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Polícia prende um dos acusadosde

participar de homicídio de ancião

80 anos . Bumba-meu-boi: o tradicional bloco do Manequinha animou o desfile de Carnaval: Página 9

Ação conjunta das polícias
Civil e Militar de Corupá
conseguiu localizar o pedreiro
Eliel Bortoncello da Silva, 23
anos,morador do Loteamento
Marina. Ele foi preso na ma

drugada de domingo para
segunda-feira, na própria resi
dência. O pedreiro é apontado
pela polícia de ter participado

Assalto relâmpago
assusta farru1ia

Por quase uma hora, dois
assaltantes mantiveram sob a

mira de revólveres a dona de
casaDouglaci Schiochet e os
dois filhos, de 9 e 11 anos. A

polícia prendeu os acusados

em Araquari. Página 11

Epagri muda plano
para as prefeituras
A Epagri está substituindo

os convênios por contratos de I

prestações de serviço com as

prefeituras da região. A pro
posta foi apresentada pelo ge
rente regional daempresa,Dil
marAlfonsoZimath.Página 10

do assassinato do ancião rências dos golpes de faca. Na
AntônioVendrarnim, 58 anos, delegacia, Silva negou que
encontrado morto sábado de

.

tenha desferido contra o ancião

manhã, na estrada geral do e entregou o amigo, Eduí Cor
Bairro EstradaNova, com 41 reia Cordeiro, 20, o drilo, co-

denciou ao comissário Van

derlei Zocatelli, responsável
pelaDelegacia de Corupá, que
o pedreiro chegou em casa,

por volta das 5 horas de

sábado, com a roupa e asmãos

sujas de sangue. Até o fmal da
tarde de ontem,Grilo não havia
sido localizado pelapolícia.

Página 11

Feriado aumenta

procura por peixes
Por religião ou costume,

consumidores procuram peixe
para aQuarta-Feira de Cinzas.
A venda cresce 100%, mas os
estabelecimentos não oferecem

peixe fresco. Página 10

Nesta edição mais

um fascículo
CORREIO DO POVO

facadas. Alémde váriasmarcas

de perfuração na cabeça,
braços e peito, Vendramim
teve cerca de 80% da pele das
costas dilacerada em decor-

mo o autor do homicídio. A

delegada FedraKonell come
çou a ouvir ontem as primeiras
testemunhas.Umirmão deEliel
Bortoncello da Silva confi-

Fotos: Edson Junkes/CP
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'Sob medida
o festival de boataria que envolve as eleições municipais

em Im-aguá 'do Sul não passa de art-imanha dos próprios
articuladores políticos que, paramanter os ânimos da campanha
e a evidência dos pré-candidatos, submetem-se aos caprichos
dos chefes políticos. Por conta disso, as indefinições amarram
as legendas e postergam as decisões. As fofocas dominam a

.

cena e conspiram contra os esforços para politizar o eleitorado,
tendo como meta a conscientização da responsabilidade e a

importância do voto.
'

A poucos meses das eleições municipais, o quadro é de

I ' total incerteza, contribuindo para 9

agravamento da situação. O ponto,
de partida para qualquer raciocínio
em torno das possíveis alianças e

candidaturas passa obrigatoria
mente pela análise de pleitos
anteriores; não excluindo con- .

chavos, traições, interesses de

grupos ou pessoais e recursospara
as campanhas. No afã de conciliar
tudo e todos, con-traria a lógica das

intenções, dos gestos e das dispo
sições. O resto é conto da caro

chinha.

o perigo é
mzsturar
tudo no

balaio di!

xepas de

fim de feira
�.

e servir ao

eleitorado
como única

opção Durante.as duas últimas sema

nas, o repertório e'as versões fervi

Ihararn o imaginário dos mensa

geiros que' não pouparam nenhuma

legenda. O pior é que até mesmo as lideranças políticas
\ '

embarcam nos boatos e tratam de espalhá-los, acrescentando
um pouco mais de "novidade", Os mistérios são outro

.

ingrediente da campanha pré-eleitoral, além, é claro, da disputa
pela apoio da classe empresarial. Parte-se do pressuposto
que 0\candidato ungido pelos empresários tem chances reais
de vitória.

O livre arbítrio é uma conquista universal, acessível a
anônimos ou celebridades. Graças a esse "dorn", muitos
políticos perdern-se na ânsia de atingir o poder, aceitam
"favores" e COmprometem-se com pessoas ou grupos,

relegando a segundo plano o projeto político-administrativo.
Nada é feito por acaso, é tudo sob medida para conquistar a'
simpatia do eleitor que, sem nenhuma disposição, assiste a

.

tudo indiferente, avaliando pela ótica vesga do emaranhado
de letras e nomes.

A política nos palcos é apenas uma· caricatura .dos
movimentos nas coxias. Hábil e experiente, o deputado Ivo
Kon�l1' sabe como ninguém manejar as peças do xadrez
político. Ao mesmo tempo que negocia à esquerda, lança
olhares provocativos para a direita, principalmente para o PFL.
Este atira para todos os lados e tem visão clara do que quer.
Tem vocação para o governo e indisposição para a oposição.
O PPB lançou o vereadorMoacir Bertoldi como candidato a

prefeito, mas nos bastidores trama outras articulações.
O PSDB faz o papel da traída conformada. Age como se a

possibilidade de abandono pelo PFL não existisse. O PT apela
para a ideologia, mas pode aliar-se ao centro. O PTB faz j'O&Ö
de cena e negocia apoio. PL, PPS, e PDT ameaçamcriar a Frente
Independente, todavia o intuito é bem outro. O perigo émisturar
tudo no balaio de xepas de fim de feirae servir ao eleitorado
como única opção. A falta de nomes e de projetos consistentes
são os principais ingredientes da orquestração pré-eleitoral, que
vai se arrastar até as convenções.
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Foto do Fato

Contrariando
a legislação

viária,
caminhões
insistem em

trafegar pelo
centro de

Jaraguá do
Sui

Sexo e sexualidade - Uma obra do corpo e da mente

A psicologia define a sexua

lidade humana como uma combi
nação cte vários elementos: sexo

biológico (o corpo que tem), as

pessoas por quem se sente desejo
(a orientação sexual), a identidade
sexual (quem achamos que
somos) e o comportamento ou'

papel sexual (a expressão social).
Os pais exercem forte influên

cia no estabelecimento da iden
tidade sexual. A' sexualidade

Começa a se desenvolver desde o

nascimento (há' autores que
defendem ocorrer desde quando
os pais estão se preparando para
ficar gravides; "se for menino ...",
,"se for menina ...", "eu gostaria que
fosse ...". "minha preferência é ...",
"mas se vier.. ").

É por volta dos cinco anos e

sete meses que as crianças come

çam a se perceber como meninos
'e meninas, ou seja, a reconhecer

suas diferenças sexuais. Estão
nesse período decodificando

informações sociais e tamiljares.
Os adultos (pais) fazem muitos
comentários' na presença das

crianças, acham que elas não

entendem do assunto. Elas enren- .

dem à sua maneira e, dependendo
do comentário, 'acabam por levar
à risca para sua vida adulta ou não

* Odenite Cardeal de Magalhães
tem muito critério sobre o que fazer
de sua própria sexualidade.

É muito importante, nessa

fase, os pais em suas conversas,

"bate-bocas", discussões ou gros
serias conjugais, não denegrirem
a imagem do parceiro(a) sem

"usar" os filhos como escudos. Os
excessos na educação também
devem ser evitados. A criança tem

de saber que telll um corpo e não

precisa ter vergonha dele. Apren
der a respeitar e a valorizar a indi
vidualidade e a privacidade de cada

um, passa a ser primordial, tanto
aos pais quanto aos filhos.

Dizer que homem não chora,
proibir meninos de ter cabelos

compridos ou usarem brincos e

meninas de liberarem sua agres
sividade não ajuda na construção
do papel sexual. Hoje em dia, tudo

isso.é muito relarivo.
\

A família faz tudo para aceitar
o indivíduo do jeito que ele é. Mas
não está a seu alcance educar urf
filho para que ele seja homossexual
(gay/lésbica) .•

Onde a criança vai colocar a

sua libido (energia sexual/afetivo/

prazer) é uma escolha que depende
.

de muitas coisas. O que os pais
devem fazer é abrir os canais de

comunicação com os filhos e não

reprimir seus afetos e emoções,
Os jovens hoje querem ser

múltiplos e plurais. Não estão

preocupados em definir seu papei
sexual e não querem ser rotulados

por esse papel.
SerHOMOSSEXUAL, HETE

ROSSEXUAL, BISSEXUAL ou

TRANSSEXUAL será uma ques
tão de escolha??? Pense!!!

Se nasce ou escolhe ainda não

se sabe com celteza ...

Uma coisa é certa, se sofre
muito a discriminação quando não

se está internamente bem resolvido
e esclarecido sobre si mesmo e o

ser humano em geral.
Falar sobresexo ainda constitui

um grande tabu e há também muita

discriminação e preconceito, não

só em relação a si mesmo, mas

também em relação aos outros.

Como está você frente à sua

sexualidade?
Não se discrimine. Vivencie-a

intensamente, pois ela faz parte da

vida, e é o seu maior complemento
para a felicidade plena, mesmo que

por um instante.

Apaixone-se por você mesmo

e busque em si e no outro a conti
nuidade desse prazer/amor.

* Psicóloga

,

Artigos para Carta do Leitor, devem ser enviados para Rua WalterMarquardt, J. J80. As cartas devem cants!

110 máximo 30 tinhas, o endereço ou telefone para contato. O jornal se reserva o direito de sintetizar o texto

.

e fazer as correções ortog-cáficas e gramaticais necessárias.
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+- "Se errei, peço desculpas.
Nunca tive a intenção de 'rou
bar' a idéia de ninguém, muito
menos de um colega. Quis
apenas contribuir." (Vereadora
Elisabet Mattedi - PFL - desabafando

após ter sido acusada pelo colega Moacir
Bertoldi - PPB - de ter apresentado

. projeto igual ao dele)

"Tirando algumas canastrices aqui e ali, que
acabaram por revelar ao público os cacoetes do

personagem, FHC é indiscutivelmente um artista,
e Glauber Rocha, de fato, um gênio que percebeu
antes de todo mundo." (Jornalista Dora Kramer sobre o

presidente Fernando Henrique Cardoso - PSDB - ter dito que
estava frustrado em não ter aceitado o convite do cineastaGlauber
Rocha para participar de um filme)

.�m'R\Tabelionato...........

