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Hertel vence disputa interna com Tíetz
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e será candidato a prefeito de Schroeder
Chegou ao fmal o impasse

'para escolher o candidato do
PFL aprefeito de Schroeder. Por
uma diferença de apenas seis

, votos, o ex-prefeito Hilmar

/

Hertel venceu o atual prefeito,
Gregório Tietz, e será o can

didato do partido nas eleições de
outubro.A convenção dopartido
aconteceu no sábado passado,

Herter'.
Com a decisão, Hértel pas

sa a ser o primeiro candidato
oficial da região. Página 3

naRecreativa da Coremaco.

Inconformado, Tietz atribuiu
a derrota à ausência dos titu- .

lares do diretório na conven-

. ção, o que possibilitou o voto

dos suplentes, "ligados a
/.

Edson Junkes/CP

, .

Segurança: Sérgio Machado chega escoltado no Fórum de Guaramirim para depor sobre.o latrocínio ein Massaranduba. Página 10

Prefeito admite Setor imobiliário Prefeitura pretende Futsal enfrenta
'usar' cargos espera crescanento arrecadarR$ 3milhões time da ADBln

o prefeito Irineu Pasold A geração de novos empre- Até o dia 20demarço, aPre-
' AFMFJBreithaupt/Caraguá

(PSDB) admitiu, segunda-feira, gos e a liberação de fmancia- feiturajaraguaense espera que· inicia amanhã, às 20h30� no

usar cargos doprimeiro escalão mentos promoveram aqueci- pelomenos 70% dos contribu- Ginásio ArthurMüller, série de
para fechar acordos com ou- mento nas vendas de imóveis.A intes efetuemopagamento àvista dois amistosos contra aADBlu,
tros partidos à sucessãomuni- expectativa do setor é manter do IPTU, que garantiria receita de Blumenau. O segundo jogo
cipaI. Os secretários de Cul- crescimento de 15 a 20% duran- de R$ 3 milhões aos caixas. Q será sábado, no Galegão, em
tura, SílvioCeleste, e de Obras, te o ano, superando as dificul- desconto para quem pagar o Blumenau. O técnico Manoel
ValdirBordin, devem se desin- dades que 1999 representou ao tributo no prazo é de 25%. Se Dalpasquale deverá utilizar três
compatibilizar .até dia 31 de setor. Por ser ano político, há todos efetuassem o pagamento, ex-juvenis entre os titulares. Os
março e reassumir cadeira no expectativas de que giremuito

.

aPrefeitura arrecadariaR$ 4,7 ingressos custam R$ t3,0� .

. Legislativo. Página 4 dinheiro na cidade. Página 5 milhões. Página9 Página 12
,
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Edson Junkes/CP

O Brasil dos espetáculos Foto do fato
A população brasileira tem assistido de camarote amais uma

representação do "Caso Pitta", desses espetáculos de corrupção
que vez ou outra tomam a cena noBrasil. E na guerra por audiência,
abriga se tomou televisiva, como acontece CDm todos os casos do

gênero, para evitar que se faça uma discussão séria do assunto,

impedindo o espectador de entender o que realmente acontece.
A questãojá não émais levantar arede de corrupção naPrefeitura

.

paulista. Parece que todos aceitaram apolitica do "rouba,mas faz",
visto que Celso Pitta é "cria" de PauloMaluf. Nenhuma televisão se

importa em averiguar as denúncias e fazer - o hoje decadente
jornalismo investigativo. Importammais as brigas pessoais, oconflito

familiar, a-desestruturação do lato do

prefeito. A Globo dá a impressão de
ter comprado, com exclusividade, o
direito à imagemdeNicéa Aex-mulher
do prefeito só fala para a emissora de
Roberto Marinho. Pitta, o execrado

pelos desmandos namaior cidade do
País, responde às denúncias da ex-

mulherpelo SBT.
,

As televisões assumiram os papéis
de advogados de defesa e acusação.

i Enquanto aGlobo aposta na imagem
de uma mulher largada do marido e

desequilibrada, desvia a atenção da -.

trama de corrupção: Diminui -a
"

" importância das revelações deNicéa
com testemunhas edepoimentos que

comprometem sua credibilidade.Não hámelhor exemplo disso do
que a fala deAntônio CarlosMagalhães. ao ser citado porNicéa
como envolvido nos negócios escusos domarido, Disse ao repórter
da Globo que a casa do prefeito não passa de um prostíbulo, e .

qualificou amulher como louca.'É o jogo do atacar para defender-
.

