devido a programação dos festejos
ãreadaParóquiaApóstoloPaulo, na de aniversãrio de Jaraguá do SuL
Vila Lenzi, será aprimeira a receber Nos meses de setembro, outubro e

neste ano, dia 18 o Projeto Noites novembro, o "Noites Culturais" terá ,

Culturais, definido depois de continuidade em bairros que serão
encontro havido com lideranças de definidos no início do segundo
comunidades convidadas para semestre.
discutir o evento, no Centro Dentrodealgunsdias,asecretaria
Empresarial de Jaraguá do Sul. As de Cultura, Esporte e LazerlFunda

próximas' estão definidas para os ção Cultural, realiza reunião para
bairros Ilha da Figueira (em abril), ·acertar,aprogramaçãocomosgrupos
Amizade (em maio), João Pessoa artísticos em cada apresentação.

TCE

JaraguádoSuI-OTribunal
deContas doEstado (TeE), emseu
relatório sobre as contas da prefei
turade JaraguádoSul do exercício
de 1993,

.

_

sugereasua
aprovação

,

pelaCâma-
rade Vere-

(M,t,1'tJIII
iw""'.1

adores do' IIIJ IdlltO(iI
m�c!:;_ ,,_,
mendação .

doTribunaldeContasébaseadano
exame dosbalancetese nobalanço
geral do ano apresentado pela
municipalidade.

.

Secretariaavisa
moradores e diz
que vai multar

Jarli\guá do Sul- Moradores
da ruaDomingosRosa, noMorro
da Boa Vista, estão recebendo

correspondência da secretaria de
Agricultura e Meio Ambiente..

Segundo informou o engenheiro
sanitaristaLtiiz FernandoLemos,
a intenção é a de alertar apopula-·
ção daquela rua para um sério

problema: o acúmulo de sacos de
lixo doméstico; restos de podas
de jardins e entulhos de

construções que continuam sen

do atirados no ribeirão que passa
naregião.
A princípio, segundo disse o

engenheiro o alerta está sendo
feito apenas aos moradores da

Domingos Rosa, mas que ainda
nestesemestre todososmoradores
de ruas cortadas por ribeirões,
riachos e rios receberão omesmo
comunicado. A medida, disse

Lemos, objetiva evitar a

proliferação'de insetos e a polui
ção das águas. O engenheiro,
garante que na rua Domingos
Rosa a coleta de lixo é regular,
não existindo, por isso, motivos
para que os moradores atirem os

detritos no ribeirão. Depois virão
asmultas, que variam deR$ 20,00
'aR$I00,OO.

O tribunal, ao formalizar a sua
análise, compara receitas e despe
sas dos três últimos exercícios, in
cluindo o analisado (1993). Neste
aspecto, é interessante notara evo
lução dos investimentosorçamen
táriosnaeducação e na saúde, para
citar os principais segmentos ad
ministrativosprioritários domuni
cípio�

Na educação, em 1991, foram
aplicados 23,3% do orçamento,
abaixoportantOdoprevistonaCons
tituição Federal. Em 1992, as apli
cações na Educação somaram um,

percentualde27,9%,passando,em
1993, primeiro ano da gestão do

prefeitoDurvalVasel, para33,8%.
Nasaúde, o incremento foi tam

bémbastante significativo,nacom
paração com os anos anteriores

(1991-1992). Em 1991, 5,9% do
orçamento foram destinadosàsaú
de pela prefeitura. Em 1992,7,5%
e, em 1993, na gestão do prefeito
Durval Vasel; esse percentual su
biu para 12,9%.

O prefeitoDurval Vasel ressaí
tou que, norelatório doTribunal de
Contas, está comprovada a lisura
com que a sua administração se

houve, já no primeiro ano de ges
tão, e a obediência às prioridades
básicas.

DEFINIDO

APEDIDO

ESCLARECIMENTO
Tendo em vista conotações feitas pelo jornal CORREIO

DO POVO, segundo as quais o Sr. Durval Vasel seria sócio da

Rádio Brasil Novo Ltda., fazemos os seguintes reparos:
'1° - O dito cidadão não faz parte do quadro associativo da

empresa;
2° - Não foi e não é sócio, salvo se tiver capacidade financeira
para adquirir as cotas da sociedade acompanhada de nossa

indispensável aprovação;
3° - Os documentos de constituição da sociedade, respectivas
alterações, a declaração de Imposto deRenda e balanços anuais
estão a disposição dos interessados em nossos escritórios de
contabilidade paradirimir dúvidas e o prevalecimento da verda
de;
4° - Somente ao Diretor da empresa. Sr. Carlos A. Reali cabe a
gestão de todos os negócios sociais e comerciais, bem como a

representação da sociedade em juízo ou fora dele;
5° - Qualqueroutro que se denomine sócio daempresa e que não
faça oficialmente parte do quadro associativo (como no caso

presente) estará sujeito a sofrer ações judiciais e civis por
falsidade ideológica e eventuais danos;
6° - As críticas endereçadas a prefeitura e configuradas como
"pau puro" segundo o jornal CORREIO DO POVO, tem sido
feitas sistematicamente pela população, ex-funcíonärios e parte
dos atuais daAdministraçãoMunicipalpor estarem decepciona
dos e inconformados com o seu desempenho;
7° - Quandohouver necessidade deemitiropinião sobre assuntos
de interesse público, aRBN jamais se furtará de sua responsabí
lidade e direito Constitucional de livremanifestação do pensa
mento;
8° - Quando se exige alguma coisa é preciso estar efetivamente
habilitado e amparado legalmente o que não é o caso do dito
cidadão.