T de Notas �
Protestos de

I Osnildo Bartel
ir 313-0404

Móveis e Eletrodomésticos

Promoção de Estofados 20% de
desconto à vista

ou 6x s/entrada •

Fone (0**47) 379-1757

Rua II de Novembro, 2913-
Centro - Massaranduba - SC

I'

TERCEIRIZE
.

.

,

SUA PINTURA
Pintura Industrial a pó -

Epoxi (ferro/alumínio)

Pinturas Fernando Ltda.
,
Fone: (47) 330-0339 - Blumenau - SC

PMDB aguardadecisãodaJustiça
sobreanulaçãoparavaganoTeE\

Ivo Konell '

garante que a

cúpula está
tranqüila

Jaraguá do Sul - A cúpula
do PMDB está tranqüila, A

ali rrnação do deputado Ivo Konell
reflete o clima peemedebista num

período tumultuado na Assembléia

Legislativa. Os advogados do PPB .

apresentam hoje ação popular e

mandado de segurança para anular
a eleição do deputado Luiz Roberto
Herbst (PMDB) para o TCE

(Tribunal de Contas do Estado),
/

que devem dar entrada na Justiça
até sexta-feira. "Qualquer decisão
desfavorável, o partido tem direito
a recorrer", salientou Konell.

O deputado mostrou-se indife
rente ao resultado da ação impetra-

.:

da pelo partido, "Estão utilizando
-

.

um procedimento legal", disse. Pa
trocinada pelo Palácio Santa Catari
na, mas assumida pela Executiva
do PPB, a ação vai argumentar que
c-presidente da assembléia,Gilmar
Knaesel (PPB), mudou as regras
do jogo durante o processo, ou se

ja, utiliz�u as normas previstas no
Regimento Interno para aprovar o
nome de Herbst no cargo do TCE.

De acordo com os advogados
do PPB, Knaesel não poderia ter

adotado o cri tério de eleição em um

Arquivo/CP: Edson Junkes

Tranqüilidade: Konellmostrou-se indiferente à articulação do PPB

só turno, por maioria simples,
conforme determina o novo
regimento da Assembléia Legisla
tiva, já que a abertura do processo'
se deu quando ainda vigorava o

regimento anterior, que prevê a

eleição em dois turnos para conse
lheiro _:. exceto quando um candi
dato obtenha a, maioria absoluta

(21 votos) na primeira votação.
Herbst foi eleito com 20 votos,

o que caracteriza maioria simples,
derrotando por apenas um voto o

éandidato governista, Ivan Ran
zolin (PPB). "Não poderiam ter

feito a eleição baseando-se nas leis
do novo regimento", sentenciou
Ivo Konell. (PETERSON IZIDORO)

,.PFL elabora lista de nomes para as eleições
Corupá - o Partido da

Frente Liberal elaborou, durante
reunião realizada no último dia
25 de fevereiro, urna lista com

, mais de 20 nomes de possíveis
candidatos a prefeito, vice

prefeito e vereadores. Na opor
tunidade, decidiu-se também

pela criação das alas jovem e

feminina do partido, que deve
acontecer no próximo dia 25 de

março, quando os pefelistas
, estarão-reunidos novamente.

Av.. Mal. Deodoro da Fonseca, 961

Os vereadores Ernesto Felipe
Blunk e Amilton Duarte foram
os mais votados, em pesquisa
interna, para saírem candidatos

pela chapa majori tária do par
tido.

Na lista dos prováveis can

didatos, que o partido decidiu
elaborar até COI�'O mobilização
dos correligionários locais em

torno do pleito eleitoral deste ano,
constam os do empresário Aldo
Riedtrnann e do técnico agrícola

Júlio Dominoni, ambos bastante
relacionados na comunidade, fez
questão de ressaltar o presidente
do PFL, Ernesto Felipe Blunk.

Conforme o presidente, na

oportunidade deliberou-se tarn

bém que o partido sairá com no

mes próprios para prefeito e vice,
se isso for necessário. "Temos
todas as condições de-disputar o
governo com o PMDB e não he

sitaremos em proceder assim:',
disse Blunk. (MILTON RAASCH)

'j Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Multidão acompanhaenterro
do ex-secretário da Saúde

MarloSousa
morreu domingo,
depoisde
sofrer infarto

Jaraguá do S�I - Emoção
na despedida do ex-secretário de
Saúde de Jaraguä do Sul Mario

Sousa, segunda-feira. O corpo do

bioquímico foi sepultado no Ce

mitérioMunicipal da Vila Lenzi.
Marle Sousa morreu às 11

horas de dom i ngo, depoi s de

travar uma longa batalha pela
vida, dele e de outros que recor

riam à sua capacidade de profis
sional competente. Ele sofreu um

infarto.
Ambos somos jaraguaenses

adotivos, o que nos fez solidários
em quase todos os momentos de

nossas vidas.
Mario Sousa é filho de Wal

demiro Sousa e Iraoi Mus se,
nascido em 10/ I 1/1934, em São

João do Itaperiú, no antigo Para

ti, hoje Araquari.
Seus avós paternos faleceram

cedo e os matemos eram libane-
.

ses, que vieram para o Brasi I em

busca de melhores condições de
vida.

Fez o primario na escola de

seu nascimento e o quarto ano

no Grupo Escolar Felipe Schmidt,
em São Francisco do Sul. O giná
sio e científico no Colégio Bom

Jesus, em Joinville, com a profes-,
sora Ana Harger, a antiga Escola

Alemã, fechada em 1938, que eu

cheguei a freqüentar pelos idos
de 1927.

Passa no vestibular e matricu
la-se na Faculdade de Farmácia.

Formado, deixa a capital do Esta
do e vem para Joinville, .onde
trabalha num laboratório. Um dia
encontra-se com Seme Mattar e
este entra em contato com os drs.
Fernando Springmann, Kauf
mann e Mazureehen. Estabelece
se em fevereiro de 1958, ao lado
da Rádio Jaraguá, no prédio do

antigo Hotel Brasil, na RuaEmílio
Carlos Jourdan. De lá muda para
a Marechal Deodoro, em frente
da IgrejaMatriz, no antigo prédio
de Arnoldo Schrnitt. Finalmente
estabelece-se na Rua Waldemire

Mazureehen, que dá para o

Hospital SãoJosé, onde ainda está
estabelecido com um dos mais
modernos laboratórios de aná

lises, lá ficou instalado o Banco
de Sangue, um movimento rotário

pela comissão de Dietrich Hufe

nüssler e Dorval Marcatto,
Mario Sousa não era homem

de ficar parado. Fez vários cur

sos "!_e aperfeiçoamento, diploma
do pela Adesg, comigo foi

professor dos colégios São Luís
e Divina Providência, patrono e

,

paraninfo várias vezes.

Em 1988, quando convalescia
da primeira cirurgia no coração
do boníssimo amigo e compa
nheiro, onde conversamos lon

gamente, de lá tomo algumas
anotações - o do casamento

com. Jandira Pereira, em 5/7/

1958, em Mafra, abençoado pelo
padre Felix, e festejos na

Sociedade Mafrense, no antigo
"Zepelirn", de que participaram
Victor Zimmermann (recente
mente falecido) e Bartira, Olíbio
Müller e sra., Rolando Jahnke e

sra. Lembrava que o jornal, na

edição n° 3.496, divulgava os 30
anos de seu casamento.

Nos meios sociais era sócio
do Baependi e Beira Rio, foi Pqr .

6 anos presidente da Scar, que
se transformou na Casa da

Cultura. Em 23/2/1962 ingressou
em Rotary, sempre 100%, foi

presidente e ocupou. todos os

cargos do Conselho Diretor, me
nos o de Protocolo. Fazia questão
de dizer: "Foi você um dos ar

tífices da minha eleição para

governador do Distrito 465, no

período 1987/1988", onde Mario
Sousa fez um trabalho exernplar.

Em começos de 1999, depois
de uma reunião do clube, muito
agitada, ao final, Mario e Rolf
Hermann me puxam para um

canto e Mario me pergunta se eu

sabia que em Rotary a palavra
NÃO não existe. Estranhei,
achando que tinha falado demais.
Mas éMario que continua: "Eu e

o Rolf queremos que você seja, o
encarregado da Carta Mensal,
do nosso governador, no ano

2000." Pois é! Hoje sou o

encarregado da Carta.

Adeus, companheiro.
(EUGÊNIO VICTOR SCHMÖCKEL)

EVS

Despedida: centenas de pessoas foram dar o Último adeus qo líder do setor da Saúde na região

Em .uma semana o Congresso quase passou de estilingue à

vidraça. Depois de criticar duramente a decisão do STF em

conceder auxílio-moradia aos juízes federais, os parlamentares
apresentaram-se para votar o projeto de resolução, de autoria da
Mesa Diretora, que permite a concessão do ]30 salário a 705

deputados aposentados e 443 pensionistas do extinto IPC

(Instituto de Previdência dos Congressistas).
A mamata estabelece que os parlamentares e seus dependentes
podiam requisitar aposentadoria proporcional após oito anos de
mandato, com valor mínimo de R$ 2.040,00, e SO anos de idade,
ou integral de R$ 8 mil, depois de 30 anos de tempo de serviço.

Privilégio
O benefício custaria aos

cofres públicos despesas
adicionais de R$ 4,6 bilhões,
além de engordar a conta de

parlamentares acusados de

corrupção, como é o Caso do
ex-anão do orçamento João

Alves. Isso 'sem falar na

injustiça, já que o trabalhador
do setor privado que
opta pela contribuição
máxima do INSS
recebe aposentadoria
de. R$ 1.255,20.

Freio
O projeto, que tramita na

Câmara Federal há algum
tempo, só não foi à votação
porque a oposição barrou.
A imoralidade pretendida

confirma as críticas de que os

parlamentares legislam em

causa própria. Os líderes

governistas, irritados, não

conseguiram entender.a
ati tude da oposição, contrária
a um projeto que beneficiaria

a todos, indistintamente. É
mole?