Produtor rural

aproveita os

restos da
colheita para
fazer silagem
de milho, no
Rio, Cerro II.

Ele tem auxilio
de trator

cedido através
de programa
da Secretaria

Municipal da
Agricultura e

Meio Ambiente

A situação da

Prefeitura de .

São Paulo não é

diferente da

brasileira, com
.exceção de que
'Fernando

Os tempos mudaramHenrique
sempre, teve o

apoio dos
veículos de

*; Luiz Naur;

funciona. Até restaurantes fecham
aos domingos, em Jaraguá do Sul.

Quando abrem,' fazem recesso na

segunda. Quer dizer que um dia na

semana as pessoas não comem?

Reconheço que já tivemos

avanços. Há pouco tempo, não

se encontrava uma casa comercial
aberta em horário de almoço,
como se fosse lei almoçar ao meio
dia. Agora temos, além dos

; bancos e restaurantes, algumas
lojas abertas. Ainda bem, porque
na corrida contra o tempo as

pessoas precisam aproveitar os

intervalos para realizar os

serviços do dia, sejam compras
ou contas a pagar .

Lamento pelos jovens, talvez
eles não tenham muita opção, como
eu. Na província, não há piano-bar,
ninguém conhece ou ouve música

clássica, sequer música popular
brasileira. Com exceção de um bar

ou outro, poucos contratam música
ao vivo, e eu não ousaria aparecer
por lá. Minha geração vê novelas à

noite e dorme cedo. Tenho o

consolo de já ter vivido e, afinal,
esta é a cidade que escolhi pra
morar, toda opção tem umpreço.

o 'que se espera de um

aposentado? Que ele tenha insônia
durante a noite, durma pouco e

acorde cedo para passear com o

cachorro, passar na panificadora e

levar pão quente pra família que
ficou dormindo. Que se divirta indo
à missa nos domingos, receba
amigos para relembrar o passado e,

claro, vá a velórios de vez em

quando. Eu tenho 64 anos, mas me

recuso a cumprir semelhante rotina.
Infelizmente, não me sobra

muita escolha. Se Jaraguá do Sul já
tem poucas opções para os jovens,
imagine paraos velhos! Não há
bares para minha faixa etária, nem
clubes, ou qualquer outro tipo de

diversão, além dos bingos eletrô
nicos e clubes de terceira idade.A
sociedade me castiga à reclusão.

I �

Certamente me condenaria se

soubesse que escrevo no computa
dor e acesso a Internet, são coisas
modernas demais para os velhos.

A expectativa de vida nesta

terra é superior às outras regiões
do Brasil, o que quer dizer que
sofrerei mais tempo. Sim, porque o

mundo ev6luiu, as coisas se mo

dernizaram, mas não encontro nem

serviços simples que possam
.tornar minha vida de velho menos

monótona. Semana passada, no

domingo, esqueci do tempo
jogando xadrez. Saí apressado de

casa, às 21 horas, com medo de não.

encontrar panificadora aberta. Dito
e feito, nenhuma estava aberta,
pelo menos no centro da cidade.

E eu que imaginava que a função
de fazer pão era da panificadora, .

acabei num posto de combustível,
buscando os) ingredientes para
fazermeu sanduíche noturno. Uma
turma de jovens riu de mim. Eles,
que passarn a noite nos postos
cheirando gasolina, nunca viram
um velho, torto e de chinelo, sair à
noite pra comprar pão, Tive pena
deles. Nessa idade, minha geração
dançava em bailes, namorava e se

.

divertia.
Não- preciso apenas de pão

aos domingos. vez ou outra o su

permercado abre, mas os fun
cionários reclamam porque ficam
sem final de semana. Em qualquer
outro lugar do mundo, o comércio
abre aos durn i n g o s+há meio

século, e isso é saudável porque
m�timenta a economia. Nenhum

funcionário fica sem folga semanal
e o movimento obriga os patrões a

contratar novos funcionários,
afinal, a economia é cíclica, uma
coisa movimenta a outra. Pelo
menos deveria ser assim. Mas não

I

comunicação

se.

A situação daPrefeitura deSãoPaulo não é diferente dabrasileira,
com exceção de que Fernando Henrique sempre teve, por
unanimidade, o apoio dos veículos de comunicação.Domesmomodo
que Celso Pitta comprava a maioria dos vereadores para ter os
projetos doExecutivo aprovados,FHCcomprou os deputados para
ter aprovada a emenda da reeleição, e o faz todas as vezes que

I precisa de urgência. Cada deputado federal recebeu R$ 16 mil por
sessão extraordinária convocada pelo governo, no início do ano.