'

Com tais colocações esperamos ter esclarecido defíniti-� .

vamente os leitores deste jornal e a população de Jaraguá do Sul

Atenciosamente,

Carlos A. Reali
Diretor Geral

RÁDIO BRASIL Novo

FALECIMENTO

Arno
Benetta

I
,

I

i
�------------�---------------------------------------------�I

Pormais que saibamos ser amol1e
conseqüência inevitável da vida, sem
embargo, jamais nos acostumamos a

ela. Háde sempre constituirummotivo
decontristamentoparao nosso coraçlo.
a perda de um ente querido. Não valemu explicaçOel cleaUflcaado
fenômeno da paralisação das nossas energias vitais; não adiantam as

explicações religiosas dessepasso deumaparáoutravida, porquenão
nos acostumamos nunca à separação de um bem que mais se quis.

, São certamente pensamentos dessa naturezaque ocorreram quan
do do passamento deArnoBenetta, moço ainda para os padrões da
atualidade em que os anos de vida cada vez mais se acentuam.

Filho do distinto casal Angelo (Emma G.) Benetta, nasceu nesta

cidadeem 12/03/1930eo desenlacedeu-se asduashorasdamadrugada
de 25/02/95, deixando aos prantos a esposa CiÚY Panstein Benetta,
seus filhos Luiz Alberto, Marcos Antonio e Ivo Renato, assim como

as noras Noeli Helena, Neusmarí e Elizabeth, sem contar os netos

Fabrício, André, Rita de Cássia e as irmãs Rita Oberti, Elly Ballock
e Tereza Karger.

Ao acaso lembramos das atividades da família Benetta, especial
mente seu pai que foi hoteleiro que denominou de "Jaraguá", no
antigo Hotel Wenzersky, no Retiro dos Padres, defronte a antiga
IgrejaMatriz aqui naMarechal, da garapeira e do caf� e restaurante

no antigo prédio de Kellermann, na Preso Epit. Pessoa e o habilidoso
trabalho de tinturaria e chapelaria, na Emílio Carlos Jourdan. Arno
deve ter ajudado seus pais nessas missões. O que mais marcou o

Arno, além de representante comercial, foi a sua designação para o

SINE - Sistema Nacional de Empregos -, por cerca de dois lustros,
onde granjeou um enorme círculo de amizadespor parte daqueles que
necessitavam daquele órgão, na busca de emprego nas empresas
jaraguaenses e região.

O sepultamento de Arno Benetta deu-se de sua residência, à rua
Leopoldo Augusto Gerent, 26, centro para o Cemitério Municipal,
com acompanhamento de familiares, parentes e amigos que foram
levar o seu último adeus ao prestante cidadão jaraguaense.

'

Aos familiares e demais parentes, os pêsames desta folha. E.V.s.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO - 6 GERAL

�.

JaraguádoSul. 8demarço del995

. As mulheres lutampara conquistar espaços
ELAS

A menos de 5 anos da virada
do século asmulheres de todo omun
do preparam-se· para ingressar no

terceiro milênio em uma nova

realidade, onde não há mais espaço
para a discriminàção à presença da
mulher em todas as atividades que
cercam a vida cotidiana Ao longo
das últi
masdéca
das, com
.corageme
determina

ção, elas
foramen
frentando
os desafi- .

"'D/vpa/DD
'DIndi"íltJs,
lib"dad,s
dalnv/II"

os e tabus, vencendo-os um a um até·

alcançarem a tão desejada e devida

igualdade com o homem.
Na região de )araguá do Sul, a

mulher acompanhou com vigor as

transformações feministase,hoje, es
tão presentes nasmais diversasativi
dades, disputando o mercado de
trabalho em pé de igualdade com os

homens.
Para a secretária de Educação

deJaraguádoSul, a vereadora licen
ciada Rosemeire Puccini Vasel, a

mulher conseguiu abrir os caminhos

justamente quando começou a lutar

por seus direitos de igualdade, saín
do do lare atuandoem vários setores
da sociedade, tais como igreja, p0-
lítica, mercado de trabalho "e tudo
isso resultou emmudanças sociais,o
que fez comque ela, em certos casos.
se sobresaísse mais do que o ho
mem, por sua competência".

