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deverá ser candidato a depu
tadoem98,peIoPMDB. Nesta
semana, Vasel não descartou

_ esta possibilidade, embora te

nha falado em termos de coli �

gação. Deputado Ivo Konell
admite o fato.
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Figueirensp tr�z
Toto de (volta ao

certame' estadual
Depois de se apresentar

ontem pela manhã à comis
são técnica do Figueirense,
Toto aguarda a sua estréia
noCampeonato Catarinense
que deve ocorrer no final de

semana. Página �2

Público do Estado
Bib\ioteca

vão receber
melhor atendimento

Grupo suprapartidário formado
por deputados eleitos pelo Vale do
Itapocu e Norte catarinense, inter
namente começa aenfrentardiver

gências. DeputadosUdo�agnet e
Ivo Konell discutem emendas ao

orçamento. Página 3

A prefeitura decidiu concentrar
ações em bairros que, até agora,
estão carentes em termos deatendi
mento público. Máquinas, equipa
mentos e homens começam a ser'

mob� des mutirões
-

__.
--'
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'Vasei deve sair EMERGÊNCIAS
�

como candidato Jaragua
pe�!���v� O

reativa
Conselho.para

atender população
o Conselho Munici

pal de Defesa Civil de

Jaraguá do Sul está sen

do reativado. Criado no

primeiro governo do pre
feito Durval V'asel, o

, Comdec acabou sendo ex-

tinto, embora tenha pres
tado relevantes serviços à

comunidadee aoutrosmu

nicípios como, por exem
plo, Blumenau, Gaspar e

Videira durante. as gran
des cheias de 1983 e 1984.

, Na opinião do prefeito
Vasel, basta que o corpo
de bombeiros seja bem

equipado para que a cida

de tenha um serviço de

socorro ideal .

em situa

ções emergenciais.Ele ga
rante que a estrutura da

prefeitura estábem prepa
rada. Página 6

cw.o_". tI6 marcas da agressão que sofreu. Nos ombros, nas
costas e nos braços (detalhe)

ACUSAÇÃO

Deretti agride agricultor
dentro dopróprio gabinete
o agricultorCelso Apare

cido' Feder, está acusando o

prefeito de Massaranduba
Odenir Deretti de agressão
física dentro do próprio ga
binete, depois que ele foi

pedir ajuda para liberar sua
.

moto presa pelaPolíciaMili
tar. Celso disse que Deretti o

espancou com socos e pon-
o 1,·::': •

tapés que deixaram escoria

ções pelo corpo. Odenir diz.

que é mentira e que o rapaz
"foi preparado para me pre
judicar e já chegou naPrefei
tura de caso pensado".

.

Deretti diz que ele foi preso
por estar promovendo de
sordem na prefeitura.

. Página 10
Sem embarcações, atendimento � demorado
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Jaragu' do Sul, 15 demarço de 1995

EDITORIAL

Crescimento sem sobressaltos
Acidade de JaraguádoSul, como terceiro

pólo econômico, demonstrá ter aânsia das gran
des cidades, quando mostra a sua riqueza per
capita e participa do bolo econômico estadual
com apujança de empresas de renome nacional
e até internacional.

Não
..
é a mesma a sua caracterização ao se

notar a distribuição desse bolo econômico, con
centrado nas mãos de poucos, em detrimento de
uma esmagadora maioria.
Feliz desta cidade, ainda livre dos bolsões.de

pobreza quase absoluta, como existem em

Florianópolis, Lages, Joinville, Blumenau,
Criciúma, só para citar as maiores congêneres..
Ainda livre porque, a prosseguir essa

concentração, a migração descontrolada; a
ausência de infra-estrutura ideal e o des
controle de ocupação do solo, não demorará

muito a conviver com tais dramas sociais
das outras cidades.
É compromisso de todos nós procurarmos

saídas emergenciais e permanente para evitar
esse fenômeno.

Quem sabe implementando com rapidez o

Projeto Jaraguá 2010 e quebrando a mania de

lucro fácil demuitos, que, para terdinheiro, não
sepejam depoluir, derrubar, macular e agredir
o meio ambiente.

Preocupa saber que, parachegar aum estágio
ideal, acima da simples tomada de posições
preventivas, há ainda de se implantar obras

profundas como sistema de esgoto pluvial ade
quado, esgoto sanitário eumaorganizaçãourba
nístíca modema - esta já em andamento através
de algumas ações da atual administraçãomuni
cipal.

A Mata Atlântica

Debatem -se os pequenos
propríerärios rurais de Santa
Catarina,
especial
mente da
faixa lito

rânea,
com a de
licada

questãodo

"".II"s
r

.,Hltils

.�,

.1tJ,.tnS .

meio am-
------

biente. Diante do excesso le
gal e do rigor, até da
truculência, com que o órgão
de governo encarregado da
preservação atua no Estado,
vêem-se na absurda situação

.

de não poder derrubar um pi- .

nheiro para segurar ou ampli
ar a casa da família, ainda
que no lugar da árvore retira
da plantem duas ou três novas
árvores.
A confusão sobre a questão

(sobretudo no que tange a cha
mada Mata Atlântica) vem da
essência. A Constituição de

"PauloFfobertoBornhausen

88 pauta a preservação, mas
autoriza a utilização dos re

cursos ambientais "na forma
da lei". Leis estaduais emuní

cipais, já que federal ainda
não existe.

Houve até agora dois decre
tos. O último, que revoga o pri
meiro, é o que está em vigor. Sob
judice, uma vez que foi proposta
a suá inconstitucionalidade.
A dúvida foi levantada em

vista do caráter draconiano do
decreto 750, de 10 de feverei
ro de 1993, que fere o ressal
vado pela Constituição. Santa
Catarina tem a lei 9428, 'que
dispõe sobre a política flores
tal doEstado, alterada pela lei
9788, que estabelece diretri
zes para o Conselho Estadual
do Meio Ambiente, e tem a lei
9807, que define a vegetação
primária. O decreto, contudo,
ignora todas elas e, ao ignorá
las deixa lugar para interpre
tações inflexíveis.

Considerou, com isto, o do
mínio daMataAtlântica sobre
as áreas subjacentes. Em todo
o .Estado, portanto. Enquanto
que no Paraná e no Rio Gran
de do Sul o tratamento deMata
Atlântica é dado à vegetação
primitiva apenas na faixa lito
rânea que se estende por 80

quilômetros, a partir da costa.
O Paraná e o Rio Grande do

Sul não têm tido tantos pro
blemas com o decreto 750 ou

com ações na Justiça. É que lá
são acatadas as leis estaduais
e municipais sobre o meio
ambiente. O que pretendem
os agricultores catarinenses é

que também aqui se olhe os

dois lados da questão e de de
sencadeie uma preservação
adequada, que, em nome do
meio ambiente, não asfixie a

função sócio-econômica da

propriedade.

.. Deputado Federal
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Reminiscências

A edificação do prédio do 'Paço
Municipal' que nos tempos atuais,
comarenovação dapinturaextema,
apelidaram de 'Casarão Azul' ou.
'Palácio Azul' custou enormes

sacrifícios e sempre renovados
trabalhos paracorporificar o que os
engenheiros de então, atráves do
recém criado Departamento
Administrativo do Estado de Santa

Catarina, atendia os assuntos pelo
Dep. de AdministraçãoMunicipal,
sonharam para a importância do
novelmunicípio que despontava na
economia catarinense.

A primeira pedra fôra lançada
em 15/12/1939, eemjulho de 1941
eram dados os retoques finais para
a sua inauguração.

Amunicipalidadeorganizavaum
extenso programa de inauguração
para os dias 16 e 18/08/41. Os con
vites eram expedidos e, eis que
informam da Capital que o

interventor federal no Estado de

SantaCatarina, dr.NereudeOliveira
Ramos, não podia comparecer
porque era convocado para a Capi
tal da República, onde havia uma

importante reum ao entre

governadores, interventores e o
-

presidente Getúlio Vargas. Nova
tentativa e novo fracasso. Diversas
vezes foi transferida a inauguração.
A filha de Emílio Carlos Jourdan,
sra. Helena Jourdan Ruiz com sua

filha Elisabeth eram recebidas em

Jaraguá, no dia 22/08/41 e

declarados hóspedes domunicípio.
Aqui visitaram os lugares - a casa

em que Helena nasceu, de seu pai,
aí na Pres. Epit, Pessoa, o 'Paço
Municipal' já acabado e o sema

nário CORREIO DO POVO,
recebidas por Honorato Tomelin e

João Baptista Crespo. Aqui per
maneceram três dias e depois
retomaram ao 'Rio de Janeiro.

O dia04/10/1941 foi definitiva
mente fixado paraa inauguração do
'Paço Municipal'. Como a

inauguração acontecesse às 15
horas, a parte da manhã era

reservada para outro importante
acontecimento para Jaraguá: a

inauguração, nas Indústrias

o Paço Municipal-de Iaraguâ (4)
Reunidas S/A., comandada pelo sr.