Temor
. Desde agosto de 1997, a Mesa Diretora da Câmara de Jaraguá do
Sul guarda com muito carinho na gaveta o projeto de autoria da

-

vereadora Elisabet Mattedi (PFL), que estabelece sessões

legislativas itinerantes. Entra presidente, sai presidente, e o projeto
não é votado. Corre à boca pequena que os nobres vereadores
têm calafrios só em pensar no assunto. Imagine eles diante dos

eleitores nos bairros. É suicídio eleitoral!

Acabou o doce

Depois de quase' três meses, e

a fartura do Carnaval, o
funcionalismo público vai,
definitivamente, voltar ao
trabalho. O horário especial de
verão adotado pela Prefeitura
agradou em cheio quem estava

acostumado a ficar atrás de

urna mesa oito horas por dia.
O feriadão termina hoje e

.

deixa um gosto adoci�ado na
boca daqueles que adotam o

estilo "funcionário público
padrão", infelizmente.

Alguém duvida?

Especula-se quea Convenção
municipal do PPB, domingo,

decidirá o rumo de, pelo
menos, dos filiados: Luiz
Antônio Grubba e Ademir

Izidoro. O primeiro, deverá ser

confirmado como um dos

candidatos a vereador pelo
partido, enquanto o segundo

permanecera em Florianópolis,
à frente da diretoria da Cohab.

, O objetivo é manter a

representatividade
jaraguaense na capital,

Perguntinha
Será que com o fim do Carnaval e com o início oficioso

do ano as coisas mudam?

Dias 13,14 e 1,5 de março

Informações pelo telefone 371-2060
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Obras dogasoduto inauguramatéo finaldomês demarço
Arquivo/CP: Edson Junkes

Trecho de ponte
pode atrasar.
a obra no

Vale do.ltcpocu

devem ser fechados nos pró
ximos dias.

A canalização' do gás tem 'P
quilômetros de obras dentro de

Jaraguá do Sul, que forani
diversas vezes embargados pela
fiscalização, por irregularidades.
Luiz Gomes considera este

procedimento normal. "Contra"
tamos uma empreiteira, precisa
mos que as pessoas e a Prefeitura
nos ajudem a fiscalizá-la para que
o trabalho seja bem-feito", defen
de-se. Todo o recape asfáltico
realizado pela empreiteira foi

reprovado pelos técnicos, mas a

empresa tem seis meses para
refazê-lo. O contrato prevê ga
rantia de cinco anos pela obra.
"Toda vez que o recape der

problema, nós 'vamos refazer o

trecho", garante o presidente, ale
gando que o ad9nsamento do
asfalto é responsável pelo, desní-

• vel-que apresenta.
.

Questionado sobre' a segu

rança do gás natural', Gomes

garante que o Brasil não pagará o

preço dos erros e acertos porque
copiou o modelo dos Estados

Unidos, onde o sistema existe há
mais de 100 anos. "O metano é

um gás pobre, 700 vezes menos'

explosivo que a gasolina, mas é

inflamável", reconhece. Não há

registro no mundo de que o gás
natural represente maior pericu
losidade do que qualquer outro
combustível. O grande problema

Jaraguá do Sul- Até o dia

18 de março as obras da SC-Gás

na cidade estarão concluídas. A
informação é do presidente da

empresa, LuizGomes, que esteve
reunido com empresários na

Acijs (Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do Su.I), na
segunda- fei ra, prestando' contas
sobre a situação das obras. A
indústria Malwee deve ser, a

primeira a receber o gás em Santa
Catarina. O presidente Fernando
Henrique Cardoso inaugura a

obra no: dia 31 de março, no

trecho de Biguaçu.
O único risco de atraso na

obra, de acordo com o presidente,
é a ponte Guaramirim-Jaraguá
do Sul. Por determinação do
DER (Departamento de Estradas
de Rodagem), (JS tubos não

poderão passar suspensos sob a

ponte, considerada pouco .segura.
A Empreiteira Coest precisará
perfurar por baixo do leito do rio

para passar a rede. Se o leito do
rio for rochoso, as atividades

podem ser atrasadas em até 15
dias. Em outros trechos con-·

sideradas críticos, pontes e

passagens de nível, os buracos

Conelusão: trechos mais difíceis podem atrasar em alguns dias a conclusão do ramal do gasoduto

é a reposição da tubulação, .

quando vencer seu tempo de vida
útil. "Não quero estar aqui daqui
a 100 anos para não precisar
trocar essa rede de gás. Isso não

é brincadeira", alerta o presidente'
da empresa.

A SC-Gás atenderá, num

primeiro momento, cerca de cem

empresas no Estado, com 400

quilômetros de canalização, de

Garuva a Araranguá. Estão

previstas outras duas fases de

ampliação da obra.

BOTAFOGOFUTEBOLCLUBE

ASSEMBLÉIAGERALORDINÁRIA
Pelo presente edital ficam convocados os associados, para ASSEMBLÉIA
GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 12 de março de 2000, em
primeira convocação às 9 horas, ou às 9h30 em seguida e última convocação,
com qualquer número de sócios presentes, na sede do clube, para a seguinte
ordem do dia:

.

- Prestação de contas referente ao ano de 1999
-Anuidades
- Assuntos diversos

. - Eleição da nova Diretoria

Os sócios não em dia com a tesouraria serão eliminados do quadro social.

Março de 2000.
A Diretoria

COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUPT S/A
Sede: Av. Getúlio Vargas, 268: Jaraguá dó Sul- SC. CNPJ-MF n.º 84.429.810/0001-58
Filiais: Jaraguá do SI:II- Guaramirim -.São Bento do Sul- Mafra - Joinville - Brusque

RELATaRia DA DIRETORIA
Senhores Acionistas: Atendendo às dlsposlçõesIeqals e estatutárias, temos a satisfação de apresentar a V, Sa., o Balanço Patrimonial e as Desrnonstrações Financeiras relativas ao

exercício social encerrado em 31/12199, as quais, foram auditadas pela Audit - Auditores Independentes S/C de Joinville. Colocamo-nos ao inteiro dispor de V. Sas., para prestar as
informações que julgarem necessárias. A Diretoria. •

.

.
.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DOS EXERCíCIOS SOCIAIS ENCERRADOSBALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCICIOS SOCIAIS ENCERRADOS

ATIVO
CIRCULANTE

Caixa,. Bancos, Clientes, Estoques, Adiantamentos,
Outros Créditos, Desp. Exerc. Seguinte ..

REALIZÁVEL A LONG PRAZO

Depósitos Judiciais e Outros .

PERMANENTE: Investimentos e Imobilizado .

TOTAL DO ATIVO

31/12/99

R$
31/12/98 '

R$ D É B I TO S

Devoluções e impostos mcedentes s/ vendas,
25061\ 381 00 Custo das Mercadorias. Vendidas, Desp. c/

. . ,

Vendas e Administrativas, Depreciações e

Amortizações, Result. Equivalência Patrimonial e
186.080,00 Result. Exerc.

. •

.'

1'1.899.172,00

31/12/99

R$
31/12/98

R$

30.945.181,00

352.512,00
18.898.896,00--

115.962.894,00 103.404.168,00

37.146.633,00 C R E D I r O S

Vendas, Prestação de Serviços, Receitas

Financ. Liquidas, Resul!. Equivalência
Patrimonial e Resultado Não Operacional

16.728.605,00

50.196.589,00

PASSIVO
CIRCULANTE

Fornecedores, Obrigações Sociais, e Tributárias,
Adiantamentos de Clientes e Obrigações Diversas

EXIGíVEL.A LONGO PRAZO

Fi�anciamefltos e ICMS a Pagar.: ..

RESULTADO DE EXERCiCIOS FUTUROS
PATRIMÖNIO liQUIDO
Capital Social, Resérvas de Capital, Reservas de Lucros
e Lucros Acumulados .

TOTAL DO PASSIVO

115.962.894,00 103.404.168,00
18.346.089,00

Jaraguá do Sul (SC), 31 de dezembro de 1999.

12.181.740,00
428.010,00

110.173,00
943.894,00 D I R E T O R ES: Hans Breithaupt - CPF 009961579-72

Roberto Breithaupt - CPF 216587579-04
BrunoBreithaupt - CPF 093095869-15
Carmen P. Breithaupt - CPF 180074909:06

Adotar Luedérs - Gerente' Contábil/Financeiro. TC - CRC-SC neº
4351 - CPF 006286209-00

19.363.961,0019.240.750,00
50.196.589,00 37.146.633,00
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PIAZ �RA
.��e..�

Aluga telões

FONE/FAX (O�7) 372-2167

Máquinas para empacotamento
Rua Araquari, 136 - Ilha da Figueira

FONE: (047) 370-4540 - Ft\X: (047) 370-4003
Jaraguá do Sul - SC

Calçadão,364-destacionamentoanexo-nãofechamosparaalmoço
Fone: (047)370-1010- fax: (047)433-3501

De segundas a sábados, o

das 17h30 às 23h30
Av. Getúlio Vargas, 847 - Centro

(tU3itt�1l
�ttternllctunlli
Fone: 371-0757

Qavelli, a loja
que veste o

homem de
bom 8osto.

PONTO DOS
$é

COLCHOe.
Calçadão, 180 - Sala 03 - Tel. (0**47) 275-3400

�IBARATO
* Confecções em geral

* Cama - Mesa - Banho

Com o melhor preço da cidade

Visite nossa nova loja:
Av. Mal. Floriano, 35

ßiÖ�'��f
...... gressgsê!ttecipad9s
'�hiCamy$:Hobby�_,::X" o,' .,0

..

"ie': ..
;'f}'"

BORDARE®
BORDADOS

• Bordados computadorizados e apliques
para confecções em geral

'

• Desenvolvemos também programas
para bordados.

Rua Amazonas, nQ 324 . Centro
Fone/Fax: 371-3366· Jaraguá do Sul
E·mail: bordare@netuno.com.br

Conscientize-se
Recicle o seu lixo.

Separe latas, vidros e metais, é bom para todos. .