Rosemeire acredita que a

discriminação ainda exista para
_

certas profissões, onde a mulher não
é aceita, pelo fato de ser mulher. Na
vida política, acredita a secretária de
Educação que "amulher venceu por
suaposturaque inspíracredíbilídade
e confiança, apesar de que existam
casos emque isso não se aplica. Se
há as competentes há também as

'boas', que usam de seu corpo para
encurtar caminhos", diz ela

Duas preocupações divereadora
dizem respeito à responsabilidade

Rosemewe Pucci"i Vasel

da mulher, em relação à liberdade

que alcançaram. "Uma vez mais
conscientedeseus direitos, a mulher
podenão sedeixar mais sucumbirao
homem e, rio caso da infidelidade,
por exemplo, as gerações futuras

poderão adotar apolítica dopão-pão,
queijo-queijo, ou seja, pagar names
ma moeda. É preciso muito

equilíbrio", diz Rosemeire.
"Penso também que a mulher do

século XXI deve se preocupar em
não perder a sua auto-estima Seil

grande desafio é se respeitar e se

valorizar. Nos últimos tempos, essa

Olga LúcÍIJ de Souza Chiodi"i

busca pelo igualdade e pelo sucesso

profissional vem tornando as

mulheres menos femininas, talvez

porque tenham esquecido um pouco
de si próprias", concluiu.

Jáa professora aposentada Ol

ga Lúcia de Souza Chiodini, acredi
ta que as mulheres devem priorizar,
cada vez maís, a sua formação e

capacitaçãoprofissional. "Euvejo isso
aqui no Supletivo, as mulheres sa

bem que seu crescimento está ligado
à sua íntelectualízação", diz ela que
dirige uma escola de formação de

adultos emGuaramirim.

Olga é categ6rica ao dizer que
tudo o que a mulher alcançou até

agora foi com muita dificuldade e

sacrifícios. "Anecessidadede conci
liar trabalho, casae famíliaéumde

safioque exigemuitadeterminação",
destaca ela "Minha preocupação,
em relação às gerações futuras, é a
respeito de como vão lidar com essa

liberdade toda Por isso acredito na

busca pela formação", acrescentou.
Seu pensamento em relação aos

tabus superados pelas mulheres e

sua independência, em relação a

antigos preconceitos, assinala uma

questão um tanto quanto abandona
da nos dias atuais. "Penso que tudo
vem do berço, da convivência fa

miliar, a educação de casa, enfun.
Essa liberdade deve ser transmitida
como sinônimo de responsabilidade
para que,. assim, as circunstâncias
não levem as mulheres para outros

rumos, não tão adequados", acentua
Uma das demonstrações de que

as mulheres conquistaram, efetiva
mente, o seu espaço, diz respeito a

uma das áreas em que a mulher

sempre foi considerada como inca

paz de atuar: amagistratura S6 em
Santa Catarina, 20% dos juízes são
do sexo feminino e uma delas é a

dra. Hildemar Menegúzzi de

Carvalho, da 2" Vara Cível da
Comarca de Jaraguá do Sul.

Foi, realmente, umagrande con
quista para a mulher ingressar na
magistratura, pois teve que superar

I�
Especializado em Alisamentos e 5.0.5., Cortes,
Tinturas, Reflexos, Permanentes, Penteados,

Suporte, Ondulação, Acetinagem.
Atendemos Noivas com hora maréada,
Completo Serviço de Manlcur. e Pedicure

1

Rua Josef Fontana Esquina com João Marcatto n!! 13

It (0473) 72·2602 - Jaraguá do Sul - SC

Bilde"",,Mellegu%%i tle Canalilo

a barreira conservadora que havia,
de que s6 os homens poderiam ser

juízes e só eles eram competentes
para julgar. Por muito tempo o ho
mem viu amulher apenas pelo la
do sentimental, esquecendo-se que
ela também pode ser tão imparcial
quanto ele", disse Hildemar.

Paraela, desde o direito de votar

até as participações na vidapolíti
ca, social e econômica, mostra que
a mulher é tão competente e

responsável quanto o homem.
"Acredito que, para todamulher é
motivo de honra acompanharessas
conquistas", destacou.

Hildemar julgaque com as con

quistas alcançadas em todas as
.

áreas a mulher, também, conse
guiu se libertar de muitos tabus.
"Entretanto, essa liberação s6 se

tomou possível graças a cola

boração do pr6prio homem,
companheiro inseparável da
mulher", acresceatou.

Finalmente, na opinião da juíza .

Hildemar de Carvalho, o maior de
safio para amulher do século XXI
énão deixarde ser verdadeiramente
mulher. "Apesar da competência
da mulher na vida profissional, ela
não deve esquecer jamais o lado
sentimental com o lado feminino,o
lado mãe, o lado companheira, já
que ela e o homem devem cami
nhar juntos, lado a lado, para
novas conquistas", concluiu.

* * * * * * * * * * UM AMOR DE LOJAS * * * * * * * * * *

� .