Rodolpho Hufenuessler e acionis
tas principais Reinoldo Rau e Hans
Jordan, que inauguravam aprimeira
fábrica de cafeína, obtido pela erva
mate, o que causou a maior'

impressão no interventor Nereu
Ramos ecomitiva, sendo transmitida
asolenidadepelaAgênciaNacional
e Getúlio Vargas manifestava-se

peloesforçodaindústriacatarinense
no campo tecnológico.

Às 15 horas, depois de um lauto

almoço, realizou-se a inauguração
do 'Paço Municipal' e a ata era as

sim redigida: "Aos quatro dias do
mês de outubro demil novecentos e

quarenta e um (4/10/1941), pelas
15 horasrealizou-se, com apresença
de Sua Excia. o Dr. Nereu Ramos,
Interventor Federal, autoridades

civis, militares e eclesiásticas, a

inauguração do novo edifício da

PrefeituraMunicipal, falando sobre
o ato o snr. 1 ° Tenente Leonidas
Cabral Herbster, Prefeito, tendo a

seguir o snr. Interventor aberto o

portão principal do edifício, dando
por inaugurado" .

A seguir, no andar superior, era
inaugurado o Fórum, falando o dr.

Thiago Ribeiro Pontes, Juiz de
Direito da Comarca.

Ainda foi inaugurada a Henna
deEmílioCarlos Jourdan, fundador
da cidade, falando nessa ocasião a

srta. Marília Crespo.
- As presenças das autoridades:
Dr. Nereu Ramos, Interventor

Federal, D. Pio de Freitas, bispo de
Joinville,RodolfoAugustoJourdan,
comandante do 15° B.C., de

Curitiba, Leonidas C. Herbster,
prefeito municipal, dr. Thiago
Ribeiro Pontes, Juiz da Comarca,
dr. Amo P. Hoeschl, Juiz de Itajaí,
ocomandantedo 13°BCdeJoinville
e o dr. Abelardo F. Montenegro,
promotor público, entre outros. À
noite realizava-se banquete e baile
oficial, nos salões da Sociedade de
Atiradores "Jaraguá", que alcan

çou às primeiras horas da manhã,
em ambiente de fraternal
congraçamento.

Fritz ."on Jaraguá • 03/95

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Retranca
(C.M.)

Quem mente?
A Assembléia Legislativa convocou o secretário da

Fazenda, Neuto de Conto, para explicar a situaçãofinan
ceira do Estado. Motivo: quando Paulo Afonso assumiu

limitou-se a dizer que as finanças estavam em dia. Depois
a história mudou e números astronômicos enquadrados
como dívidas apareceram, na justificativa da impossibili
dade de remunerarmelhor os servidores. Descobriu-se,
posteriormente, que muitos números são relativos a

empréstimos a longo prazo, portanto, sem comprometi
mento agora. Quem mente vai se saber quando de

Conto for à Assembléia.

Mínimo/máximo 1
Opresidente ditadorGetúlio

Vargas, gaúcho, instituiu o

salário mínimo, na década' de

40, quando a jomada de traba
lho estendia-se por mais de 12

, horas sem que o trabalhador
tivesse certezado que iria rece
ber no fim do mês.

Múiimo/máximo 2
() mínimo, para evitar a ex

ploraçõadamão-de-obra; trans
formou nomáximo e quempode,
atéhoje, nãopagamais nem um

centavo. Comoexemplo temoso
governo federal e milhões de
aposentadosepensionistas. Tan
to é verdade que o FHC orgu
lha-seemproporR$100,OOque,
segundo ele, é o suficiente para
uma cesta básica.

Mínimo/máximo 3 '

Na visão do governo quem
ganha o mínimo � umprivilegi
adoporquenãoficadoente, não
precisa comer, não depende de
transpone, não precisa se ves

tir, nem pagar aluguel entre
outras despesas que os ricos,
coitados, têmde arear. Como jä
disse, sõ trocamosumFernando
,poroutro.

Crise
Em rota de colisão PPR e

n» em Jaraguá do Sul. Coli
gação quase impossivel. hoje,
tora a sucessão municipal no
ano que vem. Ex-prefeito Victor
Bauer e o prefeito Vasel não se

bicam, faz tempo. O primeiro
não sefurta acriticar o outro e

vice-versa; Em público, até.
PMDB e PFL comemoram a

: desavença. E só não levarão se

�re
.. Incompetentes.

Desrespeito?
GovernadorPaulasfonsonão

engoliu a nomeação de Roberto
Zimmermann (PTB), candidatoa
deputado federal no ano passa
do, para delegado estadual da

Agricultura. Acha que FHC lhe

faltou com o respeito. Resta sa
ber onde anda o respeito do go
vernadorpara com as lideranças
do PMDB, quando ele pr6prio
deu tudo para o PFL de Jorge
Bornhausen.

E o discurso?
Resta saber, agora, se

Zimmermann manterá o mesmo

discurso de campanha em rela

ção apolítica agricoladogover
no federal. Na época, girou sua

metralhadora incessantemente

contraopaláciodoPlanalto,com
adjetivosaté impublicäveis. Será
que agora aboletado no cargo,
vai regurgitar tudo o qae disse
antes?

Sufoco
OPMDB quismanter Valmor

'deLucas(PDT) napresidênciada
feiesc. Não conseguiu e indicou

opeemedebistaSaulo Vieira.Não
adiantou. O ministro dás Comu

nicações, SérgioMottajá avisou
quedeveráassumirocargoVictor
Konder Reis, irmão de Antonio
Carlos KonderReis. Indicação é
doPFL, que tambémtemClaudio
Avila da Silva na Eletrosul.

Sugestão
Para começar bem, poderia

utilizar o verbo fone da campa
nha em defesa dos rizicultores de
Massaranduba e região que,plan
tando em área! médias de 8 hec
tares, conseguem o "fantâstico"
lucrodeR$60,oüpormês.Menos
que um salário mínimo. Exata-

o

menteporcausa dapolítica agrí
cola do governo, que congela o

preço mínimo e dispara a TR.

BASTIDORES

Eleições municipais podem
reaproxima: Vasel e Konell
J araguá do Sul - o pre

feito Durval Vasel (PTB) pode
rá ser can-

didato a

deputado
p e 1 o

PMDB em

1998 ou,

1ll,í11S'

pelo me

nos, obter pl'_bisapoio des-
.

te partido. Vasel não admite a

mudança de sigla mas não afas
ta a hipótese de candidatar-se
numa coligação. Porém, o de

putado Ivo Konell (PMDB), ex
prefeito, ex-secretário de várias

pastas na primeira gestão de

Vasel e até recentemente inimi

go declarado do atual prefeito,
admite a volta ao ninho.

"O retorno de Vasel ao PMDB
é um processo difícil, complexo
mas não descartado", disse, o

deputado em entrevista por tele
fone ao CORREIO DO POVO,
acrescentando que algumas fe

ridas ainda estão muito abertas.

"Pessoalmente, minhas díferen
ças com ele não devem interfe
rir no processo político. O que
pode acontecer é a evolução de
um quadro, mesmo sem a

filiação no PMDB, paraum pos
sível apoio à sua candidatura",

.

acrescentou Konell. '

A aliança com o PFL, segun
do 0 deputado, para as eleições
de 96 já está sacramentada. "Sou
candidato e já estou em campa
nha", afirmou Konell, afastan
do a hipótese de sua esposa,
Cecília, ser a candidata como

ele próprio chegou a aventar

assim que se elegeu à Assem
bléia Legislativa. Este anúncio
aliás provocou dis-cordâncias

que se acentuaram na c�nven-

ção municipal do partido, do
mingo, 12, para escolha da nova
executiva. Depois de muita dis

cussão, osmembros danova exe
cutiva, por 43 votos contra 2,
elegeram Rudiberto Schmelzer,
de Santa Luzia, como presiden- .

te, ficando Konell como vice.

Revoltado, o empresário
Adernar Duwe candidato a pre
sidente deixou a convenção an

tes mesmo de apurado' o resulta
do. Com isso, Winter poderá
ser "empurrado" para o PSDB

cujo partido vem demonstran

do, desde o ano passado, inte
resse em tê-lo em seus quadros.

O empresário, segundo consta,
financia campanhas deKoaell que
não lhe dá espaços. O deputado
diz queWinter sempre foi umgran
de previlegiado dentro do PMDB
"com cargos e apoio do próprio
Vasel na sua primeira gestão".