OLegislativoémaiscorruptodoqueoExecutivo, nessecaso,porque
cobra várias vezes por um trabalho que o povo já paga e que é sua

obrigação, legislar. Issonão absolve, de todomodo, os "Pittas" eFHCs
espalhados pelo território nacional,mas cria oportunídades para que a
núdia faça espetáculos e ganhe audiência, quando deveria agircomo
cidadãobeminformado: fiscalizar,questionaredivulgar.

Criam-se vítimas, nessas situações, que usame são usadas. Na
História recente, oBrasil tem várias delas. Pedro Collor talvez seja o
melhorexemplo. Denunciou, virou sensação de núdia, deu crédito
aos veículos de comunicação que elegeram FernandoCollor - e

imediatamente derrubaram-no - para depois morrer de morte"

natural, como acontecia com rebeldes nos tempos de ditadura. PC
Farias levou toda culpae tambémmorreu,para que a verdade jamais
aparecesse e ninguémmais fosse comprometido. O legistaBadan
Palhares, depois dos momentos de fama, é a próxima vítima,

.

condenada pela imprensa antes da comprovação de culpa.
Quando as denúncias viram espetáculo, os fatos tomam-se

entretenimento e são logoesquecidos, substituídos pornovos eventos.
É anúdia causando urna de suas piores conseqüências, o apagamento
instantâneo daml\mória, passageira como os escândalos.

* Funcionário público apo:
sentado

Artigos para Carta do Leitor, devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180. As cartas devem con�er
/10 máximo 30 linhas, o endereço ou telefalle ;HlI'a contato. O jornal se reserva o direito de sintetizar o te;(/O

e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias .

CORREIO DO POVO
Gráfica eEditora-Cl'Ltda. - CGC 00.1 05.755/0001-50 - Administração, Redação, Departamento Comerciai e Oficinas

Rua Wàiter Marquardt, 1.180 - CEP 89259-700 - Caixa Postai 19 - CEP 89251-970 - Jaraguá do Sui - SC
Fones/Fax (047) 370-7919 - 370-8654 - 370-8649

Os textos e colullas assillados são de resp�llsabilidades exclu�ivos dos autores, lião refletindo, necessa1'Í1lmellte, a opinião do jornal
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+- "Se houver mudança, tem
que haver na estrutura orgâni
ca, e o processo é todo político.
Hoje, há deficiência de efetivo
em todo o Estado." (Capitão
Amarildo de Assis Alves sobre a

transformação da 3" Companhia da
Polícia Militar em Batalhão)

/

"Se eu estiver ilá embaixo nas

pesquisas sérias, 'trabalho aqui e depois vou

embora." (Prefeito lrineu Pasold - PSDB - sobre índices

das pesquisas eleitorais que, a partir de agora, vão 'virar rotina em

Jaraguä do Sul)
.

"Se o PMDB quiser ser nosso vice, será bem
vindo. Do contrário não tem acordo. Não há
nenhuma possibilidade de aliança se insistirem
em indicar a cabeça-de-chapa, porque o PPB tem

candidato e não abre mão." (Presidente microrregional
do PPB, Luiz Antônio Grubba, revelando a posição do partido
sobre osboatos de aliança com o PMDB do deputado estadual

Ivo Konell)

"Pode ser que não era poúco, porque eles são
muito ambiciosos. Não há dinheiro que chegue
para eles." (Nicéa Camargo - eX-PJimeira-dama do

Município de São Paulo - sobre as propinas pagas para livrar -

o ex-marido Celso do processo de impeachment)

! r Eab:lionato
T de Notas e

, Protestos de

Osnildo Bartel
ti 373-0404

Móveis e eletrodomésticos

Promoção de Estofados 20% de

desconto à vista
ou 6x sientrada

I

FOlle (0**47) 379-1757

Rua] 1 de Novembro, 2913-
Centro - Massarànduba - SC

TERCEIRIZE
S'UA,PINTURA

Pintura Industrial a pó -

Epoxi (ferro/alumínio)

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

HllmarHertel será o candidato
,

.