Fone (0473) 72-1277 REKANTO Fone (0473) 72-2284
Rua Padre Pedro Franken, 99 Av. Mal. Deodoro da Fonseca,. 801
Jaraguá do Sul - SC Jaraguá do Sul - SC

Rekanto&
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VARIG
Fone (0473) 71-0091
Fax (0473) 72-3363

VENDE-SE
CasanoAnaPaulam, lote96, rua
B. Casa de madeira com funda
mento para alvenaria Com 26

prestações pagas, 'restando 24

prestações. ValorR$ 7.000,00.
Falar'com Ivanor no telefone 76-
0432

VENDE-SE VENDE-SE

Conjuntocompletodemoldespara Terreno com 370m2, na rua 00-
confeccionistas, shorts, camise- míngos Sanson - Vila Baependi,
tas, calças, blusas, bermudas e próximo à Marisol. Preço a

abrigos. Adulto e infantil. Tama- combinar, tratar 72-1239
nhos 2, 4, 6,8, 10, 12, 14 - PP, P,
M,G,GG.ValorR$150,OO. Tratar VENDE-SE
na rua Pastor Alberto Schneider, Belina/89 - verdemetá1ico.Valor
1500 em frente ADV Com. e R$7.5oo,00. Tratarfone71-9822

VENDO OU TROCO Distribuidora ou pelo fone 97-
Sobrado de 257m2, suíte com 9625 com César

closset,mais 1 suíte, 1 quarto, sala
íntima, sala de TV, estar, jantar, VENDE-SE

cozinha, dependência de Kombi/76,motornovo,latariaem
empregada.garagemparaêcarros, excelente estado. Preço R$
varandas. Terreno com 5.700m2 3.800,00. Tratar fone 75-1450
com 3 lagos de peixe. Rio Molha.
Falar com Flávio no 71-1969 VENDE-SE

__________

( Terreno 3 lotescomáreade390m2

VENDE-SE cada. RuaMathias Ruysam - Ilha

MondeIOKn).-corazul-ValorR$ daFigueira. Tratar fone 72-0172
,

VENDE-SE
35.ooo,00.Contatosfone71-9822 ou 72-3847 Monza SLE/85 cor prata Valor

R$ 6.900,00. Contato 97-9111

VENDE-SE
Jeep ou troca-se por telefone con

vencional. Contato fone 71-2824.

II

II

ADMITE-SE'
I'

Vendedor com experiência mínima de 1
ano. Tratar na Gráfica e Editora CP.

Endereço: Av. Mal. Deodoro da Fonseca,
122. Fone: 71-1721

JUSTIÇA ELEITORAL
On:unscrição de Santa Catarina

Juízo Eleitoral da 1,. Zona

EDITAL N° 01/93
A DOUTORA Hll..DEMAR MENEpUZZI DE CARVALHO, JUÍZA ELEI

TORAL DA 17' ZONA, MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL, ESTADODE

SANTA CATARINA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÓES LEGAIS ...

TORNA PÚBLICO que em audiência pública a realizar-se no dia 29 de

marçode 1995às 14:OOhoras, noFÓRUM, estabelecidoaruaGuilhermeWackerhagen,
87 proceder-se-á em seu forno, a incineração de-todas as cédulas utilizadas no pleito
realizado nos dias 03 de outubro e 15 de novembro de 1994.

E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e dos partidos
políticos em especial, manda passar o presente edital, que será afixado no local de

costume, às portas do Cartório Eleitoral, Edüício do Fórum e publicado na imprensa
local.

Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos (3) três dias do mês de

marçodoanodemil novecentos enoventaecinco (1995). Eu LourdesAnitaHinterholz
Chefe do Cartório Eleitoral da 17" Zona o subscrevi.

Hildemar Meneguzzl de Carvalho
Jutza Eleitoral da 17" Zona

VENDE-SE
Kadett SL/91. Valor R$
12.000,00. Tratar fone 71-9822

,

VENDE-SE
Chevette ano e modelo 95 - cor

prata - pneus novos - impecável.
Valor R$ 5.500;00. Tratar 71-
0695 ou 97-9625 com Cesar

VENDE-SE
Corcel Il ano 80. Tratar fone 71-
9822 - ValorR$ 3.600,00

VENDE-SE

Capota para Pampa. Tratar fone
71-9822

�
RIOSUL
Fone (0473) 71-0091
Fax (0473) 72-3363

VENDE-SE
Caminhão Volkswagen 7.90S ano

87, emótimo estado. Fone 71-9822

VENDE-SE
Moto Turunal83 R$ 1.700,00.
Geladeira Biplex a gás e a luz.
Vídeo K7 4 cabeças R$ 350,00.
Tratar fone 73-0063

VENDE-SE
F-looo/89 - Turbo cl capota de
fibra. ValorR$19.0oo,00. Trátar
fone 71-9822

GRÁFICA
Impressos
em' Off-set :

Tablóides, revis
tas, panfletos e

cartões.
Venha conferir
nossos preços

Fone:. 71-1721

Olha só!
* Casa de alvenaria com

120m2, (3 quartos)
terreno com 392m2

{14x28} todo murado.
. Rua: Benjamim Stein.

Preço R$ 27.000,00
* Casa de alvenaria com

110m2, terreno com

560m2 (14x40). Rua:

Alfredo Behnke. Preço à
combinar.

Aproveite!

Fone (0473) 71-2117
Rua João Picolli, 104
Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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EM .JARAGUÁ DO SUL
RUA .JOINVILLEr 1896 - CEP: 89.256-500

� Cl) 0473 I 72-3520 .