DESAVENÇAS

Deputados divergem sobre as emendas
Jaraguá do Sul - O grupo

suprapartídãrío,formado poroito
deputados eleitos pelo Vaie do

Itapocu eNorte catarinense, não é
tão solidärio internamente como

aparenta ser. Pelomenos entre os

deputados Udo Wagner (PPR) e
Ivo Konell (PMDB), o diálogo
nãotem sidonadaamistoso.Tudo
em função das 83· emendas ao

orçamento doEstado queWagner
conseguiu aprovar no ko passa-

,

do, destinando verbas para deze

nas de obras, boa parte delas con

centradas naregião da Amvali.

confundiu o orçamento do Estado
para95 com oPlano Plurianual de

Investimentos, ondeas verbasnão
estão especificadâs.

"Isso me parece uma desculpa
antecipada para 0 insucesso do

, governo do PMD!J que se avizi

nha", disparou Wagner. Segundo
ele, de outras 17 emendas que

apresentou (num total de 100) 13

foram encaminhadas ao governo
naformadesugestõesporquepara
estas não havia dotação orçamen
tária suficiente. "Não tenho culpa

Konell, de�ign�o pelo grupo .

para agilizar a liberação de ver

bas, garante que nenhuma das

emendas do deputado Udo

Wagner, aprovadas pela Assem

bléia Legislativa, tem orçamento
previsto para este ano. O ex-pre
feito de Jaraguá do Sul disse, ao
CP, que constatou o fato aoprocu
rar no orçamento estadual de 95,
as características e os valores des
tinados a cada um deles. Wagner
rebate as afírmações de Konell

dizendoqueodeputadodoPMDB. Udo: "eu tnIbtIJIeo"

se só 16 dos 40 deputados da

legislatura anterior se preocupa
ramemapresentaremendas", dis
seUdoWagner. E indagou: "será
que agora vão me culpar porque
trabalho?". O deputado Carlito

Merss (PT), costuma dizer que a

ação do grupo suprapartidário já
'está despertando um "ciumezi
nho" naAssembléia,pelovolume
de trabalho mostrado até agora.
Pelo visto, entretanto, este "ciu
mezinho" também começa a se

disseminar entre o própriogrupo.

KolteU: "1t1Jo lIá I1er6tll"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIODO POVO - 4

Autoridade

Jaraguá do Sul, IS 'de março de 1995

Deputado indaga sobre os
. Fórum de debates traz de

, ,

'

voltaministro OdacirKlein
critérios das concessões Itapema-Omirustrodos nístérío,

Transportes,OdacirKlein, vol-
ta a Santa Catarina no mês de
abril para participar, em

ltapema, do Fórum de Debates
e Negócios, entre os dias 18 e

20, e que terá, também, a par
ticipação do ministro da Eco
nomia daArgentina,Domingo
Cavallo. O secretário extraor
dinário para a Integração do

Mercosul,HenriqueWebervai

explicar, durante o evento, as
metas de sua secretaria em re

lação ao Mercosul.

TRANSPORTE

J oinville - O deputado
Carlito Merss (PT) encaminhou

aogovemo
do Estado,
com apro
vação da
Assem-
b I é i a, ,,''',,,,
Legislativa,
dois pedi- til/tAIS
dos de in-

formações. Em um deles o depu
tado quer saber o nome das em-

presasquepossuem concessão ou

permissão para explorar os servi
ços de transporte rodoviário

intermunicipal de passageiros e

a especificação dos critérios utili
zados para a definição das tarifas
cobradas pelas empresas.

No outro pedido de informa

ção, Merss pede a relação dos 50
maiores devedores de ICMS, ins
critos em dívida ativa, e o mon

tante da dívida. Pedido idêntico'
foi apresentado ao então gover
nador Vilson Kleinübing, o que
provocou grande polêmica na

época.Merss disse que estas in

dagações visamassegurar a trans
parência na gestão pública e es

clarecer as razões que levam al

gumas empresas de transportes a
-explorar isoladamente determi
nadas linhas, fixando preços
exorbitantes.

Comrelaçãoàdívidado ICMS,
Merss disse que "como se trata
de recursos públicos e como o

governadordiz quenão dispõe de
recursos do Tesouro do Estado

para conceder reajustes ao funci
onalismo e investir em obras pú
blicas, é necessário conhecer o

quadro da sonegação de impostos
e asmedidas para exigir os tribu
tos devidos, adotados pelo gover-

no estadual". Legalmente, os pe
didos de informação aprovados

, pelaAssembléia Legislativa, após
encaminhados às autoridades
'questionadas, devem ser respon
didos num prazo de 20 dias, sob
pena de enquadramento em cri
me de responsabilidade.

PARTICIPAÇÃO

Weg distribui lucros a funcionários
Jaraguá do Sul -Funcíonärí

os da,Weg já reçeberam a

segunda parcela da distribuição
dos resultados referentes ao ano

passado. Do total de R$ 6 mi

lhões, correspondentes a 12% do
lucro anual da empresa antes do
Imposto de Renda, R$ 3,8 mi
lhões foram repassados a quase
6.500 funcionários. Em setem
bro do ano passado a empresa
repassou R$ 2,2 milhões. A dis

tribuição faz parte do Programa
Weg de QualidadeeProdutivida
de implantado em 1991 e que

...

insere seus colaboradores no dos ao cumprimento demetas'es-

sistema de administração par- pecíficaspordepartamento,aoín
ticipativa. dice de satisfação do cliente inter-

Do total distribuído, 50% vão noondesãomedidosacompetên
para todos os colaboradores, 25% cia, as informações, produtos e

para aqueles cujas empresas tive- serviços dos fornecedores inter
ram lucro e 25% pelo desempe- noseasatisfaçãodocolaborador.
nho de sua equipe de trabalho. O Entre as diretrizes daWeg estão a
valor repassadopela empresa aos

'

formaçãoescolardeprimeirograu
funcionários é suficiente para se completo para todos os colabora
comprar 763 carros Corsa, ou dores até o ano 2000, investi-

1.526 motos de 125cc ou 8.199 mentos em educação religiosa,
freezers verticais de280 litros. Os treinamento, automatização e

critérios que definem os pontos informática, busca da liderança
atribuídos às" equipes estão liga- total, entre outras.

MERCOSUL

Informações
A pasta, criada pelo gover

nador Paulo Afonso Vieira, já
está ligada ao banco de dados
doministério das RelaçõesEx
teriores, que é amais completa
fonte de informações sobre o

Mercado Comum do Sul. O

disquete foi entregue ao secre

tãrío HenriqueWeber pelo ex
senador Dirceu Carneiro, con
siderado hoje como uma das
maiores autoridades brasilei

ras sobre o assunto. Esta cone
xão com o Itamaraty, compro- "

misso assumido com Weber

pelo próprio chanceler Luiz
Lampreia, é um dos primeiros
passospara queSantaCatarina

'

tenhaumarepresentaçãodomí-

Depois de 12 anos em

Brasflia, Dirceu Carneiro foi

presidente da Comissão Con
junta de Integração, um currí
culo que o traz de volta a Santa
Catarina como um dos mais
fortes colaboradores deWeber
à frente da secretaria, prestan
do um apoio informal. Carnei
ro disseestarempolgado como

balanço do primeiro mês da
"

,
secretaria do Mercosul e gos
tou de saber, por exemplo, que
muitosmunicípios catarinenses
estão pedindo a instalação de
um escritório municipal da se

cretaria principalmente na re

gião Oeste.
'

O secretárioHenriqueWeber
tem propostas como um convê
nio com as prefeiturase comuni
dades, semÔnus financeiros para
oEstado. "Informação é o nosso
maior investimento", ressalta
Weber. Porisso o acesso aoban
co de dados do Itamaraty "cai
como uma luva" para o governo
estadual,poistodoohistórico do
Mercosul está lá, desde as deci
sões intergovernamentais até�

acordos complementareseopo
tocolo deOuro Preto, de dezem
bro do ano passado.

CEREJÃ« ,
LANCHONETE E PIZZARIA

LANCHES
PIZZAS

PE�IS,COS
E SERV-CAR

FONE: (0473) 73-0734
Rua 28 de Agosto, 2500 (Pertinho da Estação) Guaramirim - SC
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PREjuízos

TeE condena ex-prefeito a

devolvermals de R$ 400mil
J araguâ do Sul - o

Tribunal de Contas do. Estado.

(TCE), remeteu relatório, à

prefeituramunicipal de Jaraguá
do. Sul, relativos a auditoria es

pecial, realizada durante o. ano

passado, nas contas de janeiro. à
outubro.

� �:;� Pl«essodsve
cer [mal
dos téc
nicosre
comenda

recomenda que o. processo seja
encaminhado ao. ministério. pú
blico para quehaja o julgamento
do. crime de responsabilidade, o.
que, segundo. o. prefeito. em

exercício, será feito.
Defesas rejeitadas

. Quando. da contestação das
contas daadmínistração, durante
o. exercício. de 92, o. ex-prefeito.
Ivo. Konell, entrou com recurso.

para reverter o. parecer do.
Tribunal de Contas do. Estado,
apresentando.defesasporescrito.
e também verbal, mas ambas
foram rejeitadas pelos conse

lheíros do. Tribunal de Contas,
mantendo-se o. parecer inicial.