..3prefeito doPFL em Sehroeder
Ex-prefeito fo�
o mais votado

pelo diretório
na convenção

;

Schroeder - o ex-prefeito
Hilmar Hertel será o candidato a

prefeitopelo PFL nas eleições
municipais de I de outubro. Hertel
foi o mais votado nas prévias
municipal, realizada sábado à

tarde, pelo diretório do partido,
para definir o candidato. Ele
recebeu 26 votos, contra 2Q do
atual prefeito: Gregório Tietz, que
tentava a reeleição.

Participaram da votação mem
bros efetivos e suplentes do

diretório, entre eles os vereadores

José Miguel Campestrini, Valmor
.

Hasse e AfonsoWeiss, com direito
a mais de um voto. No total foram

apurados 48 votos, com um bran
co e outro nulo. Hertel deverá ser

homologado como candidato ofi
cial do partido, na convenção do

PFL, prevista para o período de
10 a 30 de junho próximo.

O Diretório de Schroeder foi o

primeiro a definir o candidato na

microrregião, segundo o coorde

nador regional do partido, vereador
Alcides Pavanello, de Jaraguá do

Sul, que presidiu os trabalhos na

reunião em Schroeder, Pavanello
iniciou o encontro, convocando os

membros para votar até às J 17

horas, reservando os 20 minutos

seguintes para os suplentes.
Já a partir desta semana Her

tel pretende tomar as primeiras
providências como candidato. Ele
deverá começar os contatos com

todos os membros do diretório,
independentemente do resultado da
decisão do final de semana, para

Fotos: Edson Junkes/CP

Confirmação: Hertel vence nas prévias e aguarda apoio

tratar da coesão do partido. Outra
preocupação imediata será iniciar
as conversações com as outras

siglas, começando pelo PMDB,
para discutir as coligações ..

Ex-funcionário do Banco do
Brasil e hoje microempresário, se
for eleito, Hilmar Hertel estará
cumprindo o segundo mandato
como prefeito noMunicípio, que
ele já administrou entre 1993 e

1996, tendo sido também verea

dor, de 1989 a 1992.

surpresa a decisão do diretório,
sábado. Ele atribuiu o insucesso
ao não comparecimento de al

guns 90S membros titulares do

diretório, que acabaram sendo
substituídos por suplentes, apon
tados como concorrentes. Visi
velmente contrariado, Tietz disse,
em discurso rápido, após a vo-.

tação, que só esta semana teria

condições de avaliar os resultados
da decisão do diretório, sem ante-

. cipar se apoiará Bertel, ou não,
-

\

Gregório Tietz recebeu com \ na campanha. (MILTON .RAASCH)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4- POlÍTICA CO�REIO DO POVO , JARAGUÁ DO SUL, 15 DE MARÇO DE 2000

. \Prefeito admite usar cargos de
secretarias para atrair aliados

Obras e Cultura

perdem titulares

doposto até
31 de março

Jaraguá doSul- o prefeito
Irineu Pasold (PSDB) admitiu

segunda-feira, durante encontro
!

com jornalistas, que poderá
utilizar duas secretarias da admi

nistração para atrair outros par
tidos para a aliança Acerta Jara

guá, composta por tucanos e o

PFL.

Com a saída anunciada de Val
dir Bordin, da Secretaria de

Obras, e Sílvio Celeste, da Cul
tura, Esporte e -Lazer, até 31 de

março, último dia do prazo de

desincompatibilização de cargos
públicos para candidatos a algum
cargo nas eleições de outubro.Pa
sold terá nas mãos dois cargos
de primeiro escalão.

O prefeito afirmou que existe
a possibilidade dos 'secretãrios
adjuntos assumirem as secretarias
até o final do mandato, mas não

descartou a hipótese de aglutinar
'

as pastas temporariamente. "Hoje

Edson Junkes/CP

Nas mãos: Paso/d terá que definir nomes para as duas secretarias

. reclamam que a equipe é muito'
.

,
-

técnica. Talvez colocando polí-
ticos no lugar, ficaria melhor",
ironizou.

Entretanto, uma futura coli

gaçãocorn o PPB, na corrida à
sucessão municipal, poderá ren

der aos progressistas duas cadei
ras no primeiro escalão. "Não
temos pressa eni definir os

nomes", completou Pasold.
Caso seja confirmado a as-

censão dos adjuntos, Gilson
Gramma assume a Secretaria de

Obras, enquanto na Cultura, Es
porte e Lazer, ainda não há

definição. Bordin deixa a Obras
com pretensão de ocupar uma
cadeira no Legislative em 2001,
enquanto Sílvio Celeste, primeiro
suplentede Vicente Caropreso na

Câmara de Vereadores, tenta sua

primeira eleição nas urnas.