� �2,1c-Z2:'!,
6

CREC16799
1M VEIS

COMPRA' VENDE' ALUGA' ADMINISTRA' INCORPORA

CASAS
• SobradO cl 260m2 (Rua 446 - Próx. Vieirense) - R$ 95.000,00 - Em fase de conclusão
• Sobrado cl 160m2 (4 quartos, 3 banheiros) morro do Boa Vista. 1000mts após o inicio da subida RS 25.000,00. Troca por casa
em Barra do Sul

.

• Sobrado cl 300m2 (6 qtos, 2 cozinhas, 4 vagas garagem) - Próx. Ferro Velho Marechal- RS 120.000,00 'acena imóvei menor
valor lcarro' .

• Casa alv. cl 84m2 (Rua 650 - Laeral da rua Berta Weege) - R$ 20.000,00
• Casa aIv. cl 85m2 (Rua Maria Bertoldi - Pröx, Monfort) - RS 28.000,00 'urgente'
"Oasaalv. cl 128m2 (Rua Beira Rio, s/n° - Pröx, aotrevo deSchroeder) R$35.000,00- Trocaporcasaou apartamentoem Jaraguá
• Casa alv. cl 140m2 (Rua 205 - Ao lado do Juventus) - R$ 25.000,00
• Casa alv. cl 140m2 (Rua Luiz Salier, 205 - Próx. Mercado Breithaupt) - R$ 45.000,00
• Casa aIv. cl 170m2 (Rua Antônio C. Ferreira) - R$ 65.000,00 - Troca pl apartamento

APARTAMENTOS
• Ed. Schiochet cl 3 qtos (1 suite) - RS 43.000,00 + Finaneiamento CEF
• Ed. Jaraguá c12 qtos + Dependêneia Emp. cl 121m2 - RS 32.000,00 - Aceita troca por casa
• Prédio em construção na rua da CEF - Aptos cl 2 e 3 qtos + 1 ou 2 garagens
• Entrada + Financiamento em 24 meses direto cl construtora - Entrega 18 meses

TERRENOS
• Terreno cl 460m2 (Rua Antônio Cartos Ferreira) - Prõx, Glrassollmóveis - R$ 48.000,00
• Terreno cl 601m2 (Condominio Azaléias - Último da rua) - RS 25.000,00 'facilitado'
• Terreno cl 630m2 (Schroeder - Ao lado da Marisol) R$ 7.000,00 ou entrada e o saldo parcelado
• Terreno c12.500m2 (Schroeder - Rua Valentin Zoz) - RS 9.500,00 ou entrada e o saldo parcelado
• Terreno cl 7.500m2 (Próximo Malwee) - R$ 60.000,00 ou parte desmembrada c14.500m2 pl R$ 30.000,00
• Terreno Comi. cl 650m2 (Rua Joio Januário Ayroso) RS 21.500,0
• Terreno cl 371m2 (Rua Paulo Kraemer - Lot. MenegottQ RS 8.700,00 próx. Igreja São Judas
• Terreno no Residêncial Henrique Behling (próx. Salão Amizade) Venha conferir
• Terrenos no Loteamento Piazera I (Ilha da Figueira) Entrada de R$ 1.500,00 + financiamento·

SALAS COMERCIAIS
• Ed. Florença c1113m2 (1° andar) RS 45.000,00
• Edificio Miner (térreo) cl 17m2 - RS 20.000,00
• Central da Moda c125m2 - R$ 6.000,00 ou 4 x R$ 1.750,00 fixas (somente ponto)
• Shopping Jaraguá cl 21m2 - R$ 17.000,00 + saldo finaneiado em 36 meses

Procura-•• pl comprar
• Apto. central com garagem! paga-se até R$ 35.000,00 qunado
Troca-se casa bem localizada cl 200m2 + piscina -.R$ 70.000,00 por apto. cl 3 qtos e 2 garagens (apto. qunado)

• Galpão industrial c1800m2 + casa alv. cl233m2 + terreno todo plano com c126.549m2 (Santa Luzia -Inicio calçamento). Preço:
R$140.000,OO (Negociáveis)

Casa em alve
naria, nlrua

Exp. Antônio
Carlos Ferreira

.FIGUEIRA -

Lotesd35Om2,
pröx, Colégio
Holando Gon-

Av. Mal. Deodoro
- Apto. no 1 o an�ar, cl Apto. cl 1 suíte,

2quartosedep.
emprego

Casaem alvena

ria.c/lIO,00m2.
Rua José Pans

tein,14O

em

alvenaria

próxima aoRei
dos Botões.

próximo ao

Fórum - Apto. 3
quartos.

Monique - 3 quartos e demais

dependências cl 2

AMIZADE!
L O T
BEHLING -

CENTRO - Rua Venâncio
da Silva Porto - Salas

comerciais - Semi-acabadas
� Preço: 50% entrada e saldo

em até 7 meses.

FIGUEIRA -

Lote esquina. cl
frente de 29,5
metrospl ruaJosé
TeodoroRibeiro

ótima localização, próx..
, ao Breithaupt,
cl =+- ou - 620m2

RUA BERNAR
DO DORN
BUSCH - Terreno
cl 542m2, casa em.
alvenaria. Preço:
50% entrada sal
do em até 10 me-
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G�nte & Informações
Melody Scream estréia LBV socorre

sexta na Marrakech desabrigados
Uma bandacom semelhança com o estilo daDr. Smith

1>

(Curitiba). E a Melody Scream que estréia na Marrakech
nesta sexta-feira, 10. Imperdível!Nosábado aboateabriga
a festa de aniversário da jovem Bianca Zonta, filha do

amigo Hélio do Smurfs Lanches.