Deu-se então. a realização. da
.

auditoria, solicitada pelo. ex
presidente da Câmara de

Vereadores, Heins Edgard
Raedet, que investigou, empe
nhos e demais documentos no

período de janeiro. a outubro de

1992, culminando. no parecer
apresentado. pelo. prefeito. em

exercício, Alfredo. Guenther.
Ele não. soube dizer em quan

to. tempo será apresentado. o.

caso. ao.Ministério. Público, mas
ainda deverá ser votado pela
Câmara de Vereadores de

Jaraguá do. Sul.

Entrega das clun" de um dos camillM" "tuliIlos no leilão daprefeiturà

LEILÃO

Arrecadação supera o que
- .

foi avaliado por comissão
•

segulIpOlO o

MinistiliiJ
·Públi,o Jaraguá doSul- o leilão. de

veículos, máquinas e equipa
mentos daprefeiturade Jaraguá
do. Sul, realizado. no sábado, 9,
arrecadou um total de R$
137.844,00, superando. a avali
ação. emR$ 22.114,00, a avali
ação. feita pela comissão
indicada pela administração 10.
cal. Foram vendidos 3 cami

nhões, 7 veículos pequenos e 4
máquinas degrandeporte, além
de dezenas de outros objetos e

utensílios.

Segundo. o. prefeito. em

exercício, Alfredo. Guenther,
os recursos oriundos do. leilão.
serão. investidos na aquisição.
de 2 pick-ups, 7 veículos pe
quenos e uma ambulância, que

deverão. ter as cartas de licita

ção. abertasnos próximos dias.
"Só não. vendemos 3 moto

niveladoras colocadas em leilão.

porque não. houve uma oferta

que cobrisse o. preço. mínimo.

pedido. por nós", explicou o.

prefeito.
Além destes veículos que

serão adquiridos comodínheiro
do. leilão, a prefeitura aguarda a
entrega de 2 patrolas, 2 trato
res, e2 carregadeiras, 2 retro. es
cavadeiras pequenas, 1 retro.

escavadeira hidráulica e uma

carreta (só acarrocería), Sónes
tes equipamentos foram inves
tidosR$1.050milhão. ultrapas
sando. os recursos oriundos do.
Issem.

a res

pónsabi-
lízação do.ex-prefeito Ivo.Konell
para o. pagamento. de CR$
1.302.771.881,42, que deverão.

ser restituídos eos cofres públi
cos.

O valor é equivalente, a
448.280,879 UFRlSC, ou R$
412.418,40, que são. resultados
de diversas irregularidades que,
segundooTCE, forampraticadas
pela administração anterior,
resultando. em prejuízos ao. mu

nicípío, Segundo. o. prefeito. em
exercícío, Alfredo. Guenther,
que apresentou o. relatório. da
auditoria especial do. Tribunal
deContas, estas irregularidades
são as mesmas apontadas quan-

Gu""',,, aprae"tou relllll1rlo

do. da rejeição. das contas da

prefeitura, no. exercício. de 1992.
São. várias as irregularidades

apontadas pela auditoria e vão.

desde a aquisição. da empresa
Rozzaco de propriedade de

familiares do. ex-prefeíto; despe
sas com divulgação; par
celamentos de despesas para
evitar a licitação; ausência de

Iicitação; ausência de

discriminação. de despesas pa
gas; entre outras", informou

Guenther.

Agora o. Tribunal de Contas

APEDIDO

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

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

Esclarecimento
Estranhando as referências ofensivas e gratuitas do.DiretorGeral daRádio Brasil Novo à sua pessoa

e sentíndo-se atingido. indevidamente,mandou o Senhor PrefeitoMunicipal de Jaraguádo Sul, Durval
Vasel, fossem prestados os seguintes esclarecimentos e colocadas algumas observações:

1. ODiretorGeral da.Rádio Brasil Novo ofende o Prefeito sem que este o tenha ofendido. emnenhum

momento. Na sua nota, ele responde a uma veiculação do. jornal, e não do prefeito, o que não o impede
f

de'agredir imotivadamente o Chefe do Executivo Municipal.
2. Mais estranho ainda quando o Diretor Geral da Rádio Brasil Novo conceitua sobre "livre

manifestação. de pensamento", Se ele não-admite que, usando dessa liberdade, o jôrrial cite ele e sua

emíssora, como. pode fazer a pregação do conceito? Será que só vale para ele e sua emissora?

3. O Senhor Prefeito. Durval Vaseljamais se arvorou em dono ou sócio daRádio Brasil Novo e nem

teriamütivüs para fazê-lo. Quem disse que o Senhor Prefeito Durval Vasel é sócio daRádio foi opróprio.
Diretor Geral, em carta datada de 23 de julho de 1994, anexada a processo em que é réu, para prestar
contas da emissora, o que não. faz desde 1990, data da fundação. da sociedade. Portanto, se há falsidade

ideOlógica, é ele que a pratica e passa recibo.
4. Ao. falar de cumprir leis, talvez fosse melhor oDiretorGeraller aConstituição, no capítulo. da livre

manifestação de pensamento. Lá estámuito claro. que há a liberdade, vedado. o anonímato. Não é o. que
faz oDiretorGeral naRádioBrasil Novo, colocando no ar telefonemas anônimos com críticas apessoas
e enpdades, como a PrefeituraMunicipal.

'

Atenciosamente,

,

Rua Jos.' Fontana Esquina com,Joio MarcaHo nSl 13

• (0473) 72·2602 - Jaraguá do Sul- sc
ADERBAL MACHADO - Assessor de Imprensa.
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SOCORRO

ConselhoMunicipaldeDefesa
Civiljá estásendo reativado
J araguá do Sul-o Conse

lho Municipal de Defesa Civil

(Comdec), criado na primeira
administração doprefeitó Durval
Vasel, está sendo reativàdo. Na
verdade, sua principal função é a
de socorro à população, funda-:
mental-
mentena

ocorrên
ciadeen
chentes
demédio
e grande
portes,
porém
pode ser acionado em outras

emergências como, por exemplo,
quedas de barreiras ocasionado

porprolongados períodos de chu
vas e que provoquem problemas

Ajudo
pDdfl,6
sfI,moís
flHtoz

correlatos entre o fornecimento
deágua, luze trarisporterodoviário
seja de qualquer tipo.

Hoje, em Jaraguá do Sul, o
CorpodeBombeirosVoluntários,
cuja manutenção depende da

.

prefeitura (que paga em dia) e do
governo do Estado (inconstante
no repasse de verbas), mal equi
pado ainda tem que atender mu

nicípios vizinhos. Nem lánem cá
demaneirasatisfatória.Oprefeito
Durval Vasel tem opinião
formada sobre .ísso e acha que os

bombeiros, bem equipados, po
dem dar conta do recado, apoia
dos com a estrutura municipal e
dos órgãos estaduais já existen
tes: secretarias de Obras, Bem
Estar SociKt, Saúde, Samae,
Celesc e Telesc.

�

Vasellembra as grandes cheí- f�
as dos anos de 1983 e 1984 em

Santa Catarina, quando Jaraguä
do Sul, também afetada mas em

menor proporção do que cidades
do Vale do Itajaí, por exemplo,
teve fôlego para se organizar e
mandar socorro às comunidades
de Blumenau, Gaspar, e até
Videira, arrecadando alimentos
e agasalhos. Isso porque a cidade
tinhacondições de, viarodoviária,
prestarajuda. "Acho quemobili
dade, em situações emergenciais,
nós já 'temos", diz o prefeito,
acrescentando que O· problema
maiorestáem seconseguirverbas
paraarecuperaçãodos danos que
uma enchente pode causar, como
aconteceunaprimeira semanade
fevereiro.

i
I

Rekanto&

Av. Mal Deodoro ,d_ FcnIIeca, 280

"-:72-33A

Je. allbtJ colabora expontanetllMlJIe

Relatórios sem efeitospráticos
"Aprimeiracoisaque oEsta

do pede são os relatórios. De

Jaraguá emunicípios da região,
todos os relatórios estão lá, só
que até agora não obtivemos

nenhumarespostaem termosde

verbas para a reconstrução do

quefoi destruído", dizoprefeito
Vasel queatérecentemente foi o

presidente da Associação de

Municípios doVale do Itapocu.
Vasellembra que sernprequan
do ocorrem intempéries como.
enchentes, muitas prefeituras
bancam os recursos esperando
pelo repasse de verbas doEsta
do.