CPComunidade

o casal Guilherme e Adele Baumgartel Marquardt
comemorou 65 anos defelizmatrimônio, dia 20 defevereiro,
com bonita festa no Salão Barg, reunindo familiares e

convidados

o encontro de quatro gerações, Guilherme, Arno, Ademire
Airton Marquardt. Todos participaram da festa de 65 anos

de casamento de Guilherme e Adele B. Marquardt

CasalArno e Álida Marquardt. Ela comemorou aniversário
dia 15 de fevereiro e recebeu o carinho dos familiares

Casal Ary e llca

Kruegerfestejou 40

anos de vivência

conjugal dia 27 de

fevereiro. A
comemoração da

Bodas de Esmeralda
reuniu familiares /lO

. Restauranie Aurora
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,História, Fatos eTradiÇ@
CORREIO DO POVO

Quarta-feira�
8 demarço de 2000

História em fotos ·Por Egon Iagnow
Fotos: Arquivo Histórico

Será que o "Velho Oeste" americano veio a Iaraguá? Sem identificação alguma
.1'

Quem sabe, quem viu?

Dizem que uma foto vale por mil palavras.
Mas uma foto sem palavras (sem identificação),
muitas vezes, é muda e diz nada. Em nossos

arquivos encontramos diversas fotos assim.

E, as vezes, resolvemos publicá-las para que

algum leitor possa identificá-las.

O que já ocorreu em muitos casos.

Também fotos que tinham identificações
equivocadas e incompletas, com a ajuda de

nossos leitores, puderam ser identificadas

Corretamente. É claro, que gostamos de dar as

informações corretas e completas, mas, às

vezes, estas não existem. É o caso das duas

fotos desta edição. Quem puder ajudar a
identificá-las pode entrar em contato com este

jornal ou então pelo telefone 275-1300, e

falar conosco. É um acidente de caminhão. Há apenas uma pista no verso dafoto: "agosto de 1943"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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So euch nun der Sohn frei macht,
�o seid ihr rechUrel.

Johannes 8, 36
Confira a História Der Herr aber sprach zu mir:

Sage nicht: "Ich bin zu Jung";
sondern du sollst gehen,
wohin ich dIch sende,
und predigen, was ich dich heIße.

Jeremia 1, 7
liA História de nossa gente não pode ficar só

na saudade ". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.
Nach einem reich erfüllten Leben nahm Gott, der Herr meinen
lieben Mann, unseren herzensguten Vater, Schwiegervater,
Opa, Uropa und Onkel zu sich In die Ewigkeit.Barão de üapocu'

Hermann Waidner·Há 62anos
- Em 1938, o interventor federal no Estado. de Santa Catarina,.Nereu

Ramos, acompanhado dos drs. Carlos Gomes de Oliveira, Renato Barbosa,
Haroldo Pederneiras e srs. Mauro Ramos, Rogério Vieira, José Cândido da
Si Iva, Clodoaldo Nóbrega, jornalista Louri val Camara e ten. Asteroide Arantes,
depois de inaugurar a ponte sobre o Itapocuzinho, na divisa com Bananal,
seguia para Joinvill'e, para inaugurações em Pedreira (Pirabeiraba), no que
foi acompanhado do prefeito de Jaraguä, ten. Ruy Stockler de Souza, de
Jairo Callado, "d'A" Gazeta e outras pessoas convidadas. No seu retorno,
na segunda-feira, seguia até Retorcida, onde se realizava a colocação da
nova placa na estação férrea da Vila de Retorcida, que era denominada de
Nereu Ramos, em homenagem ao eminente interventor. Na gare da estação
de Jaraguá, o dr. Nereu era recebido pelo dr. Alexandre Gutierrez, su

perintendente da RVPRSC, realizando-se o almoço no próprio vagão, quando
se enalteceú a ferrovia que acompanhava o progresso dós dois Estados, a

que serve.

Pfarrer i. R:

* 23. 7. 1905 t 14. 2. 2000

In Liebe und Dankbarkeit:

Maria Waídner, geb. Götz
Ehrenfried Waidner und Familie
Irmhild Erdelt, geb. Waidner und Familie
Ortrud Guyot, geb. Waidner und Familie
Erica Buske, geb. Waidner und Familie.
sowie alle Anverwandten

Há 32 anos
- Em 1968, já se confirmava a liderança de Jaraguä do Sul, no .Vale do

Itapocu, quando defendia a região através de um manifesto dirigido às
autoridades constituídas, às associaçõés de classe, aos clubes de serviço
do Norte-catarinense e aos representantes da região nas câmaras
federal e estadual. Dizia o documento: "É do nosso conhecimento a'

movimentação que os Clubes de Serviço e a Associação Comercial de São

Francisco do Sul vêm desenvolvendo em torno da complementação e

melhoria do porto, um dos melhores ancoradouros do Brasil, pela Rodovia
BR-280. A iniciativa, de transcendental alcance, criará verdadeiras condições
econômicas para toda a região. De nossa parte, reafirmamos nosso integral
apoio ao movimento e permanecemos vigilantes no sentido de que a

consecução dessas duas obras, interligadas em sua finalidade precípua, se

concretize com a maior brevidade". (Interrompemos, para voltar na próxima
edição).

35390 Gießen, Seltersweg 87

Die Beerdigung findet am Montag, dem 21. Februar 2000, um 12.45 Uhr
auf dem Neuen Friedhof in Gießen statt,

Anstelle zugedachter Kränze oder Blumen bitten wir um eine Spende
zugunsten des Gustav-Adolf-Werkes in Kerlsruhe.
Konto-Nt. O 506 788 bet der EKK Karlsruhe (BLZ 660 608 00) mit dem
Stíchwort "Trauerspende Hermann Waidner".

Memória Jaraguaense
O que faltou para contar... (CXXXIX)

Tio Eugênio

o Integralismo
Há 22 anos

� Em 1978, a cidade de Jaraguá do Sul recebia a visita do embaixador
da República Democrática da Alemanha, Guenther Severin, e seu secretário,
Klaus Westhai, dentro de um programa de visitas a Blumenau, Jaraguá do
Sul e Ioinville, para.futuro intercâmbioBrasil-Alemanha Oriental. Na ocasião
foi recebido pelo prefeito Víctor Bauer, despido do lado oficial, solicitado
pelo visitante, formulando convite para a visita à RDA, com contatos a

diversas unidades administrativas em nível deMunicípio, Após o tradicional
cafezinho e visita às dependências da Prefeitura, foram recebidos pelas
autoridades, políticos, empresários e populares no salão do Fórum, onde o

prefeito fez a saudação em alemão, seguido de perguntas e respostas. Ao
meio-dia foi oferecido um almoço no Itajara, com saudação do presidente
da Acij, sr. Waldir O, Rubini, e agradecimento do visitante.

o melhor que tinha a fazer era conversar com pessoas que
viveram e conheciam os primeiros ternpos.

, Assim conversava com Arthur Mül1ei-, quando me convidava

para acompanhá-lo ao interior do Município, para contatos, que
. ele conhecia como poucos, fui conhecendo o que era esta neva

terra para mim, rica de informações sob os mais variados aspectos,
'pois, os imigrantes tinham as mais diferentes procedências e

seus descendentes procuravam manter os hábitos de seus pais e

avós, brasileiros guardando as tradições do país de origem, sem.
perder a sua nacionalidade. São as festas que mais tluência de

turistas trazem para as comemorações folclóricas.
-Depois falei com Leopoldo Janssen, velho bonachão, com

seu relógio com corrente de ouro, preso no colete, ele mesmo

intendente do 20 Distrito de Joinville - Jaraguá -, sucedendo a

Henrique Piazera, de 1920 até 12 de abril de 1924, quando a

adrninistração do 20 Distrito foi entregue a Arthur Müller, Ambos
eram de desfilar nas festas dos atiradores da antiga Sociedade
Atiradores Jaraguá, de 1906, que hoje vein a ser o Clube AtléticoHá 12 anos

� Em 1988, a administração muni

cipal se deparava com grave problema no

setor de transportes com uma rodoviária
condizente, O prefeito solicitava ao De

partamento de Terminais Rodoviário da

Secretaria dos Transportes e Obras, es
tudos técnicos para definir a melhor

localização da futura rodoviária, con
substanciado no traçado urbano e na pro

jeção da taxa demográfica.

Baependi.
,

Falei também com Francisco Frederico Moeller, alemão da cidade de Hannover, onde nasceu em 1890, que
desembarcou em Desterro em 1894, e seguia para Itoupava-Central, e, em 1911, à Vila de Jaraguá, para s�
estabelecer com marcenaria,

-

Voltaremos. Até a próxima.

Qualidade
Marista de

Educação
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MOMENTOS DE REFLEXÃO

"Quem tudo quer, tudo perde"
Uma milionária estava que desejar! saúde ou por ter até

doente. Disse para a E continuou a brincar '

sorte, diríamos.

empregada: assim com as pedras Os bens materiais são
- Traga aminha caixa preciosas, coisa que ela dons de Deus também,
com diamantes. gostava demais d� fazer, mesmo os menores.

Ela trouxe o desejado. A quando de repente, o Um coração feliz,
mulher rica abriu a caixa, coração parou de também é uma riqueza
pegou um punhado deles, bater e ali mesmo maravilhosa. Seja qual for
suspendeu-os e deixando- ela morreu. o dom, devemos usar de
os cair novamente na Quando a empregada, maneira correta. O dom

caixa, assim brincava, e depois de algum tempo de ser rico também traz

exclamou: voltou, .viu que a um compromisso de
- Para mim nunca faltará milionáriaestava morta. ajudar aos mais
nada! Estes diamantes não A mão, já fria, continha necessitados. Usando

estão sujeitos à inflação. alguns diamantes. assim os bens materiais,
Sim! Sempre terei tudo o Aqui fica uma pergunta: não sendo todos

Quantos diamantes ela consumidos por uma vida

levou para a eternidade? egoísta, isso é do

Com certeza, nenhum. agrado de Deus, com
Teve que partir sern levar certeza.

um sequer. Em 1 João 2, 15, diz o

Também uma coisa é seguinte: "Não ameis o

importante dizer, que não mundo nem as coisas que
é pecado serrico. Alguns há nomundo".

tornam-se ricos por Um abraço,
A EDUCAÇÃO COMPLETA

herança, por ter sempre Alba Piske

�rcul0·
Italia.I1C>

de Jaraguá do Sul

Calendário 2000
Programamos nossas atividades para o ano 2000, mantendo nossos tradicionais encontros mensais e

nossa grande Festa Italiana, em junho. Como novidade temós a Festa das Etnias, em agosto.