Racco e aMulher
NesteDia Internacional daMulher, alojafranquiadada

Racco de Jaraguá do Sul estará homenageando a mulher
da cidade através da distribuição de rosas e cartões que

contam como surgiu esta data comemorativa. A lojafica na
rua Antonio Carlos Ferreira.

Vendedor de Sucesso
AempresaDuasRodas Industríal, cumprimentaaquele que foi

eleito como o "Vendedor de Sucesso", no ano de 1994. Sérgio
Juvenal daSilva, que é representante da empresapara a região de
Belo Horizonte. Parabéns pela competência.

ALegião daBoaVonta
de está atuando junto à

população atingida pelas
enchentes na região de
Joinville, distribuindo ali
mentação e roupas aos

desabrigados, procurando
amenizar o sofrimento de
centenas de famílias.

ALBV informaqueestá
recebendo colaborações e
.donativos que serão desti
nados à este atendimento

emergencial. O endereço
da entidade em Joinville é
RuaPadreAntônioVieira,
n° 714, bairro Saguaçú,
fone (0474) 33-2202. Co
labore com o S.O.S.

Desabrigados da LBV.

TBaile da Garota Vi,eirense
No dia 15 de abril a Sociedade Esportiva e Recreativa Vieirense, abre suas portas para o I Baile

G�ota Vieirense, em comemoração aos 52 anos de fundação da sociedade. Dentre as várias candidatas
mscritas para o concurso, mostramostrês delas na foto: MicheIe Habeck, de 14 anos; Claudia Alves

Pereira, 16, e Josemari SchmoelIer, 15. A promoção promete ser o ponto alto das comemorações deste

,
tradicional clube da sociedade jaraguaense. Adíretoria informa que mesas já estão à venda na secretaria

�
do clube ou pelo fone 72·1544.

A p.tJu.na lJs/ey Cristina Holkr, tJu. recentiinente completou
seu segundo aninho e recebeu todo o carinho damamãe Caru, e
da/amOia inteira, posa descontraidamente para um "dick" do
CP

I ENIItAD\ + 4 PAGAMENTOSSI'"
, PAQAMENJOS SI ENJ'RAD,(
À VISTA 10'Mt DE DESCONTO

VESTINDO VOC� ·DE CoRPO INTEIRO
GETÚLIO VARGAS, � � ,

o
, I

mmno

In

�.'eigâ�ia!
Rua Procópio Gomes de Oliveira, 380

FONE/FAX: 72-0743
Jaraguá do Sul - SC
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FLAGRANTE

Presos ladrões de carro em Guaramirim
Guarainirim - ItamarBa

tistadeOliveira,18,PauloSérgio
Rodrigues, 22, e a menor Z.T.,
todos de Curitiba (PR), foram
presos em flagrante no sábado,
pelapolíciadeGuaramirim, pelo
furto do Versailles azul, placas .

A Y S

vanarodoviaSC413,pr6ximoa
comunidadedePontaCumprida,
quandoumpneudo carro furoue
eles tiveram de parar. As atítu
des suspeitas levaram alguns
moradores da vizinhança a

telefonar para a PolíciaMilitar,
que imediatamente foram até o

local.
"Foram encontrados alguns

documentos no carro que não

pertenciam a nenhum deles, por
isso a guarnição os trouxe até a

delegacia e depois de um

interrogatório, acabaramconfes
sando o furto e foram presos em

flagrantes", declarou Espezim.
De acordo com o que. foi

apurado,os três roubaramo carro
na sexta-feira e planejavam ir

4444,de
Curiti
ba. Eles
foram·
interro

gados
pelo de

legado
AlcivandroEspezimeacabaram
confessando o furto, após várias
contradições.

SegundoEspezim,o trioesta-

iIDfI()mpw
tI/ugo
dD/riD

para Balneário Camboriú, mas
acabáram traídospelopneu fura
do. Eles permanecem presos na

delegacia de Guaramirim,
aguardando transferênciapara o ,

estado do Paraná. "Na segunda
feiraencaminheio flagrantepara
o F6rum da comarca que enviou
à Curitiba", declarou o delega
do.

O proprietário do Versailles,
Diogo Antônio Maciel seúo, 48,
advogado, quemora emCuritiba,
já esteve em Guaramirim, e pode
levaroseucarrodevoltaparacasa.