Isso, segundo ele, acaba por
\comprometer o orçamento de

municípioscujaarrecadaçãonão
éexpressivaeque,porissomes
mo,não têmomesmoretomode
ICMS e outros emolumentos na
mesma proporção que cidades
melhor posicionadas no quadro

.

tributário. AComissãoMunici

paldeDefesaCivilnão temcomo
atribuição, salvar vidas e nem

patrimônios - coisas inevitáveis.

porquenãohá sequerum tostão,
seja de recursos estaduais ou

federais, nem mesmo projetos,
para- obras desta natureza na

região. Porém, como socorro às
comunidades atingidas é

imprescindívele,comisso,pelo
menos, o poder públicomunici
pal está de acordo.

� Fone(0473) 72-1277

.. Rua Padre Pedro Franken, 99
Jaraguá. do Sul - SC

UM AMOR DE LO�AS * * * * * * * * * *

REKANTO Fone (0473) 72-2284
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 801
Jaraguá do Sul - SC

* * * * * * * * * *

.
: .' / .;:.�

.... :.;

:' ; <";": �.:; %?: ; ........ ;�
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VARIG
Fone (0473) 71-0091
Fu (0473) 72-3363

ADESTRAMENTO DE,CÃES VENDE-SE
Adestradorespecializadoem cães
de guarda e pisata com boas
referências. Atendimentoadomi
cílio. Fone (0474) 66-0556

VENDE-SE
Um cavalo de montaria Manga
Larga misturado com Criolo.

Preço a combinar. Tratar 97-
9709 ou rua Prefeito José Bauer,
1193

TRABALHO
Dois senhores se oferecem para
trabalhar de jardineiros. Capinar
eroçar. Tratarpelo fone 72-3075
após as 10:oohs da manhã até
18:oohs

VENDE-SE
UnoMilleELX - 4 portas. Tratar
fone 71-0735 (hor. cornI.) ou 71-
9822 após 18:oohs com Rosane '

VENDE-SE
Um terreno de 125mts de frente
por 1.200mts de fundo. Localiza
do na rua Mal. Castelo Branco,
próximo à Marisol na cidade de
Schroeder. Tratar fone 71-6598
com Marcilene

VENDE-SE
Uma novilha de 5 meses e mais
Irêsanimais damesmaraça.Tratar
fone 71-6598 com Marcilf;ne

Máquinário para açougue eponto
comercial. Valor R$ 10.000,00.
Aceita proposta. Tratar na rua

Erwino Menegotti, 215, bairro
Waldemar Rau ou pelo fone 72-
1399

VENDE-SE
,

Fiat 147 cor verde 80. Valor R$
2.500,00. Contato rua Erwino

Menegotti, 253, bairroWaldemar
Rau

VENDE-SE
Micro computador 286. Monitor

VENDE-SE
. CGA color, Vinchester de 40Mb

PassatPointer/86vermelho gaso- drives de 1,44Mb e 1,2Mb e um
lina,motor2ooosomc/CDcom- Mb de RAM. Valor R$ 450,00.
pleto.ValorR$ 6.500,00. Contato Tratar rua Domingos da Nova,
fone 72-1399 303

-------------------

VENDE-SE
Uno S 88, motor novo cor verde
met. c/ seguro total. Valor R$
4.000,00, assumir financiamen
to. Contato fone 72-1399

APARELHO
DE SOM 3X1

Vende-se, marca
Frahm, em ótimo
estado. Valor:

R$ 200,00. Tratar:
Segunda, quarta e

sexta-feira das 16:00
às 18:00 cl Maristela.
R. Proc. Gomes de
Oliveira, 845 fundos
Clínica Physical, próx.

Kuchenhaus.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL

Juizo DE DIREITO DA 2· VARA DA COMARCA DE
JARAGUÁ DO SUL

EDITAL DE LEILÃO

ADOUTORA HILDEMARMENEGUZZIDECARVALHO, JUÍZADE
DIREITO DA 2' VARA DA COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL,
ESTADO DE SANTA CATARINA, NA FORMA DA LEI, ETC ...

FAZ SABER (em resumo, art. 687 do CPC) o seguinte: - Venda em 1°
Leilão: - Dia 04/05/95, às 13:30 horas. - pelo valor superior ao da

avaliação, devidamente corrigida no dia do leilão: - Venda em 2° Leilão:
- Dia 19/05/95, às 13:30 horas, por quemmais der emaior lance oferecer.
- lOCAL: - Edifício do Fórum. - EXECUÇÃO N° 3694000211.1 -

Requerente:BANCO ITAÚS.A.requeridos:INDÚSTRIASDEESTOPAS
J. MENEL LTDA"e JOSÉMENEL. - BENS À SEREM LEILOADOS: -

1) vinte toneladas de fiado de algodão avaliado em R$ 3.200,00; 2) Uma
linha telefônica de n" 71-5964, avaliado em R$ 2.664,10; total da
avaliação R$ 5.864,10.HCA através do presente intimados os requeridos,
Caso os mesmos não sejam encontrados pelo Sr. Oficial de Justiça. Nos
autos não consta qualquer ônus ou recurso pendente ..

- Dado e passado
nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos 13 de fevereiro de 1.995. - Eu (Cláudia
Jenichen), Escrivã judicial, o subscreví.

•

IßLDEMAR MENEGUZZI DE CARVALHO

roizA DE DIREITO

VENDE-SE OU TROCA-SE
Chevette L/86, dourado. R$
4.000,00+ financiamento. Tratar
R$ 72-3384

VENDE-SE
Reflorestamento, 1.500árvores de

eucalipto, 7 anos liberado pelo
Ibama. Fone recado 71-9822

VENDE-SE
,

Gollooo/94. ValorR$ 8.500,00.
Tratar 71-9822

VENDE-SE

Opala Diplomata/82 6 cilindros.
Valor R$ 4.700,00. Tratar 71-
9822

VENDE�SE

Opala Comodoso/âl. Valor R$
4.600,00. Tratar 71-9822

VENDE-SE
Paratil93 GL, gasolina. ValorR$
14.000,00. Tratar 71-9822

VENDE-SE
Belina 89. Valor R$, 7.500,00.
Tratar 71-9822

VENDE.SE

Voyage 86 Plus. Valor R$
6.500;00. Tratar 71-9822

VENDE-SE
F-1000 80. Valor R$ 11.500,00.
Tratar 71-9822

VENDE·SE
XLX 84. Valor R$ 2.300,00.

,

Tratar 71-9822

VENDE-SE
Moto RD/135 ano 89. Valor R$
1.700,00. Tratar 71-9822

VENDE-SE
TL 74. ValorR$1.700,00. Tratar
71-9822

.-0-
!!RIO-SUL
Fone (0473) 71-0091
Fax (0473) 7,2-3363

VENDE-SE
Doisbalcões refrigerados comvitrineeumbalcão

para caixa (modernos). Vende-se ou troca por
carro ..Tratar 71-1721 e 71-0091 com Haroldo

OLHA SÓ!
* Casa de alvenaria

com 120m2, (3, quar
tos) terreno com

392m2, (14x28) todo

murado.

Hua: Benjamim Stein.

Preço R$ 27.000,00
* Casa de alve-naria

com 110m2,' terreno
com 560m2 (14x40).
Rua: Alfredo Behnke.

Fone (0473) 71-2117,
Rua João Picolli, 104
Jaraguá do Sul - SC
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COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA ITAJARA LTDA.

Assemõléia Geral Ordinária

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
De acordo com o art. 25 do Estatuto Social ficam convocados os senhores

associàdos, em pleno gozo de seus direitos, para a Assembléia Geral

Ordinária, a serrealizada no dia 18 de março de 1995, no Salão São João,
sito a estrada Itapocuzinho, s/no, Jaraguá do Sul - SC. Em primeira
convocação com no mínimo 2/3 (dois terços) de seus associàdos � 07h.,
em segunda convocação com no mínimo da metade mais um de seus

associados as 08h., em terceira e última convocação, com apresença de no
mínimo 10 (dez) associados, as 09hs., na qual havendo número legal, serâ
discutida a seguinte:

ORDEMDODIA
1 - Prestação de Contas dos Conselhos de Administração e Fiscal, pelo
relatório da Diretoria, Pareceres do Conselho Fiscal e Auditoria, Balanço
'Geral com Demonstração das Sobras e Perdas;
2 - Destinar o Saldo das Sobras do exercício;
3 - Eleição do Conselho Fiscal;
4 - Eleição de um Conselheiro de Administração;
5 - Fixação doPró-Labore eCédula de Presença às reuniões dos conselhei

ros;
6 - Autorizaçãode Financiamento de EGF ou outros paraCapital deGiro;
7 - Autorização de Financiamento para aquisição de Insumos e Sementes;
8 - Autorizar a aplicar parcela do FATES;
9 c Assuntos Gerais;
AVISO: Paraefeitode cálculo de "Quorum" aCooperativaé compostapor
189 associados. Outrossim, avisamos aos associados, que documentos
relativos ao exercício de 1994, referidos no art. 5°, item I, letra "F" do
Estatuto Social, encontram-se a disposição na sede da Cooperativa.