(PET�RSON IZIDORO)

[.
I Deretti 'busca apoio do PDT e PSDB

Massaranduba -:- o ex

'prefeito Odenir Deretti, pré-can
didato do PPB às eleições mu

nicipais, deverá buscar o apoio
do PSDB e do PTB� Ele pretende
procurar as lideranças dos

partidos nos próximos dias, con
forme anunciou durante a con

venção do partido, domingo pas-
�sadb.

Deretti não vê qualquer impe
dimento para contatar com es

pedetistas e os tucanos, embora
os dois partidos já estejam sendo
assediados pelo PFL. "O momen
to ainda é de negociação, não

existe nada formalizado", pon
derou. Para o pepebista, as diver-

gências que mantêm' com o

presidente do PDT, Giovanni
Tonet, também não deverão ser
obstáculo. "O PDT tem um dire
tório com várias pessoas concei
tuadas. Nã� é o Tonet que decide
sozinho pelo partido", alegou.
Em '1996, quando era presidente
da Câmara de Vereadores, Tonet ,

denunciou Deretti, na época
prefeito, por ter recebido o 13°

salário, sem previsão legal, em pe
lo menos dois exercícios do man
dato.

Deretti foi condenado na épo
ca pela juíza da Comarca, Sônia
; \ '

MariaMazzettoMoroso, a devol-
ver os valores recebidos e a perda

dos direitos políticos por três
• anos. O ex-prefeito recorreu ao

Tribunal de Justiça do Estado,
onde o processo está tramitando.
"Não fui o único. A maioria dos I

prefeitos utilizou-se do 13° salário
na época", defende-se.

No total, 117 filiados parti
ciparam da .conyenção do PPB,
domingo. O atual presidente,
Carrnelino Dolsan, foi mantido na

presidência do partido, para
mandato de dois anos. As

alterações na composição do
Diretório foram poucas, com a

substituição só de três nomes,

para cobrir defecções sofridas

pela sigla. (MR)

Há um clima de insegurança entre os peernedebistas de

Jaraguá do Sul com relação à candidatura do deputado
estaduaJ Ivo Konell a prefeito. Temem que o parlamentar deixe\

o partido logo após as eleições. Uma fonte do diretório chegou
a prever.a futurá legenda de Konell, o PPB;' categoricamente

'

desmentido pela esposa do deputado, Cecília. Ela disse que no

PPB o casal não se filiará, mas confirmou que existem
"convi tes" de outras legendas.

Umaoutra fonte garante que Konell só não deixou ainda o PMDB

"porque não há tempo hábil para filiar-se em outro partido e

disputar as eleições".
O boato não é novidade, no ano passado, depois do voto

favorável à federalização do Besc, veio à tona.

Bobagem
Konell classificou a

informação de bobagem,
afirmando que quem a

espalhou terá de prová-Ia.
Segundo ele" o partido está

"superbem", mas que
existem inconformados
-tentando atrapalhar.
- Enquanto trabalho para
unir o partido, outros se

preocupam çom fofocas -

completou. Sobre a reunião

.

com o prefeito Irineu
Pasold (PSDB), disse que
foi para tratar _do IPTU.,
Então, tá!

Só alegr-ia,
Por outro lado, o PPB é só
harmonia. No domingo, o

partido se reuniu

para renovação do diretório
e da executiva municipal,

sob o lema:

"Consenso, unidade e

determ i nação" .

A candidatura a

prefeito do vereador

Moacir Bertoldi
transformou a legenda na

noivinha cobiçada .

Surpreendentemente bem
nas pesquisas, preocupa os i

caciques da política local.

Encontro
O PT de Jaraguá do Sul realiza no dia 16 de abril encontro

municipal, quando discutirá candidaturas, programa de

governo, diretrizes de atuação na Câmara de Vereadores e
\

,política de alianças.
-O presidente 'da Executiva, Dionei da Silva, virtual candidato a

/

prefeito, defende chapa pura.
- Todos os outros-já estiveram no poder e não mudaram

nada. A,proposta do' PT é uma mudança radical na

administração pública, voltada realmente para o social, e não

apenas promessas - defendeu.
I

�----------------�----------------�-----'-----'II

II
\EXTRAVIODEDOCUMENTOS

Verdureira Patric Lida., inscrita no CNPJ n° 77.565.6901
000 1-37, IE n° 252.701.720, comunica que foram extraviados
os blocos de.Notas Fiscais, sem utilização, com as seguintes
séries e numeração,Bil 000.001 a 000.250 e BI2 000.00 1 a

I

000.250 e Eil 000.001 a 00q.250. A empresa não se

responsabiliza por danos que por ventura venha causar na
praça.