Calendário 2000
- Círculo Italiano de Jaraguá doSul-

DATA
31/3
5/5

26/5
30/6
117

28/7
26/8
29/9
27/fo
24/11

EVEN1D
Jantar Mensal,
Jantar Mensal
Jantar Mensal
Festa Italiana
Festa Italiana

Jantar Mensal
Festa das Etnias
Jantar Mensal
Jantar Mensal
Jantar Encerramento

LOCAL

Igreja N. Sr". Rainha da Paz

Igreja N. Sr". Rainha da Paz

Igreja N. Sr". Rainha da Paz
Pavilhão A - Parque Mun. de Eventos
Pavilhão A - Parque.Mun. de Eventos
Igreja N. Sra. Rainha da Paz

Pavilhão A - Parque Mun. de Eventos
Igreja N. Sra. Rainhada Paz

Igreja N. Sra. Rainha da Paz
Igreja N. Sr". Rainha da Paz

Contamos com a participação da

comunidade em nossos eventos.
Tói.vê se vem!

Rua Antônio, Carlos Ferreira cl Henri ue Piazera

AUTOMÓVEIS
DevanirDanna
President�

Novos e usados - Fone 371-8287

ROTARYCLUB
DE GUARAMIRIM

ROTARY X AMULHER NAS REALIZAÇÕES DO ROTARY
- São de valor incalculável as realizações do Rotary nos quatro
cantos da terra, crescendo constante desde a sua fundação, em
1905, até hoje, quando, por si próprio, como instituição e pelo
serviço pessoal de todos os homens que o constituem, exerce uma

influência muito grande e sempre maior, para que a humanidade

possa vi ver cada' vez,melhor. Mas, embora sendo Rotary consti tuído
só de homens até pouco tempo atrás, devemos associar às suas

realizações a inestimável coadjuvação oferecida pela' mulher, em
especial às esposas dos rotarianos, pois justamente essa coadjuvação
tem dado às suas realizações um colorido mais expressivo, um
sentido mais grandioso. Precisamos, por isso, exaltar o que tem

'sido essa coadjuvação reconhecendo logo que a mulher, de fato,
exerce um papel preponderante em favor de um êxito mais

consagrador do Rotary. Sim, pois, e a centelha desse estímulo

incomparável que vem da mulher fazendo sempre mais positivas
as realizações do homem e tornando mais dignificantes as suas

vitórias, que tem influído para que o Rotary vá alcançando, com
,
sublimidade, o que objetiva. É da mulher, sem dúvida, que emana

essa magnetismo capaz de não raro e levar o homem até à perfeição.
Poderia o Rotary ter realizado tanto quanto vem realizando em prol
da humanidade, se não houvesse o rotariano contado com a afetiva

coadjuvação da mulher, a inspirá-lo, a incentivá-lo, a ajudá-lo na

sua qualidade de esposa, de mãe e de filha? Poderia ter o Rotary se

tornado tão grande e tão benéfico em todo o mundo, como de fato
se tornou, se o rotariano não recebesse a coadjuvação da mulher?

Não, evidenternente não poderia, pois na realidade a mulher

representa fator decisivo para que as nossas idéias sejam mais

luminosas, para que os nossos propósitos sejam mais elevados, a

nossa vontade mais firme, o nosso trabalho mais perfeito, a nossa

luta mais vigorosa, as nossas vitórias mais consagradoras, enfim,
para que todas as nossas realizações sejam sempre mais alguma
coisa. Esse mais alguma coisa é a resultante de tudo de bom que
nos vem da mulher, da sua beleza, da sua graça, encantamento,
dedicação, estímulo. Toda a gratidão, pois, de nós rotarianos às
nossas esposas, nossas .mães e nossas filhas, por esse constante

"rnais" da sua influência em nossa vida servindo Rotary.

ROTARYX'POLÍTICA - Aproximam-se as campanhas eleitorais
e .por isso cabe-nos advertir os companheiros sobre o perigo da

infiltração sorrateira da política partidária e seus defeitos danosos
1

no seio de nossos clubes. Rotary pede que o rotariano seja um

cidadão leal e servidor de seu próprio País, quando declara ser

favorável à liberdade depensamento, de palavra, de reunião,
liberdade de 'culto e imunidade contra perseguições. Em muitas
cidades os Rotary Clubs têm sido o ponto de equilíbrio entre facções
políticas em litígio, graças à maneira imparcial como os bons
rotarianos conduzem os seus clubes. Por outro lado, muitos clubes
têm se prejudicado com a funesta intromissão da politicalha, em
seu meio, afugentando abnegados e bem-intencionados

companheiros. Se Rotary espera a melhoria da comunidade pela
conduta exemplar de cada cidadão em sua vida pública e particular,
os sócios' do Rotary podem dar este exemplo não com a invocação
de sua condição de rotariano com fito eleitoreiro mas como cidadãos

íntegros e invulneráveis aos efeitos maléficos das paixões partidárias
e da maledicência que advém da concorrência desleal, que aviltam
os que se valem de meios escusos para vencer. Rotary veio para
somar e multiplicar, e não, para dividir ou subtrair.

Rua Reinaldo Rau, 61 - salas 1 e 2

Jaraguá do Sul
•

Telefones: 371-5531 - 982-0710
Rua Paraíba, 256 - Blumenau
Telefone/Fax: 340-2393

Posto de
Gasolina
Maiochi
Ltda.

Rua 28 de Agosto, n° 1598
Centro - Guaramirlm- SC

Telefone

(047) 373-0187
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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exposição primária e reexposição, Na exposição
primária, algumas células, chamadas de T,
reconhecem o alérgeno e liberam elementos

químicos que instruem outras células (B) a produzir
milhões de anticorpos, chamados IgE, que podem
ficar no corpo durante anos, prontos para reagir ao

.
mesmo alérgeno.
Com a reexposição, os alérgenos entram de novo
no corpo e contatam diretamente os anticorpos IgE.
Devido a uma reação química, estes são estimulados
a liberar rapidamente várias substâncias" tal como a

histamina. A liberação destas substâncias pode
causar contrações das vias aéreas, dilatação de

pequenos vasos sangüíneos, aumento da
temperatura, inchaço dos tecidos da pele e aumento

da secreção nasal, além de provocar coceiras, entre
outras reações.

Quarta-feira, 8 de março de 2000

Entenda as alergias
o que é?

, \

A alergia é uma hipersensibilidade
adquirida do sistema imunológico.
Isso significa que o sistema imunológico

(

do corpo se torna sensível a uma ou mais

substâncias, comuns e inofensivas, presentes em.
nosso ambiente (alérgenos), tais como o pólen, a
poeira e os fungos, ou mesmo a certos alimentos.
Essa hipersensibilidade provoca uma resposta
imunológica que resulta em sintomas que podem ser

leves (nariz escorrendo, olhos lacrimejantes,
espirros e coceiras) ou graves (erupções da pele,
respiração difícil e até choque anafilático). Os
sintomas normalmente ocorrem a cada exposição ao
alérgeno.

Alérgeno
Alérgeno é um termo geral usado
para descrever algo que �ausa
uma reação alérgica. Os alérgenos

são, na verdade, proteínas minúsculas encontradas
em certas substâncias. Alguns são transportados

Fe�iV\icliV\
Clínica de Ginecologia e Obstetrícia

Centro de Atendimento à Mulher - Ultra-sonografia
Obstétrica e Ginecológica - Cardiotqç:ografia

computadorizada
Médico-Responsável: Dr. Jean Beno Schreiner Lucht -

,
"

CRM 5457

Endereço: Rua Presidente Juscelino; 45 � 1 Q

" andar - Centro - Telefone: 372-0395

ijac@netuno.com.br

.,
LABORATÓRIO JARAGUAENSE"
DE ANÁLISES tlÍNICAS.LTOA.

Exames com alta
confiabilidade em

aparelhos
automatizados de
últi"ma geraçao_

Dr. lVIar/o Sousa Jr.

Rua Dr. Walder}1iro Mazureehen, 67 -

Ao lado do Hospital São José

,

pelo ar, como o pólen e os fungos, enquanto outros"
são encontrados em alimentos, como os mariscos, o
amendoim e o leite.
O veneno de um inseto contém alérgenos, assim
como algumas plantas, como a hera venenosa. Os

alérgenos também existem no ambiente doméstico,
sob a forma de ácaros. Só as pessoas com

propensão a adquirir hipersensibilidade são afetadas

por esses alérgenos.

Ambiente fechado
Uma pessoa passa, em média, um
terço do dia no trabalho ou na

escola, outro terço no quarto e o

resto do tempo em outras partes da casa e do

jardim. O controle do ambiente da casa, portanto, é
uma importante parte do tratamento dos pacientes
alérgicos.

Tempo de permanência das pessoas nos vários
ambientes:

• Ambiente interno

O Ambiente externo
• Em trânsito

Sistema imunológico
O sistema imunológico consiste de
dois tipos de células sangüíneas
brancas, chamadas células

T e células B. Estas células ajudam o sistema

imunológico a defender nosso organismo
por meio do reconhecimento de substâncias
estranhas e potencialmente ofensivas,
liberando em seguida os elementos
químicos capazes de combater os
invasores estranhos.
Uma reação alérgica ocorre quando o sistema
imunológico se engana no reconhecimento de uma

" substância inofensiva (tal como o pólen) e se toma

sensível a esta substância. Repetidas exposições a

essa su�stância, mesmo anos mais tarde, podem
provocar uma reação alérgica.

Teste alérgico
Nem sempre é fácil
a ligação entre alérgeno e

desencadeamento da

crise alérgica. Por isto, os testes são úteis
na tentativa de se identificar certos alérgenos.
Colocam-se gotas de substâncias alérgicas
conhecidas sobre a pele que é levemente perfumada
com um puntor. Uma ação positiva é identificada

por uma área de edema e' inchaço no local
em que o alérgeno foi colocado.
A r�ação aparece dentro de alguns minutos.
O teste é simples e sem riscos.
A reação cutânea cede de 30 a 60 minutos.

O primeiro passo no controle ambiental é a

identificação dos agentes alérgicos e irritantes

(alérgenos) que causam as reações. Pelo fato de a

pessoa normalmente passar a maior parte do dia em
ambientes fechados, a busca deve começar pela
casa. A maior parte das pessoas que sofrem de

alergia e asma pode atribuir a causa de seus

problemas como sendo de alérgenos "indoor"
(ambiente interno).