Jaraguá do Sul (SC), 01 de março de 1995
HILBERTO FR11ZKE

Presidente

naria, nlrua

Exp. Antônio
Carlos Ferreira

Lotesd35Om2,
próx. Colégio
Holando Gon

çalves.

Casaem alvena
ria. cl 11O,00m2.
Rua José Pans
teio,l40

Q9�(:;;J7� IMÓVEIS
COMPRA' VENDE' ALUGA' ADMINISTRA' INCORPORA

-zr 71-7931
Ruo Antônio C. Ferreiro. 197

CRECI6799

CASAS
• Sobrado cl 300m2 (Rua 446 - Próx. Vieirense) - R$ 95.000,00 - 'Em fase de conclusão'
• Sobrado cl 160m2 (4 quartos) morro do Boa Vista: 1000mts após o inicio da subida RS25.000,00. 'Troca por casa emBana

do·Sul'
• Sobrado cl 300m2 (6 qtos, 4 vagas garagem) - Próx. Ferro VelhoMarechal- RS 120.000,00 'aceita imóvel menor valor /carro'.
• Sobrado cl 430m2 (Guaramirim - cl piscina - Alto padrão) - RS140.000,00 'Aceita parcelar/carros/outros imóveis, elc'
• Casa alv. cl 84m2 (Rua 650 - Laeral da rua Berta Weege) - RS 20.000,00
• Casa alv. cl 85m2 (Rua Maria Bertoldi - Próx. Monfort) - R$ 28.000,00 'Aceita carro'
• Casa alv; c/128m2 (Rua Beira Rio, sin° - Próx. aotrevo de Schroeder) RS 35.000,00- 'Troca pi imóvel em Jaraguá
• Casa alv. c/140m2 (Rua 205 - Ao lado do JINentus) - RS 25.000,00

.

• Casa alv. c/140m2 (Rua Luiz Satler, 205 - Próx. Mercado Breithaupt da Barra) - RS 45.000,00
• Casa alv. c/ � 70m2 (Rua Antônio C. Ferreira - Próx. POP Publicidades) - R$ 65.000,00 - 'Troca por apartamento'
• Casa alv. c/200m2 (Rua Vitorino Stringari - Próx. Weg I - com piscina) - R$ 70.000,00 - 'Troca por apartamento'

. APARTAMENTOS
• Ed. Argus (cobertura Duplex em altissimo padrão - Toda mobiliada + biblioteca/barzinholbarzinhollarelra, etc) - R$
160.000,00
• Ed. Schiochet cl 156m2 (1 sufte + 2 qtos + dep.) - RS 43.000,00 + Rnanclamento CEF
• Ed. Jaraguá cl -121m2 (2 qtos + Dep.)- RS 32.000,00 - 'Aceita imóvel de maiorvalor'
• Prédio em construção na rua da CEF - Aptos c/2 e 3 qtos + 1 ou 2 garagens. Entrada + Rnanc. direto. Entrega junho/96

TERRENOS
• Terreno cl 460m2 (Rua Antônio Carlos Fe�ira - Próx. Girassollmóveis) - RS 48.000,00
• Terreno c/601m2 (Condominio Azaléias - Ultimo da rua) - R$ 28.000,00 'Entrada + parcelas'
• Terreno cl 630m2 (Schroeder - Ao lado da MariSol) RS 7.ÖOO,00 'Entrada + parcelas'
• Terreno cl 2.500m2 (Schroeder - Rua Valentin Zoz) - R$ 9.500,00 'Entrada + parcelas'
• Terreno cl 7.071m2 (Próximo Malwee) - R$ 60.000,00 ou parte desmembrada cl 4.500m2 p/ RS 30.000,00
• Terreno c/650m2 (Rua João Januário Ayroso- Próx Móveis Pradi) RS ?,1.500,00
• Terreno c/625m2 (Res. Divinópolis - Rua C - Lote Oaab) - R$ 8.700,00 'Entrada + Parcelas'.
• Terreno cl 371 m2 (Rua Paulo Kraemer - Lot. Menegotti) R$ 8.700,00 próx. Igreja São Judas
• Terreno Residêncial Henrique Behling (próx. Salão Amizade) 'Confera e faça a sua proposta'
• Terrenos Loteamento Piazera I (Ilha da Rgueira) Entrada de RS 1.500,00 + saldo parcelado.

SALAS COMERCIAIS
• Ed. Florença cl 113m2 (1° andar) RS 45.000,00
• Edifício Miner 17m2 - RS 20.000,00
• Central da Moda cl 25m2 - R$ 6.000,00 ou 4 x RS 1.750,00 fixas (somente ponto)
• Shopping Jaraguá cl 21m2 - RS 17.000,00 + saldo financiado em 36 meses

Procura-•• pl comprar
• Apto. central cl garagem - Paga-se até RS 35.000,00 qujtado .

GALPOESlCHÁCARAS
• Galpão cl 800m2 + casa alv. c/233m2 + terreno plano com cl 26.549m2 (Santa Luzia - Centro). Preço: RS 140.000,00
(Negociáveis)

Eldorado - Rua

Florianópolis, apto com
. 1 suíte, 2 quartos.

Monique - 3 quartos e demais

dependências cl 2

AMIZADEI
L O r
BEHLING -

TERRENO
CI 1.395m2 -

Rua 29 de

Outubro, próx.
JAVEL

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

alvenaria

próximaaoRei
dos Botões.

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

RUA BERNAR
DO DORN
BUSCH - Terreno
c/542m2, casa em
alvenaria. Preço:
50% entrada sal
do em até 10 me-

Mal, Deodoro -

Terreno cl
1.382m2 com

sobrado antigo

próximo ao

Fórum - Apto. 3
quartos.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jaraguá do Sul, 15 demarço de 1995 SOCIAL QORREIODOPOVO - 9

Neste
início de
março as

sociedades
de Penha e

Jaraguó
do Sul, se
reuniram
para
celebrar e
a união do
jovem
casal Luís
Lanznaster
Júniore
Luciana
Leandro.
Felicida-

"I,- r---.:.__.:.__==;-
- des ao
casal

o

Rua Procópio Gomes de Ollv.lra, 380
FONE/FAX: 72-0743

.

Jaraguá do Sul· sc

1 ENTRADA + 4 PAGAMENTOS SI JUROS
, PAGAMENTOS SI ENTRADA
À VISTA 10% DE DESCONTO

,

� ii

VESTINDO VOC� DE CORPO INTEIRO
GETÚLIO VARGAS, ��

Gente & Informações

Õ;g�niza;Iores do Miss�Iaraguâ agradecem r.m

Está cada vez

,

mais difícil
Paravariar estácada vezmais

difícil assistir televisãoemnossa
região. É. Outra vez o problema
do sinal das emissoras de televi
são estão lastimáveis, agora
parece que está um pouquinho
pior. Basta começar a chover em
Papanduva que, aqui, o sinal já '

está prá lá de Nepal. É brin
cadeira!

Agotfssima
Fabiane Karine
Schmitt reúne hoje
seus amigos para
comemorar a chegada
de seus 1 5 anos. A

recepção será na casa

de seus pols Guldo
(lori 8randenburg)
Schmltt. Fablane é Q

Irmã caçula do [dolo
Toto, que agora volta
a jogar por estas
plagas.

comerciais que premiaram
as candidatas com a quali
dade de seus produtos.
L'Oriorn Cosméticos -

Fray Work - Debaixo dos
Panos - Pena e Pauta -

Status Modas - Só Íntima -

A organização do Miss

Jaraguá 95, realização da
CKAT Produções,
Secretaria de Turismo e

Boate Marrakech, quer
agradecer ao apoio
prestado pelas empresas a

seguir relacionadas, as
quais contribuíram direta

ou indiretamente para a

execução do .evento mäxi
mo da beleza jaraguaense.
Brahma - Ind. Com.

Fausel - O Boticário - Casa
dos Enfeites- Joalheria
Elisabeth - Seifert Jóias -

.