\,

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 961
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ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E

INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL

PRESIDENTEDACÂMARAEXPÕEATIVIDADESNAAcIJS
o vereador-presidente da Câmara Municipal de Jaraguá do Sul, Afonso Piazera

Neto, confirmou na segunda-feira, o interesse pela comprado Céntro Empresarial,
condomínio localizado no centro histórico da cidade. Piazera participou, como
convidado, da reunião da ACUS, a última da gestão de Eduardo Horn, quando
informou que o Legislativo Municipal dispõe de um orçamento mensal de R$ 170

mil, mas que, efetivamente, gasta R$ 55-mil para o pagamento dos vereadores, dos
cinco funcionários, aluguel e manutenção. Segundo o presidente,
"proporcionalmente somos uma das Câmaras Municipais mais enxutas do Estado
e quiçá do Brasil".

Ele disse que cada vereador ganha R$ 1.800,00 pormês e que na legislatura que
começa no ano 200 I a Câmara eleva de 15 para 19 cadeiras, "o que vai aumentara
representatividade dos bairros". O presidente da Câmara declarou que tem interesse
na aquisição da sede doCEIAS, mas que não existe unanimidade entre os vereadores.
"Até a próxima semana queremos definir esta questão: ou adquirimos ou partiremos]
para a compra de um terreno e iniciamos, ainda no ano 2000, a construção da sede
própria", disse.

.

A otimização das atividades legislativas e a aproximação com associações de
bai.rros e entidades é uma das metas da Mesa Diretora para o corrente ano.

"Queremos também que haja maior acompanhamento da população às sessões e

para tanto é necessário .que tenhamos um local mais amplo e um auditório que
acomode maior número de pessoas", ponderou.

FÓRUM LEVANTA NECESSIDADEDE CURSOS DEQUALIFICAÇ�O
Será realizado no dia 23 de março, às 14 horas, no auditório do CEIAS, o

Fórum de Qualificação Profissional, organizado pelo Conselho Municipal de
Trabalho eEmprego e Sine/Se. O Fórum integra o Programa Nacional de-Qualificação
Profissional, do Ministério do Trabalho, e tem como finalidade executar um

levantamento, de forma organizada, e com maior envolvimento da sociedade,
priorizando os oursos para melhorar a mão-de-obra local. Todas as entidades

representativas dos diversos segmentos jaraguaenses, entre as quais a ACUS e a _

APEVI, foram convidadaS a relacionar suas reivindicações à discussão no Fórum.
Os cursos de qualificação serão gratuitos, pagos com verbas do FAT - Fundo

de Amparo ao Trabalhador. É destinado aos desempregados, sob o risco de

desemprego, pequenos e microempresários e pessoas que trabalham por conta

própria. Em Jaraguá do Sul a previsão é envolver cerca de duas mil e setecentas

pessoas nesses cursos.

SENAI E FERJ VÃO OFERECER NOVO CURSO DE TECNÓLOGO
Técnicos e professores do Centro de Ensino Superior de Jaraguá do Sul (FERJ) ,

edo Senai local e regional discutem, nodia 23 de março, sobre agradecurrioulardo
curso de tecnólogo que será implantado em parceria, no segundo semestre. São
duas opções de graduação: Tecnólogo em Eletrônica de Potência e Tecnólogo em
Automação Indústrial. Uma pesquisa está levantando o curso de maior interesse

junto às empresas, Definido, será montado ,o projeto para encaminhaménto ao

Conselho Estadual de Educação. A expectativa é de que o novo curso inicie em

agosto.
O tecnólogoé visto como o passo inicial do futuro CentroTecnológicodeJaraguá do

Sul e da instalação de uma incubadora para abrigar exclusivamente empresas debase
altamente tecnológica do setor eletromecânico, que seria uma etapa posterior.

ABRHQUER SABER ONÍVEL DEESCOLARIDADENAS EMPRESAS
A ABRH - Associação Brasileira de Recursos Humanos/ Jaraguádo Sul- está

levantando o nível de escolaridade da massa trabalhadora da cidade. Formulários
foram encaminhados às empresas mas o retomo tem sido muito baixo. A devolução
é importante, conquanto se terá o perfil da escolaridade. A presidente d\ABRH,
Janice Haffermann Breithaupt, esclarece que as informações são sigilosas e que
nenhuma empresa será exposta quanto aos dados informados. "O objetivo é conhecer
a realidade educacional de.Jaraguá do Sul", explicou.