Este foimaísumdos casos de

transgressão criminal, dentre os
vários desvendados pelo delega
do de Guaramirim, Alcivandro
Espezim. IHkg_AlewtllUlro Espedm

BOMCOMEÇO

Dez gols em quatroJogos na 1" Divisão Associação Jaraguá treina
Guaramirim - Na primeira Prancisco do Sul.Araquarí e até Eurico Duwe, no Rio da Luz.

parf' dl's�nu#ar cam'Peonator�da do campeonato da 1a�i- atletasquejáforamprofissionais NosoutrosjogosoCaxias perdeu U 'l"�
visao de Amadores da Liga comoPetr6Ieoex-Juventus.Para por 1 x O em casa, para a SER

JarâguádoSul. A equipe dé parados durante o final de ano,
Jaraguaense de Futebol (UF), o técnico da equipe Alicio Vit6ria,enquantooEstrellaven- futsaldaFundaçãoMunicipalde apesar de terem disputado várias
foram marcados 10 gols em String�, o certame promete ceu ao Juventus por 1 a O. Esportes/Associação Desportiva competições individualmente.
quatro jogos, com média de 2,5 muito. Aspirantes Jaraguá (FMFJADJ), segue fume "Os treinos acontecem três ve-
porpartida. O destaquefoi a go- O mesmo acontece no João Nacategoriaaspirantesforam nos treinamentos desde o zesporsemanaejáprogramamos
leada da SER Amizade sobre o Pessoa que tem entre seus marcados 12 gols em quatro jo- Carnaval, buscandoapreparação um amistoso, ainda neste mês,
time da SER João Pessoa, no jogadores Carlos Alberto, que gos com média de 3 por partida. do plantel para disputar várias para apresentaronovo grupo aos
sábado, 4, por 5 a 1. Demaneira também defendeu o Juventus. O destaque ficou pará a goleada competições durante este ano. torcedoresjaraguaenses, Trata-se
geral as equipes participantes Estejogomostrou que o cam- doCaxias, sobre oVitória, por4 Uma delas é o campeonato da 1�. de uma equipe que conta com

íavestíram pesado em con- peonato será altamente disputa- a 1. Nos demaís jogos o João Divisão do Estado, que deve ter atletas experientes e alguns. da

tratações para disputaro campe- do. Além de João Pessoa eAmi- Pessoa venceu aoAmizadepor 2
início na primeira quinzena do nova safra", declarou o técnico da
mês de maio. O objetivo é ficar PME/ADJ.onato. zade, Estrella deNereuRamos e a O; Juventus perdeu para o
entre os dois primeiros e alcançar O grupo é formado pelos se-A SER Amizade de outrasequipesestãocomgrupos Estrella por 2 a O e o Aliança adivisãoespecialem 1996. guintesatletas:goleirosPaulinho,Guaramirim, que quase fica de fortes para a competição. perdeu para oCruz deMalta por . De acordo com o técnico Leonardoe.Jaírtbííudínho): fixosfora da competição. - seus A surpresa da rodada foi a 2 a 1. Beethowen Domingues, a preocu-.� Silíco e Oda; alas Marquinhos,

dírígentes decidiram 10 dias an- derrota do Cruz de Malta para o Apr6ximarodadadocertame paçãoinicialédotaraequipedeum· Mabinha, Pradinho, l>rayton,
tes da'últilna reunião -, tem em time do Aliança.por 2 a O, em acontece no sábado e domingo melhorcondiçionamentoffsicoem Bverson, Balu e Edson; e pivôs
seu elenco jogadores de São partida realizada no estádio (11 e 12), apartirdas 13h30min. função de que os atletas estiveIaDJ. Duno e i�el Corupá.

'FUTSAL

Consulte-nos, fazemosPERSiANAS JOSÉ EMMENdöRfER LIdA.

Tpadição em:

- Pepsianas
Residenciais e Cornepciai"s

- Móveis sob medida·

- FUNDADAEM1917-

orçamento sem

compromisso.

VENDAS E REFORMAS
Rua Jacob Buck, 46 - Centro

(ao lado do Besc)
Fone (0473) 72-0247

Jaraguã do Sul - sc
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HOJE

luventus joga com Avaí

confiante na recuperação
JaragUá d� Sul- Expecta

tiva e tranqüilidade. Assim está o
climano JoãoMarcatto, depois do
empatede2a2,nojogodedomin
go contra o Marcílio Dias, em
Itajai. Agoraéesperaroresultado
de hoje, contra o Avai na Res
sacada.É

PCP, em Florianõpolís, para
encaminhar a documentação do

goleiro Silvio Roberto e do
centroavante Ricardo Eugênio,

.

este último que veio do Juventus
deSãoPaulo, ondejogavaao lado
do ponteiro Barbosa que já está
no João Mareaue.

Um dos destaques do jogo de

domingo foi o volante Charles,
que veio das divisões inferiores

dQ Juventus. Ele já é apontado
como uma das revelações e pode
chegar à condições de tínilar da
equípe. Alto, de bom porte físico
e preparo ele mostrou.

tranqüilidade ao jogar uma

partida difícil, fora de casa e nas

circunstâncias em que o time se

encontrava.

"Alcântara, também vem

funda
mental

que o ti
me traga
maisum
bom re

sultado,

lieD/'
116Dt.m
1I.IIIIum

d.sltl/que
para que
aíndahaiachances derecuperação
no returno da primeira fase do

campeonato.
Segunda-feira, o supervisordo

Juventus, ZéMário, foi a sede da

mostrando crescimento a cada

jogo como demaneira geral todo
o time e ísso nos dá maior

esperança para que possamos
chegar bem ao final da primeira
fase", diz Zé Mário, em tom de
alívio.