Relojoaria Avenida -

Benetton - Wizard Idiomas
- J:wo Em - Criativa -

Lojas Hering - Maike

Modas - Clorofila
Breithaupt - Brubel Auto

Peças - Hotel Etalan

Irripressul - Gráfica Aveni
da - CriativalMarisol -

Perfumes - Beto Sport -

Relojóias - Casa das \

Flores e Rosen Haus

(antiga Blumen
Hauso)

Dance-Loja Kussi

Agradece ainda as

seguintes entidades

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ESCÂNDALO

Deretti é acusado de agrediragricultor
Massaranduba - oprefei

to de Massaranduba,' Odenir
Deretti,
está sendo
acusado de
ter espan
cado um

agricultor,
na sexta-..JJ. .

feira, 10, ,_,lllll'
dentro do
seu gabinete na prefeitura. Celso
Aparecido, 26, solteiro, agricul
tor, natural deCampina daLagoa
(PR), há 10 anos em Mas

saranduba, disse que foi covarde
mente espancado pelo prefeito
depois de terpedido queOdenir o

, ajudassealiberaramotoqueesta
" va presa na guarnição da PM do

município.
Celso, que éarrendeiro deuma

propriedade em Guarani-Mirim,
onde cultiva fumo, disse que saiu
de casa para abastecer amoto e ir

trabalhar, quando foi intercepta-

"'1_
«,.,,,,
_IIIrII,

do por uma blitz da Polícia Mili
tar. "Euestoucomaminhacartei
ra de motorista vencida e então a

políciaprendeuminhamoto eme

deu uma multa deR$ 80,00. Eles
me disseram que eu só poderia
liberar a moto quando regulari
zasse os documentos e pagasse a

multa", disse Celso.
Ele contou ainda que, então,

resolveu pedir ajuda do prefeito
para que pudesse, pelo menos,
liberaramoto edepois regularizf'
a situação. "Quando cheguei na
prefeitura a secretária disse que o
prefeitonãoestavaatendendonin
guém, mas disse que eu poderia
falar com ele no corredor quando
elesaíssedasalaefoioqueeufíz",
relatou a vítima.

Segundo Celso o prefeito não
demorou a sair, quando então ele
explicou a situação e o que tinha
acontecido. "O prefeito me disse

que eu sI) poderia liberar amoto
quando pagasse a multa e arru-

masse os documentos atrasados,
mas eu insisti dizendo queelenão
iria gastar nada, só queriaque ele
liberasse a moto e falei que ele
tinha autoridade para isso, mas
não adiantou, ele continuou ne
gando ajuda", descreveu Celso.

"Eu fiquei magoado, pois não
tinha dinheiro e então disse que
tinhame arrependido do voto que
deí a ele nas eleições. Foi quando
ele me chamou e pediu que eu

entrasse no gabinete", afumou

Celso, pensando que o prefeito
iria ajudá-lo.
A vítima declarou que quando

entraramnogabinete,Odenir tran
cou a porta lateral do gabinete e

falou "baixinho" no telefone. "Bn
tão eu disse que se ele iria me

ajudar eu iria embora, mas quan
do chegueinaportaeleme deu um
chute e continuou a me agredir
com socos e pontapés, mesmo
quando caí no chão", descreveu
Celso, mostrando as 'marcas da

�
.

,.

GUMZ ALIMENTOS S.A. INDUSTRIA E COMERCIO

CGCIMF N° 84.430.636/0001-63

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
CONvOCAÇÃO

São convidados os SenhoresAcionistas daGumz Alimentos S.A. Ind. eCom., para
asAssembléias GeraisOrdináriaeExtraordinäriâ, que serão realizadas no dia 28 de
abril de 1995, às 15:00 horas, na sede social da empresa, naRuaGustavo Gumz n°

488, noBairroRioCerro II,nestemunicípio deJaraguádo Sul-SC, paradeliberarem
,

sobre a seguinte:
ORDEMDODIA

1°- Apreciação, discussão eaprovação doRelatório daDiretoriaeasDemonstrações
Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 1994.

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

,

3° - Eleição dosMembros do Conselho de Administração para o exercício social de
1995/1996 e fixação das respectívas remunerações�
4° - Aprovar o aumento do Capital Sócial de R$ 300.007,63 paraR$ 4.200.000,00
mediante a capitalização da Correção Monetária do Capital realizado e de outras

reservas legalmente existentes.
5° - Alteração doArtigo 5° do Estatuto Social.

6°, - Outros assuntos de ínteresses dasociedade.

AVISO: Acham-seadísposíção dos SenhoresAcionistas, na sede socialdaempresa,
naRua Gustavo Gumz n° 488, no Bairro Rio Cerro II, neste município de Jaraguá
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 (SC), 3 de março de 1995

EDELTRAUTBAUER GUMZ

Diretora Presidente

agressão que sofreu.
'

lo. Segundo ele o mesmo rapaz
"Enquanto ele me agredia al- esteve na prefeitura um dia antes

guém entrou na sala dizendo que a (quinta-feira) "chamandopalavras
políciaestavachegandoeentãoele de baixo calão" e na sexta-feira

paroudemebateresentounacadei- depois de ser detido pela PM por
ra e me disse que se eu falasse para causa dos documentos, Odenir

alguém o que tinha acontecido ele explicou que nada podia fazer e
iria me matar", disse Celso, que que tinha compromisso em

contou ainda que apolícia entrou e Jaraguá do Sul naquele instante.

algemou-o e levou-o para a cadeia "Então o rapaz começou a dizer
onde ficou preso por duas horas e mais palavrões e eu o convidei

depois liberado pelo comissário. paraentraruomeu gabiaeteepedi
A vítima foi para casa e no dia que a secretária chamasse a polí

seguintemal conseguiu se levan- cia para prendê-lo por desordem.
tar da cama por causa das dores Quando ele percebeu. que ia ser

que sentia em função dos golpes preso tentou fugir e eu apenas tran
que sofreu. No laudo do corpo quei a porta para evitar que ele

delito, Celso apresentou escoria- escapasse. Neste ínstante ele bateu
ções em ambos os braços, no tó- íortecontraaportaondedeveterse
rax, região dorsal e lombar. Ele machucado. Mas eu nem enconstei
também apresentou queixa na amão nele", afirmou o prefeito.
delegacia, contra o prefeito.

'

Odenir disse que segundo a

Negando polícia este rapaz tem uma vida
O prefeito OdenirDeretti, dís- "complicada" ou "problemática"

se que tudo não passa de uma e deve ter sido guiado para
armação para tentardesmoralízä- prejudícä-lo politicamente.

CGCIMF N° 84.430.636/0001-63.

, ,

GUMZ ALIMENTOS S.A. INDUSTRIA E COMERCIO

REUNIÃO DO CONSELHO DEADMINISTRAÇÃO
CONVOCAÇÃO

São convidados os Senhores membros do Conselho de Administração,
da empresa Gumz Alimentos S.A. Ind eCom., para reunião Ordinária

arealizar-se no dia28 de abril de 1995 às 14:00horas, nasede social da

empresa, na RuaGustavo Gumz n° 488, no Bairro Rio Cerro IT, neste

município de Jaraguä 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.

Jaraguá do Sul (SC), 3 de março de 1995

r

"

REINER MODRO

Presidente

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Dois times lideram no aspirantes
Amizade e Estrella são os
PRIMEIRONA

líderes no certame da Liga
Jaraguá do Sul - Mais 13

gols foram marcados na segunda
rodada

média de gols por partida e duas .

equipes já despontam na li

derança do certame. Amizade de
Guaramirim, campeão de 94 e

Estrella de Nereu Ramos, ambos
com 4 pontos.

Os destaques darodadaforam,
agoleadade4aO do João Pessoa,
sobre o Caxias e das vitórias de

Amizade (sobre o Aliançapor 2 a
O) e do time do Estrella (sobre o

Vitóriapor 2 a l), que levaram as

equipes à liderança da competi-

ção.
O jogo em Guaramirim, foi

muito truncado,mas com lances
de efeito de ambas as equipes. O
Amizade não repetiu o excelente
futebol da primeira rodada,
quando goleou o João Pessoa

por 5 a 1. Os dois gols saíram só
no segundo tempo, através de
Petróleo, que ainda desperdiçou
a oportunidade de marcar o

terceiro, no finalzinho da parti
da.

do cam- IImbosospeonato
da la Di- equipesvisão da

Liga Ja- estDOtOm
raguaen-

4polltos'se de Fu-
te b o I

(LJF), realizada no sábado e do

mingo, 11 e 12. Sobe para 2,8 a

Parceria com

empresa tem
I,

bons resultados

CLUBE ATLÉTICO BAEPENDI

EDITAL
Pelo presente EDITAL, o CONSELHO

DELIBERATIVO do CLUBE ATLÉTICO
BAEPENDI!az saber aos associados que, de

acordo com oEstatuto Social, Cap. VII, Item 35,
Letra "Q", acham-se abertas as inscrições das
CHAPAS que concorrerão aos cargos deDIRE
TORIA do Clube, conforme EDITAL de convo

cação para reunião do CONSELHO, que ocor
rerá em data de 31 de março de 1995, na sede
socialdo Clube, às 19:00 emprimeira convoca
ção e/ou às 19h30min em segunda e última

convocação.