ACUS LEVANTA GRAU DE SATISFAÇÃO DO ASSOCIADO
A ACUS encaminhou às empresas associadas, um formulário onde busca

saber o grau de satisfação ou insatisfação quanto aos serviços oferecidos. A finalidade
é levantar o pensamerito da classe empresarial em relação ao que a ACUS oferece,
para embasar a diretoria que está assumindo a desenvolver ações, para a melhoria
crescente dos serviços e da estrutura em favor dos associados.

EXTRAVIO DENOTA FISCAL

Metalúrgica JBV Ltda. ME, inscrita no CNPJ n°

81.536.781/0001-35, LE. 251.861.643, situada na RuaNey
Franco, 565 - Baependi - Jaraguá do Sul- 'Sc.

Relata que foi furtada do escritório de sua empresa uma
folha de nota fiscal de n° 000219, modelo 01, em quatro
vias, em nome da empresa acima nomeada. A empresa não se

responsabiliza por.danos que por ventura venha causar na praça.

Mercado imobiliário volta a

apresentarcrescimentoem2000
Empregos e juros
baixos aumentam
vendas. Aluguéis
estabilizam

Jaraguá do Sul - o mer

cado imobiliário trabalha com'

expectativas de 15 a 20% de cres
cimento este ano, no setor de ven
das. O processo de verticalização
da cidade - até então lento,
seguindo as características hori
zontais da povoaçãogermânica-c
é o principal fator que responde
pelo aumento na oferta de imóveis,
de acordo com a Associação das
Imobiliárias de Jaraguá do Sul, que
tem 30 empresas associadas.

O presidente da associação,
Humberto Wolf, diz que a oferta
de empregos torna-se estímulo

para o ramo imobiliário. "O setor

empregatício voltou a crescer.

Quando há empregos, há giro no

setor de imóveis", revela. Ele se

refere às vagas que a indústria têxtil
abriu no início do ano, com o pro
cesso de expansão, criando expec
tativas otimistas pára o ano 2000.

O ano político é outro fatorque
empolga os corretores. "Quanto

.

mais investimentos do poder públi
co, mais dinheiro gira na cidade",
confirmaDalma Salai. Ela dizque
as intenções de compra aumenta

ram porque a Caixa Econômica
Federal liberou novos financia
mentos e o juro da poupança apre
senta rendimentos baixos.

A construção de prédios é o

índice que mais-cresce, de acordo
com os números da Secretaria de

Planejamento. Em 1998, foram
liberados cinco alvarás para
construção de prédios na cidade.

Construção civil: financiamentos e empregos aquecem as vendas
.

Em 1999, esse número dobrou,
apesar de o setor ter registrado

, queda. No total, a Prefeitura liberou
1464 alvarás de construção, em

. \

1998, e apenas 899, em 1999, con-
sideradoano ruim para a construção ..

A renovação dos ânimos no

setor veio com o aumento na ofer
ta de prédios e venda de terrenos.

Além de apartamentos disponíveis,
há maior cotação de terrenos, com

faixas de preço e modalidades de

pagamento variadas, como condo
mínios, financiamentos, consór
cios, cartas de crédito e financia
mento direto com as construtoras,
além do sistema de permuta.

ESPECULAÇÃO � Ao

contrário do que o consumidor
\

esperava, nem sempre o aumento

da oferta representa queda nos

preços. "Os aluguéis residenciais
baixaram mais de 30% nos últimos
três anos, mas ainda temos muitos
imóveis com preços elevados",
reconheceWolf. O presidente atri
bui o fato à especulação imobiliária.