"

Quem tem?
Sabemos que as doenças
alérgicas sãomais freqüentes
em crianças com pais ou

parentes próximos alérgicos, portanto, herdadas por
fatores genéticos.
Por outro lado é possível qualquer pessoa
desenvolver alergias em qualquer idade. Fatores
ambientais podem fazer nosso sistema imunológico
tornar-se extremamente sensível; isso pode

.

provocar alergias em pessoas sem histórico familiar
ou favorecer o surgimento naquelas que têm caso na

família

Reação Alérgica
A reação alérgica tem duas fases:

"Consulte sempre um médico. t t

Clínica UroAtual
Pedras do Rim - Próstata - Impotência Sexual -

Perda de Ur.ina

Dr. Paulo Odebrecht
, 'Atendemos aos melhores

convênios de nossa Região"
Rua Jorge Czerniewicz, 1277

ir 371-3426

[�] MC\u�ício Bago
CRMlSC 7474 - CRMlPR 13723

PsiqlAiatvia
CONSULTÓRIO

Rua João Marcatto, 98 - Centro
Fone (0**47) 371-8269 - Jaraguá do Sul- SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Secretário Odacir Zonta, prefeito Irineu Pasold e o governador EsperidiãoAmin, desfrutando
as delícias do Restauranie Burg Garten

.

Marinês R.

Nazzato, o
colunista e

, Rogério
Gonçalves.

Eles

recepcionaram
o colunista na

nova e

moderna sede
da Cosmos

Turismo

A simpática
Geisielen

Zeferino, de
Ioinville

TELENTREGA

275-0583 - 371-7365-
371-6547

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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trabalhar com as questões
ambientais". Ele explica que an

tes de promover os mutirões de

limpeza dos rios, são realizadas

palestras preparatóri as, passando
aos moradores orientações como:

evitar a pesca e a caça predatória,
pois o peixe se alimenta da larva

do mosquito e o passarinho come

o inseto adulto, permitindo o

controle natural do borrachudo;

preservação da mata ciliar;

aplicação do BTI; coleta seletiva
do lixo; uso correto de agrotó
xicos; coleta de embalagens
tóxicas.

Stephani observa que, como

se trata de um trabalho de

conscientização dos mera

dores, esta campanha é per·
manente e o resultado obtido
em longo prazo. Entretanto, ele

diz que já se percebe a elevação
do grau de consciência em

várias comunidades, entre elas

Santa Luzia, Ribeirão das

Pedras, Jaraguazinho, Jaraguá
84' e Tifa dos Húngaros, além

" doRio Molha.
"A cada dia aumenta mais o

número de comunidades que
participam da Campanha de

Controle do Borrac'hudo",
comemora o fiscal ambiental,
acrescentando que já somam 25

e outras três preparam-se para
ingressar no processo - Alto São

Pedro, Ribeirão Rodrigues e Três
Rios do Norte.

JARAGUÁ DO SUL, 8 DE MARÇO DE 2000

Ambiente e de Desenvolvimento

Urbano, por exemplo, para
'desenvolver estas ações.

A primeira limpeza realizada no
RibeirãoMolha, dentro do Progra
ma de Controle do Borrachudo,
ocorreu há dois anos, quando
foram retiradas 5 toneladas de lixo
de seu leito para possibilitar a

aplicação do BT1, um larvicida

biológico. Desde então, além
efetuar trabalhos periódicos pará
manter os cursos de água limpos,
a comunidade, sob orientação de
técnicos da Prefeitura, já plantou
cerca de 3.500 mudas de árvores,
fornecidas pela Secretaria de

Agricultura eMeio Ambiente, para
a recomposição da mata ci liar e

em encostas de morros.'
De acordo com o fiscal'

ambiental Luís Carlos Stephani,
"é o. borrachudo que tem aberto

espaço para que possamos

'Pasold adia viagem a Brasília
o prefeito Irineu Pasold adiou a viagem que faria a Brasília na

última quinta-feira, pois a audiência que teria com o ministro da

Agricultura, Pratini de Moraes, foi transferida para o próximo dia

14, às 16h30min, quando será recebido em companhia do deputado
federal Vicent€ Caropreso e do senador Jorge Bornhausen. O

objetivo é conseguir a liberação de uma verba de R$ 1,7 mil que
será destinada ao asfaltamento da Estrada Santa Luzia. Segundo
Pasold, se o projeto entrar no orçamento de 1999, os recursos
deverão ser liberados imediatamente. Mas caso séja.no orçamento
deste ano, a liberação poderá ocorrer somente depois das eleições.

prios voluntários, a secretária
Íris Barg Piazera observou que
um dos principais objetivos da

Secretaria da Família é pro
porcionar mais qualidade de vida
também aos idosos. Neste

sentido, lembrou que a Prefei
tura criou,no ano passado, o

Centro de Convivência da

Terceira Idade, um ponto de

encontro destinado a atividades
de lazer e troca de experiências
a cerca de 2,2 mil idosos que
integram 25 grupos em todo o

município. Ela acrescentou que
o espaço está aberto a todas as

pessoas de terceira idade
residente em Jaraguá do Sul,
onde se estima haver mais de 6
mil idosos.

A secretária adjunta da Se
cretar ia da Família e coor

denadora do programà de aten

dimento aos idosos, Brunhilde
Pasold, avaliou que o curso é de

grande importância, pois atende
às necessidades dos voluntários
em desenvolver novas ideias
para dinamizar as atividades com
os integrantes dos grupos de

terceira idade. Reunindo cerca de

200 pessoas, o curso será minis
trado ii quatro turmas - às outras
três nos dias 17, 24 e 31 deste

mês -, com seis horas de duração
a cada uma delas, abordando,
através de palestras e mesas

redondas, os seguintes temas:

Idoso, Velho e Envelhecimento:

Ampliando Nossos Conceitos de
Vida e de Mundo, com a psicó
Ioga Lucimar Zimmermann de

Freitas; Concepção e Propostas
de Atividades Físicas para e com

o Idoso, pela educadora social e

professora de Educação Física,
Tânia Regina da Graça Nunes.

ONGs elegem representantes
junto ao CMDCA·

serviços; associações de bairros;
Associação dos Profissionais

Liberais; indústria, comércio,
prestadores de serviços e de
recursos humanos; sindicatos de

trabalhadores; Sistema Fiese e

Fecornercio.
O credenciamento para

participar do Fórum encerra em

9 de março. As ONGs devem

indicar seus representantes
através de ofício - contendo

número da Carteira de Identidade
dos candidatos - a ser encami
nhado à presidência do Conselho,
junto à Secretaria da Família, na
RuaWalterMarquardt, 1111, Rio
Molha.

Pasold faz abertura de curso para voluntários
Cursoreúne
cercade 200

participantes
em quatro turmas

O 10 Curso de Capacitação
para Voluntários de Grupos de
Terceira Idade do Ano 2000,
promovido pela Prefeitura de

Jaraguá do Sul, através da
Secretaria da Família, iniciou às
8h30min da última sexta-feira,
no Centro de Convivência da
Terceira Idade, que funciona no

pavilhão B do Parque Municipal
de Eventos. A cerimônia de
abertura contou com as presen
ças do prefeito Irineu Pasold; da
secretária da Família, Íris Barg
Piazera, da secretária adjunta da

Família, primeira-dama Brunhilde
Pasold, e dajuíza Dra. Hildemar
Meneguzzi de Carvalho.

Em seu pronunciamento,
Pasold destacou que a atual

administração municipal tein
realizado grandes investimentos
na área de capacitação em todos
os setores da prefeitura jara
guaense, pois entende que os

funcionários públicos devem
estar sempre atualizados para
oferecer um atendimento quali
ficado à comunidade. Falando

especificamente sobre o curso,

o prefeito disse que "esta capa
citação é uma troca de infor

mações para uniformizar e 'faci
litar o trabalho dos voluntários"
e desejou aos participantes que
os conhecimentos adquiridos
sejam aplicados com sucesso na

prática.
Depois de informar que o

curso foi solicitado pelos pró-

O Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adoles
cente de Jaraguá da Sul esta con
vocando as ONGs do município
a participarem do Fórum Próprio
para E�colha dos Conselheiros
das Organizações Não-Gover
namentais Legalmente Consti

tuídas, a.ser realizado em 15 de

março, às 19h, no Pavilhão "B"
do ParqueMunicipal de Eventos.

O processo de escolha será
através de votação direta por
segmento, sendo escolhidos 16
conselheiros representantes de
ONGs - um titular e umsuplente
por segmento: educação especial;
entidades religiosas; clubes de

Pasold: "Temos realizadograudes investimentos em capacitação em todos os setores da prefeitura."

Rio Molha é exemplo de consciência ambiental
A comunidade do Bairro Rio

Molha está desenvolvendo desde

fevereiro deste ano um trabalho

permanente de limpeza e conser

vação das margens do Ribeirão
Molha e, seus afluentes. A tarefa .

tem sido realizada todos os finais
de semana pai' uma equipe
organizada pela Associação de

Moradores, que, recentemente,

por iniciativa própria, também
promoveu uma operação no estilo
Nosso Bairro Bota Fora, reunindo

,.1.200 quilos de lixo.
"Nem tudo cabe ao poder

público: a sociedade tem que
mostrar trabalho também e tomar,
a iniciativa", salienta o presidente
da Associação de Moradores do
Bairro Rio Molha; Valdir dos

Santos, acrescentando que a

comunidade conta com o apoio
da Prefeitura, através das

secretarias de Agricultura eMeio

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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População jaraguaenseprestigia desfiledeCarnaval
Foliões desfilam
com fantasias
modestas e som
improvisado _

Jaraguá do Sul - A chuva

apressou os foliões que desfila
ram pela Avenida Reinoldo Rau,
no sábado, e fez os cerca de

cinco mi I espectadores se disper
sarem, logo após a passagem dos

quatro blocos carnavalescos. Os
mais resistentes participaram do
show da Banda Art & Manha,
enquanto aguardavam o resultado
do desfile. O Bloco Samba no pé
foi declarado vencedor pela
'comissão de jurados, cabendo
aos blocos Bumba-meu-boi, Em
cima da hora e Alegria, alegria
os 2",3° e 40 lugares, respectiva
mente.