Sem problemas
Paraojogodelogomaísänoíte

emFlorianópolis, o técnicoPicolé
não tem nenhum desfalque e

poderá contar com os novos

contratados e possivelmente
estrearonovoataquecomBarbosa,
Ricardo Eugênio eTatau.

Já o goleiro Márcio Ventura

deverásubmeter-seaumacirurgia
no joelho, ainda nesta semana e

segundo previsões médicas,
permanecer em recuperação pelo
período de 3 a 4 meses.

, ,

GUMZ ALIMENTOS S.A. INDUSTRIA E COMERCIO

CGCIMF N° 84.430.636/0001-63

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO

São convidados osSenhores Acionistas daGumz Alimentos S.A. Ind. eCom., para
as Assembléias Gerais Ordinária eExtraordinária, que serão realizadas no dia 28 de
abril de 1995, às i5:00 horas, na sede social da empresa, naRua Gustavo Gumz n°

488, noBairroRioCerro Il, nestemunicípio de JaraguádoSul-SC, paradeliberarem
sobre a seguinte:

ORDEMDODIA

1° - Apreciação, discussão eaprovaçãodoRelatório daDiretoria e asDemonstrações
Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 1994.

2° - Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício. .

3° - Eleição dos Membros do Conselho de Administração pata o exercício social de
1995/1996 e fixação das respectivas remunerações.
4° - Aprovar O aumento do Capital Social de R$ 300.007,63 paraR$ 4.200.000,00
mediante a capitalização da Correção Monetária do Capital realizado e de outras

reservas legahnente existentes.
5° - Alteração do Artigo 5° do Estatuto Social.
6° - Outros assuntos de interesses da sociedade.'

AVISO: Acham-scadisposição dos SenhoresAcionistas, na sede social daempresa,
na Rua Gustavo Gumz n° 488, no Bairro Rio Cerro II, neste município de Jaraguä
do Sul- SC, os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei n° 6.404 de 15-12-

1976, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 1994.

Jaraguá do Sul rsci, 3 de março de 1995

EDELTRAUT BAUER GUMZ

Diretora Presidente

Mulher, eternamentemulher
Mulher dos contos e poesias, dos .camavais e fantasias; mulhermãe e

filha, a eternamaravilha que acompanhao desenvolvimento da humanida
de desde que Adão se sentiu só e obteve a graça da sua eterna companhia.

.

Mulher bem ou mal falada; mulher que só fala o bem ou aquela de

língua afiada, mas que é sempre esperada, pois as suas palavras podem ser

relacionadas e aproveitadas em canto e verso neste universo do bem e do
mal.'

.

Mulher que trabalha ou se atrapalha, que cai e se levanta e sempre
encontra os olhos daqueles quemuitas vezes esquecem de olhar e perceber
suas riquezas profundas escondidas atrás de suas rugas ou seios flácidos

.que amamentaram os filhos muitas vezes ingratos e esquecidbs dos

presentes recebidos na infância que passou. /
Mulher que conquita seu espaço, sem salário, que tem voz e vez numa

sociedade que desfez 0S direitos em pó, mas que ressurge lentamente na
..

bravura dos braços, mente e coração unindo a força, 0 carinho e a paixão
na reconquista de espaço que sempre foi seu.

Mulher: seu nome é lembradonumdia internacional,mas acimade tudo
sejam lembrados seus direitosmenos qUe os defeitos, suas virtudesmenos
queasmal4adesequeocarinho,amor,compreellsão,afeto,eternurasejam
o mel para a amargura dos que convivem com essa imagem eterna da
mulher, que ainda governa o coração dos homens mesmo que eles. não
concordem.

.

Que o dia 8 de março seja multiplicado vezes mais vezes para que os

direitos iguais não existam no papel, mas no real convívio e que amulher
sinta-se valorizada pelo que é, pensa e faz.

,
Mulher: teu nomemereceos nossos cumprimentos, anossahomenagem

e eterna gratidão.
.

Parabéns pelo Dia Internacional da Mulher.
.

Maria Luiza Vasel
.

Secretária de Bem-Estar Social

, ,

GUMZ ALIMENTOS S.A.INDUSTRIA E COMERCIO

REUNIÃO DO CONSELHO DiE ADMINISTRAÇÃO,
CONVOCAÇÃO

São convidados os Senhoresmembros do Conselho de Administração,
da empresa Gumz Alimentos S.A. Ind e Com., para reunião Ordinária

a realizar-se no dia 28 deabril de 1995 às 14:00 horas, na sede social da

empresa, na Rua Gustavo Gurnz n° 488, no Bairro Rio Cerro II, neste

município de Jaraguã do Sul - SC, para deliberarem sobre a seguinte:
ORDEMDODIA

1° • Apreciação, discussão e aprovação das contas relativas ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 1994.

2° - Eleição da Diretoria para o exercício social de 1995/1996.

3° - Assuntos diversos.

CGCIMF N° 84.430.636/0001-63

Ja'Faguá do Sul. (SC), 3 de março de 1995

REINER MODRO

Presidente
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