Jaraguá do Sul - Dos 40
empresários convidados a

participar do projeto de parceria
com a Fundação Municipal de

Esportes (PME) e Secretaria de
Cultura Esporte e Lazer (Secel),
dois já assinaram convênio para o
financiamento de atividades
esportivas desenvolvidas em

Jaraguá do Sul. Além destas
empresas, oColégio SãoLuís tam-

. bém firmou convênio de parceria
com a PME e a Secel, no qual a
estrutura do educandário será

apro�eitada pelo município.
As empresas que assinaram o

convênio são Darpe Malhas e

Dalcelis, que irão financiar pane
dos investimentos em técnicos e

atletas que integram as equipes de
competição da FME.

Jaraguá do Sul, 28 de fevereiro de 1995
lLÁRIO BRUCH

.

Presidente Conselho Deliberativo

CLUBE ATLÉTICO BAEPENDI
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente EDITAL, ficam convocados todos
os ASSOCIADO_S PATRIMONIAIS do CLUBEATLÉ
TICO BAEPENDI, a fim de se reunirem em sua sede
social, sita àRuaAugustoMielke, 466, nesta cidade, no
próximo dia 31 de março de 1995, às 19h30min em

primeira convocação e/ou às 20h30min em segunda e

última convocação, com qualquer número de associa
dos pres,entes, para tratarem da seguinte ORDEMDO
DIA:
r - Apreciação do relatório, prestação de contas da
Diretoria e parecer do Conselho Fiscal, referente ao

exercício de 1994 .

2° - Outros assuntos de interesse da sociedade.

Jaraguá do Sul, 28 de fevereiro de 1995

CLUBEATLÉTICO BAEPENDI
Renato Eugênio Trapp

Presidente

No aspirantes os líderes são

Caxias e Estrellaque voltaram a

vencer na segunda rodada, que
teve como destaque agoleadade
5 aOdoJuventussobreoCruzde
Malta. Amizade e Juventus se

reabilitaram de derrotas da

primeirarodada(oAmizadeven
ceuaoAliançaporlaO).Aotodo
já foram marcados 21 gols na

categoria aspirantes, com média

de 2,6 por partida
O líder Caxias tem 4 pontos

ganhos e5 gols de saldo, contra
os 4 de saldo do Estrella.

Juventus, JoãoPessoa, Amiza
deeCruzdeMalta,pelaordem,
dividemasegundaposiçãocom
2 pontos ganhos.

Próxima rodada
-

A terceirarodadado certame

PERSiANAS JOSÉ. EMMENdöRfER LIdA. Persianas Verticais

- FUNDADA EM 1917 ----

Tpadição em:

- Pepsianas
Residenciais e Comepciais

.

- Móveis sob medida

acontece neste final de semana

commais quatro jogos - dois no
sábado e dois no domingo.
Estrella x Caxias, em Nereu
Ramos e Juventus x Amizade,
em Guaramirim, abrem a

rodada, no sábado, 19, enquan
toAliançax JoãoPessoaeCruz
de Malta x Vitória, fecham a

rodada no domingo, 20. As

partidas iniciam às 13h30min.,
comdisputaspreliminaresentre
as equipes de aspirantes, se

guidas das equipes principais.
Um dos destaques das rodada
docertamedaLigaJaraguaense
de Futebol, tem sido o público
quecompareceembomnúmero

para assistir às partidas, que
.

por sua vez têm apresentado
.

um bom nível técnico.

Consulte-nos, fazemos
,

orçamento sem

compromisso.

VENDAS E REFORMAS
Rua Jacob Buck, 46 - Centro

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

Jaraguá do Sul· sc
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A VOLTA

Toto defendeFigueirenseatémês deagostt
J araguá do Sul - Depois

de dois anos fora do Estado e um

ano afastado do futebol porcausa
de umacontusão, o atacanteToto
voltaparadisputar o Campeona
to Catarinense deste ano. Com

quatro títulos na bagagem (dois
n a c i o-

naiseum
interna- Prslsrifllio
cional),
ele vai
defender

oFiguei
renseaté

pDrHlor
pr6ximDdo
10m/liD

agosto,

quando deve se apresentar ao"
,
Cruzeiro de BeloHorizonte para
tratar da renovaçãoounão de seu
contrato com o clube mineiro.

Toto 'vai, por empréstimo, ao
Figueirense, depois de jogar cin
co partidas pelo Internacional de
Limeira,na sérieA-II doCampe-

onato Paulista deste ano - já ha-
.

viamarcado dois gols pelo clube.
Ele acertou a sua transferência

para Florianópolis no sábado,
quando se reuniucornos dirigen
tes do Cruzeiro, em Uberlândia,
onde a equipe estava jogando.

Houve a compreensão dos

diretores do Cruzeiro, até pela
preferência do jogador em estar

,

mais perto de seus familiares que
moram em Jaraguá do Sul. "Não

gostei muito de Lirneira. Não

consegui me adaptar bem lá", co
menta Toto, umpouco decepcio
nado com 0 time em que jogava.
"É fraco", limita-se a comentar,

Toto disse que em agosto vai
conversar com os dírígentes do
Cruzeiro, que detêm o seu passe,
hoje, avaliado em R$ 400 mil,
para saber se continuará na equí
pe �u disputará o Campeonato
Brasileíroporumclube paulista.

"Já houve a manifestação do

Bragantine e do União São João
de Araras, que querem me

contratar, rnas isso só vouestudar
em agosto", enfatizou o jogador.

O atacante, que foi artilheiro
do catarinensede 1991, disse que
está consciente de que será
cobrado pela torcida, até por sua
fama de goleador, "mas o duro
será quando o Figueirense jogar
contra o Juventus, aí vai ser

barra", comenta Toto que come
çou no futebol defendendo o

Moleque Travesso.
Em relação à sua contusão,

Toto disse que está totalmente

recuperado. "Nãosentimaisnada,
,
só preciso agora é de um maior
númerodepartidaspararecuperar
'plenamente orítmo dejogo", dis
se o atacante que ficouumano se

recuperando de urna cirurgia no
joelho.

JUVENTUS

Abel quer vitória com consciência
Ç>

.Jaraguá do Sul- o maior desa
fio do técnico Abel de Souza para o '

j.og.o hoje contra o Tubarão, no João
Marcatto, será vencer o clima ruim
que se abateu sobre o time do
Juventus. Ele mesmo admite que a

insegurança dos integrantes da equí-
pe émuito grande e "isso tem que ser
derrubada aos poucos", declarou.

Segundo Abel, que também

retorna para o Juventus no meio
desta crise e saindo de outra no

clubeonde atuava (Figueirense), os '

-valores individuais da: equipe do

"Moleque Travesso" são tão bons

quanto o time do ano passado que
fez uma ótima campanha, mas "o

time estäjogando sem consciência,

Começa bem e depois se abala",
analisou.

Segundo ele estes problemas
começarão a ser vencidos no jogo
de hoje ãneite. "É só vencermos a

primeira partida que tudo começará
a melhorar", disse Abel. "Quero
que o time vença, e pode ser de 1 a

0,mas . te�,que vencer com oonsci

ência", acrescentou. Ele faz um c.o

Ietivo apronto, hoje pela manhã e

define a equípe que deve sair

jogando com: Silvio, Lin,Fernando,
Jair e Fâbic; Valter Testa, Charles
e Bire Bíro; Tatau, Ricardo
(Alcântara ou Silvinh.o) e Barbosa. •

CARREIRA

Tolo: café da manhã em casa como nos velhos tempos

Transferência para o Rw
aconteceu em bom moment

Em casa, tomando café da

manhã, na terça-feira, antes de

viajar para Florianópolis para se

apresentar ao técnico do

Figueirense, Toto disse não
acreditar que sua transferência

para o Flamengo tenha sido

precipitada - como apregoàm al

guns torcedores jaraguaenses.
"Pelo contrário, cheguei no
Flamengo quando o clube estava
em alta, com jogadores de nível
de seleção brasileira, tais como

, Júnior, Zinho, e o Gaúcho, que I

estavam muito bem naquela
época. Joguei 12 partidas e fiz 3

gols, além de ter sido campeão
brasileiro pelo clube do meu

coração"; confessaToto.
Ele falou também que esta

passagem é lembrada por todos,
onde quer que vá. "Várias vezes
encontrei pessoas que me dizi
am: põxa lembro de você no

. tempo em que e,sta'va n

Flamengo. Isso me deixa beDi

sinal de reconhecimento'
declara.

Ele recorda que, quando
campeão daCopa do Brasil pe
Cruzeiro, em 1993, se

companheiro de equipe :Bd
Aleixo disse no banco, pouco
tes de entrar "Toto se nó

ganharmos será a primeira v

que ganho um título brasileirO
"Aquilo me fez sentir alg

diferente pois eu ia para o Jll

segundo título nacional, enq�
to o Éder que eu vi jogar, lUn
não tinha sido campeão".

Toto, pelo Cruzeiro taIJIbé
foi campeão Mineiro elll 92'
artilheiro da competição

"

Campeão da Super Copa

campeão da Libertadores I
América, em 93. Um currfcll
que poucos jogadores têJ]l·
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