Os blocos jaraguaenses apre
sentaram coreografi as e trajes
modestos, mas ganharam aplau
sos pela resistência. Além da

chuva, o fator som atrapalhou a

apresentação dos grupos. Três
dos quatro blocos desfilaram
com som mecânico. A baixa

potência dos equipamentes
prejudicou a performance. "Não
dá pra escutar nada da música

deles, mas está melhor do que
nos outros anos", opina a espec-

tadora Mari Sueli Clauber.
O jurado Jonas dos Santos

concorda com ela e surpreendeu
se com os resultados. "Esperava
que o Bloco Bumba-meu-boi

ganhasse porque foi o único a

-lra?er bateria", explica. A equipe
de coordenação da Secel (Secre
taria de Cultura, Esporte e Lazer)
justi fica que o critério fantasia foi
considerado moais importante, daí
a vitória do bloco coordenado por
Edir Madeus Travassos. \

Os vencedores comemora
ram a conquista do prêmio de R$
500,00 em casa, preparando-se
para desfilar em São Francisco
do Sul, no domingo. "A gente
não esperava o I o lugar, ficamos,

'

muito contentes porque é a'

primeira vez que desfilamos em

Jaraguá do Sul", explica Ivanir
Travassos. Ela conta que o grupo
vai utilizar o dinheiro do prêmio
para fazer uma grande festa, no
próximo final de semana.

Os shows na Praça Ângelo
Piazera, realizados nas noites de

sábado, domingo e terça-feira,
-

disputaram com os clubes da
cidade a presença dos foliões.
Cerca de duas mil pessoas pres
tigiaram, todas as noites, as

atrações pbpulares. A praça
oferecia uma grande vantagem,
atrações de graça.
(LISANDREA COSTA)

Tmdição: Manequinha conquistou o público com muita energia

Fotos: Edson Junkes/CP

Os 500 anos do

descobrimento do
Brasil levaram para
a avenida

jaraguaense
"índios" de todas as

raças, com o Bloco
Em cima da hora.
Ao lado, detalhe
nas fantasias de ala
masculina

Campeão: o Bloco Samba 110 pé vai festejar com os R$ 500,00 do prêmio de ]O lugar 110 Carnaval
....Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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blemas com as prestações de
contas das Prefeituras.

Nesse ajuste, a Epagri está
fazendo também com que os

contratos' que estão sendo firma
dos este ano, tenham validade até.
o final de fevereiro de 2001. A em

presa quer evitar que os acordos

fiquem a descoberto nos dois pri
meiros meses do ano, como sem

pre acontece, quando o prazo d0s
contratos encerra em dezembro.
As dificuldades de renovação
acontecem até em função do

período derecesso dos legislativos
municipais, nessa época.

Ele' admitiu que a falta de
técnicos disponíveis para a

assistência técnica aos pro
dutores rurais é uma das prin
cipais reclamações dos prefeaos.
Embora a Epagri tenha hoje 1,8
mil servidores, apenas 900 estão

em atividade nessa área. Zimath
recomenda o agrupamento dos

produtores através de núcleos,
associações e cooperativas para
mais facilmente usufruírem
desse atendimento.

(MILTON RAASCH)

JARAGUÁ 00 SUL, 8 DE MARÇO DE 2000

Quarta-Feira de Cinzas faz
dobrar o consumo de peixe

Fiéis continuam
seguindo norma
religiosa de não
comercarne

Jaraguá do Sul - A ehe-
/ ..

gada da Quarta-Feira de Cinzas

duplicou a procura por peixe, no
comércio da cidade. Tradição, fé

,
ou costume, a recomendação re

ligiosa de não comer carne no dia
santo provoca correria e esgota
mento dos estoques. "Este ano

nos preparamos com bastante

peixe, mas no ano passado; ven
demos tudo e tivemos que correr

aträs de mercadoria", conta a

comerciante Sirléia Lopes,
proprietária de uma 'das únicas

peixarias de Jaraguá do Sul.
Os consumidores reclamam

que a cidade não tem comércio que
ofereça peixe fresco. "Ê impossí
vel encontrar peixe fresco. Só se

consegue coisas congeladas", la
menta a consumidora Marta Mos-

Opção: consumidores só encontrampeixe congelado para comprar

queto, Ela diz que consome peixe
por opção, independente da reco

mendação religiosa.
.

Optar por carne ou frango
torna-se opção mais barata, em
tempos de recessão. Mas o consu

midor que faz questão de seguir'o
ritual tem encontrado opções
acessíveis. "Quase todos procu
ram os filés porque são mais bara
tos emais práticos", explica a bal
conista Iara de Lima. Eta esclarece

que as vendas só aumentam nos

,
dias que antecedem os feriados

religiosos, porque as pessoas bus
cam o produto na última hora.

O consumidor José Felipe
preveniu-se. Garantiu o almoço da
Quarta-Feira de Cinzas na manhã
de segunda-feira, mas não sabe
direito porquê. "Não sei se é fé,
mas isso é uma tradição muito anti
ga. A gente acostumou", resume.
(LiSANDREA COSTA)

Epagri substitui os convênios
'por contratos com-prefeituras

Massaranduba - A Epagri
,

(Empresa de Pesquisa Agrope
cuária e Extensão Rural de Santa

Catarina) está substituindo os

convênios porcontratos de presta
ção de serviços com as prefeituras.
O gerente -regional da Epagri,
Ditmar Alfonso Zimath, esteve
nos escritórios locais de Massa

randuba e de Jaraguá do Sul, na
semana passada, tratando do
assunto. Ele disse que a providên
cia é necessária desde que várias

empresas foram incorporadas há

alguns anos, originando a Epagri,
e que isso evitará problemas aos

municípios com o Tribunal de

,Contas do Estado.
Acontece que, aquela que antes

era uma associação (antiga
Acaresc), mantida com recursos

públicos, agora é uma sociedade

anônima, prestadora de serviços,
explicou Zimath, frisando que o

que muda, basicamente, são os

termos das parcerias de atendi
mento técnico (\OS municípios que
serão mantidos. Segundo ele, os
contratos são menos burocráticos

e, por isso, menos sujeitos a pro-
f

FORRO DE PVC TEM NOME!

PRO'DUTOS RINO
�ORTA SAN�ONADA • CANAlnAS • DIVisaRiAS • ��R�IS INDUSTRIAís • r�CHADURAS

FÁBRICA - LIGAÇÃO GRATUITA'

0800-47-2628
ITAPEMA-SCRINO INDUSTRIAL LTDA.

VENDAS; Jaraguá do Sul e Região _- Fone: (0**47) 371,-8602
\ ,
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Tumulto no João Pessoa

Schroeder - Policiais

militares tiveram dificuldades

para deter o caminhoneiro
OdivaI Duffeck. 36 anos,

sábado, às 15h30. Ele chegou
em casa, localizada na Rua Fritz

Setter, Bairro João Pessoa,
embriagado e ameaçou agredir
a esposa, Ilda Martins dos
Santos Duffeck. 31, e os três
filhos do casal. Enquanto a

mulher escapava corri as

crianças-para a casa do vizinho,
Duffeck 'danificou vários
móveis dentro da residência.

.Insatisfeito, o caminhoneiro
embarcou no Mercedes-Benz,
placa LZV - 7147 (Jaraguá do

Sul), etentou destruir a própria
casa com o veículo. Depois,
ameaçou jogar o caminhão
contra a residência de um dos
vizinhos. Conduzido à dele

gacia, Duffeck realizou o teste

do bafômetro, que.apontou 0,99
miligrama de álcool por litro de

sangue. O veículo e a Carteira
de Hahilitação do motorista
foram apreendidos e o acusado.

responderá por direção peri
gosa.

Pancadaria em ônibus

Jaraguá do Sul - Fechou
o 'tempo dentro do ônibus que
transporta freqüentadores do

Chopp & Club, às 5 horas de

domingo. O motorista do veí

culo, Vigando Zérn, 39, precisou
parar o ônibus e pedir auxílio à

Polícia Militar; que deteve

Alvino Gomes Custódio Filho,
19 anos; Jair José Lopes, 20;
Valmir Ferraz, 23; e os menores
R.C.v., 17, e M.A.S., 16.

Direção perigosa

Jaraguá do Sul - Mora
dores da Rua Luiz Bortolini
denunciaram à polícia que o

condutor do Fiat, modelo 147,
placa LXM-1261 (Jaraguä do

Sul), Renato Oldenburg, 23

anos, fazia manobras perigosas,
colopando em risco a vida de

populares que trafegavam pelas
proximidades. Oldenburg foi
encaminhado à delegacia. Um
amigo do acusado, I1demar Lau
be, 21; reprovou a atitude- da
moradora Elizabete Celestino,
qúe fei a .denúncia, e agrediu
seu filho, Amélio .Celestino.
Também parou na cadeia.

.

Homem émorto com '41 facadas
nomeío da rua na Estrada Nova

Corpo de idoso,
de 58 anos, foi
encontrado nó
manhã de sábado

Jaraguá do Sul� Um crime
bárbaro chocou os moradores do

Bairro Estrada Nova. ,O ancião
Antônio Vendramirn, 58 anos,
morreu depoi s de receber 41

facadas e ter 80% da pele das
costas dilacerada. A polícia pren
deu na madrugada de domingo
para segunda-feira o pedreiro Eliel
Bortoncello da Silva, 23 anos,
acusado de participar do assassi
nato junto com o desempregado
Eduí Correia Cordeiro, 20, o Gri
lo, que está foragido.

Silva negou que tenha desferi
do facadas no corpo do-ancião,
encontrado abandonado às 8 ho-

.ras da manhã,de sábado, a menos
dê'30 metros da residência onde
morava sua ex-mulher e os três
filhos. O exame cadavérico reve
lou que Vendramirn foi atingido
na cabeça, braços e no peito por
uma lâmina de aproximadamente
30 centímetros.

O pedreiro acusa o próprio
colega de ter praticado o crime.

"Só vi ele (Grilo) pulando nas cos

tas do velho e os dois entrarem

'em luta corporal", revelou Silva ..

De acordo com o acusado, a con
fusão teria ocorrido por velta das
5 horas da manhã de sábado, lo
go após a dupla deixar um baj
localizado nas proximidades.
"Fomos insultados pela vítima.

Havíamos bebido um pouco. O
Grilo estava cheirado (alucinado,
em decorrência do- uso de

cocaína) e é só isso", observou
Silva, na carceragem tia Delegacia \

de .Jaraguä do Sul.
O comissário Vanderlei Zo-
I

catelli, responsável pela Delegacia
de Corupá, contesta a informação
de Silva e acredita que o ho

micídio tenha sido praticado perto
das 23 horas de sexta-feira. "Nes
te horário; a ex-mulher do ancião'
o viu pela última vez. Como ele

costumava caminhar à noite, é

possível que a morte ocorreu

neste horário", observou. Antônio
Vendramim estava diariamente
sedado pelo uso de medicamentos
por causa de um derrame

cerebral, há três meses .. A falta
de testemunhas está atrapalhando
as investiga�ões, afirmou a

delegada Fedra Konell.
(PETERSaN IZIDORO)

Edson Junkes/CP

Flagrante: Silva negou que tenha desferido facadas na vitima

Pânico emedo em assalto,Dono de bar é preso com
à família jaraguaense drogas emNereu Ramos
São Francisco 'do Sul - O

casal jaraguaense Fábio e

Douglaci Schiochet viveu
momentos de angústia no final
da tarde de domingo. Acom

panhado dos dois filhos, de 9 é

II anos, os 'Schiochet foram
rendidos por dois assaltantes

quando pararam no centro da

Praia do Erwino, em São Fran

cisco do Sul, 'para pedir infor
mações. Edilo Barbosa, 46 anos,

e Vanderlei Gonçalves Fernandes,
A2, exigiram que a família
sentasse' no banco traseiro da
Blazer, conduzida por Fábio;
enquanto assumiam a direção do
veículo.

Fábio -Schiochet conseguiu
saltar do veículo quando' os
assai tantes arrancaram em ai ta

velocidade rumo a Joinville. "Foi
ele que comunicou a polícia",
disse o delegado Ivan Brandt.

Um cerco foi montado no en

trocamento da SC-495 com a

BR-280. Ao se depararem com

as viaturas da polícia, os as

saltantes reagiram e dispararam
pelo menos 20 tiros contra os

policiais. Um motorista não

identificado, que trafegava no

local, foi 'atingido por uma bala
no rosto.

.

Anfês de abandonarem a

Blazer, depois de quase 60

minutos, os assaltantes agrediram
Douglaci e o filho mais velho e

se refugiaram num matagal, na
localidade de Porto Grande, em
Araquari. Barbosa foi preso na

noite de domingo, enquanto
Fernandes, foragido' da Colônia
Penal de Piràquara (PR), acabou
detido na manhã de segunda
feira. Ambos estão em isola
mente na cadeia pública de São
Francisco do Sul. (PI)

Jaraguá do Sul - O co

merciante Ovadir. Garcia Fer

nandes, 41 anos, proprietário
do Bar Garcia, em Nereu Ra

mos, foi preso no final da tarde
de sexta-feira. A polícia encon

trou dentro do estabelecimento
19 papelotes de cocaína ,e 13
de maconha, prontos para a

venda. Também foram apreen
didos cheques utilizados na

compra da droga, R$. 800,00, e
.

dois revólveres calibres 32 e 38.
A polícia chegou ao trafi

cante depois de interceptar dois'
menores, de 15 e 16 anos, dei

xando o bar com quatro gramas
de maconha. "Eles confirma
ram. que compravam a droga no

local", revelou o comissário
Vanderlei Zocatelli, responsável
pela Delegacia de Corupá.

Segundo Zocatelli, a polícia
investigava a movimentação no

bar há pelo menos um ano.

"Havia fortes indícios que

apontavam o tráfico de drogas
ali", completou Fernandes

APELAÇÃO - Domingo,
por volta das 23 horas, homens
do GOE (Grupo de Operações
Especiais) da Polícia Militar de
Jaraguá do Sul abordaram o

Passat, placa LXJ-1873 (Ja
raguá do Sul), conduzido por
Ancelmo Prim, 30, próximo ao

Salão Chop-p & .Club.,·No in
terior do veículo foram en

contradas 13 "buchas" de co

caína. Prim estava acompa
nhado de Lurdes Wolf, 21, a

Pirulita, que já tem passagem'
pela delegacia por tráfico de

drogas. O delegado Vand"erlei
José Alves da Silva.respcnsável
pelo caso decidiu representã-:
los apenas por porte e consumo
de drogas. (PI)

li
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Schumacherquerabrirte1Ilporada·
com vitória noGP daAustrália'

Alemãoquer
vencer 'e estrear
com o 'pé direito'
no Mundial

Fiorano/Itália - Em entre

vista ao Jornal italiano "La Gaz

zetta dello Sport", Michael Schu
macher garantiu aos torcedores
da Ferrari que 'Vai entrar para
ganhar o GP da Austrália,
abertura do Mundial de Fórmula

1, no dia 12 de março. "Sabemos

pelas experiências anteriores que
não dá para começar a temporada
atrás para depois tentar recuperar
os pontos perdidos nas outras

corridas. Tudo indica que neste

ano temos um carro que será

competitivo desde aprimeira pro-.
va", falouo alemão.

Nos últimos três anos, a Fer- ,

, rari perdeu o. título de pilotos na

última etapa do campeonato, o

que na opinião de Sehnmacher é
um indicativo de como é impor
tante lutar por vitórias desde o

início. "Queremos ganhar de

cara, para poder ter uma reserva

de pontos' no final, caso tenha

,

mos algum tipo de problemamais
tarde", disse Michael.

O piloto treinou em Fiorano,
a pista particular da Ferrari no

,Norte da Itália. Foram apenas 20
voltas com asfalto molhado. A

melhorem lmin08s311 (com pis
ta seca, uma volta em Fiorano é

percorrida, em média, em

1minOls).
. APOSTAS - Sehnmacher é

ofavorito ao título no ano 2000

pelos apostadores da SNAI, a

loteria italiana da Fórmula 1. O
alemão é cotado à 1,90 (quem
aposta 10 ganha 19 se acertar),
contra 2,50 de Mika Hakkinen,
da 'McLaren. Veja as demais co

tações: 3) Coulthard - 6,00; 4)
Barrichello - 10,00; 5) Frentzen
- 25,00; 6) Irvine, Ralf Schu
macher e Trulli - 40,00; 7) Alesi,
Button, Fisichella, Herbert, Vil
leneuve e Wurz - 100,00. (WARM
UPMOTORSPORTS COVERAGE)

Temporada 2000: o tradicional preto cede espaço pará a cor laranja no modelo Orpnge Afrows F-L

Arrows fecha com gigante de telefonia celular
Londres/Inglaterra - o úl-

.
timo grande acordo financeiro pará
a temporäda 2000 da Fórmula 1

foi anunciado semana passada,
entre aArrows e aOrange, gigante
britânica de telefonia celular. A

empresa vai colocar US$ 126 mi
lhões no time nos próximos três

\
anos. Os carros da Arrows serão

pintados na cor laranja. O layout
definitivo será revelado amanhã,

em Melbourne, ha Austrália. A

equipe passa a se chamar Orange
Arrows F-I.

'
.

O time inglês foi a maior sur
presa da pré-temporada, regis
trando omelhor tempo do ano para
Barcelona com Pedro de La Rosa.
no dia 23 de fevereiro: lmin19s64.
A McLaren do campeão Mika

Hakkinen, por exemplo, não

passou de lmin21s85 ,na mesma

pista, o que gerou muita des
confiança sobre a configuração
dos carros da Arrows nos testes
- eles estariam abaixo do peso,

, I

para atrair a atenção da pUdia. A
equipe anunciou outro patrocínio,
da Lost Boys, uma empresa de

.

multimídia que, entre outras coisas,
vai refazer o site da Arrows na

Internet. O .valor desse contrato

não foi revelado. (WUMC)

. PETERSON lzidono

Associação de Clubes

Dirigentes de 15 clubes amadores de Jaraguá do Sul, além de

representantes de times de municípios vizinhos, fundaram na

noite de sexta-feira, num encontro fechado no Restaurante Mime,
a Associação de Clubes. A proposta é reerguer o futebol amador
da cidade, abandonado há três anos pela Liga Jaraguaense de

Futebol, attavés de um campeonato unificado, com equipes da
Primeira e Segunda Divisão. À frente da entidade, a experiência
de Rogério Tomazelli, ex-presidente da FMB. O estatuto e o

regulamento do torneio serão decididos nos próximos dias.

Certo, até ag9ra, apenas a premiação. O troféu para o campeão
será transitório, idêntico ao processo utilizado

pela Fifa na Copa do Mundo.

Participação indireta
Mesmo com a criação da

Associação de Clubes,
a Liga Jaraguaense

participa da parceria através, .

da escala de árbitros
e tabela de jogos.

Acelerando na serra

Depois da euforia do Carnaval;
pilotos da região que

disputam o Estadual de
Automobilismo concentram-se

para a segunda etapa, em São

Bento cle) Sul, dia 19 de março.

Margutte dispensado do Fraiburgo

Diretoria do Fraiburgo, que con

vidou Ângelo Margutte para tra

balhar como supervisor de fute

bol nesta temporada, consultou
algumas pessoas em Jaraguá do

Sul, de dois meses para cá, a

respeito da forma de administrar
do ex-presidente do Juventus.

Resultado: Margutte foi dispen
sado semana passada. Nó mesmo

Fraiburgo, . dois atletas levados

por ele estão com a 'pulga atrás,
da orelha': Gerson e Charles.

Rápidas __

* Mika Sala recuperou-se de uma contusão na mão esquerda e

encerrou a preparação da Sauber naúltima quarta-feira, em Fiorano.

No domingo ele estará em Kuala Lumpur, naMalásia, junto com seu

companheiro Pedro Paulo Diniz.
.

I I .

* O brasileiro Pedro Paula Oiniz descansa em Male, nas Ilhas

Maldívas, até hoje, quando embarca para Melbourne. Oinii fez
3.329 km de testes com o novo carro desde dezembro .

* As casas de apostas de Londres apontam aMcLaren como favorita
ao título de construtores deste áno, seguida de perto pela Ferrari. A
Jordan vem em terceiro lugar, à frente da Jaguar e da Williams.

'

Prost e Minardi são as maiores "zebras".
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