Por outro lado, proprietários 'de
imóveis antigos ou com problemas
nas instalações já não conseguem

alugá-los. A tendência dos aluguéis
é estabilizar os preços, pois a vinda
de pessoas de fora, com a oferta
de empregos, aumentou ii procura
por imóveis para locação.
(LiSANDREA COSTA)

r- ��I[f@��I� '�[F> ------�--------I------,

: Ô A Anasps (Associação Nacional.do� �ervidores da Previdên�ia Social) declarou�se contra a�udança :no atual sistema patronal de contribuição sobre a folha, que e de 20%. De acordo com a entidade, o
) que onera as empresas não é a contribuição sobre a folha, mas a taxa de juros, em patamares elevados. I
I I
IDA Anasps sugere que o governo federal pague os 20% que lhe competem, nunca arrecadados, I
I e que ampliam o déficit da Previdência Social. O presidente da entidade, Paulo César de I
I Souza, qualifica a mudança na folha patronal como medida de simulação que aparentemente I
I deve gerar empregos, mas que corre na linha da sonegação fiscal. I

! : O O Núcleo de Au:omecânicas da Acijs (Associação Co�ercial e Industrial de Jaraguá do Sul) :
I programou para sábado, 18, a 2" Inspeção Técnica Veicular. As empresas oferecem revisões gratuitas.
I
nos autom�veis, nos itens fl1�ortecedores,. freios, �scapamentos, .pne.us, .faróis,_ lanter�as, emi,ssõ�s :de gases, sistema de arrefecimento, batenas e exuntores. Na pnmeira mspeçao, realizada ha seis

I meses, 205 veículos foram atendidos- Os proprietários ganham desconto de 50% êxecutando os I
I serviços nas empresas conveniadas ao núcleo.

, .

I
L__
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Rafaela Piazera
Taranto

aniversariou dia 2
de março, data de
aniversário de sua
bisavó, Ilda Barg.
Cumprimentos às

aniversariantes

_Jo_ro--=9::__u_á_do_Su�I,_1_5_de_m_or�ç_o_de_20_O_O ___,..�,C�O�R�R�E=I�O::.....;D�O_.!:PC_..!O�V..!.,_O�------__:__CELSO

KIBARATO
* Confecções em geral

* Cama - Mesa - Banho

Com o melhor preço da cidade

Visite nossa nova lo]a:
Av. Mal. Floriano, 35

TELENTREGA

275-0583 - 371-7365 -

371-6547
I

BORDARE®
BORDi\.DOS�

• Bordados computadorizados e apliques
para confecções em geral

• Desenvolvemos também programas
para bordados.

Rua Amazonas, nº 324 - Centro
Fone/Fax: 371-3366 - Jaraguá do Sul
E-mail: bordare@netuno.com.br

Jornal'
CORREIODO POVO

370-7919

PfAZ�R,A
. ��e,.�

Aluga telões

FONE/FAX (047)' 372-2167

gRt�ten
•

(tuôilt�1l
�ltt�rllllciultll{
Fone: 371-0757

..

De segundas a sábados,
das 17h30 às 23h30

Av. Getúlio Vargas, 847 - Centro

Qavelli, a loja
que vcste o

homem de
bom 8osto.

Calçadão,364-destacionamentoanexo-nãofechamosperaalmoço
.Fone: (047)370-1010- fax: (047) 433-35Q1

\

Calç�dão, l8,O - Sala 03 - Tel. (0**47) 275-3400

Conscientize-se
Recicle o seu lixo.

, Sep�re latas, vidros e metais, é bornpara todos.
CPComunidade

Casal Lili e Ludi

Siewerdt festejou
Bodas de Ouro. A

'cerimônia religiosa
deu-se na Igreja .

Cristo Bom Pastor

(Rio Cerro II), e a
recepção aos

familiares e

convidados na

Sociedade Esportiva
e Recreativa

Nacional

Foto Mathias

[( KOERICHJ)

t
.. �j�:��';·t: !U#;ll"iji'li

Fernanda.filha de Valter e Lenita P. Zanon, e Charles,jilho
de João e Sueli Marques, receberam a bênção matrimonial,
dia 19 de fevereiro, na Igreja São Judas Tadeu, e

recepciona,:am o; convidados 1lO· Restaurante Califórnia

Casal Mário e Vali
Buzzarello
comemorou 40 anos

de casamento, dia 12

de março.
Cumprimentos âos

IJilhos, noras, genrOS
e netos
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História, Fatos eTradiÇ@ CORREIO DO POVO
, Quarta-feira,

'15 demarço de 2000

História em fotos
É impossível nos
imaginarmos,
acostumados à vida

moderna, privados de uma
série de confortos dos

quais dispomos: energia
;

elétrica, carro, estradas e

uma série de outros

confortos. Se um dia

ficamos sem eles, para
nós, já é um caos.

Imaginemos, então, os
'pioneiros que para cá se

,

dirigiram, adentrando as
'

matas inóspitas, para
nesta construírem seus

lares.As primeiras casas,
sem dúvid��lgurÍla, não
eram num um pouco
luxuosas.

,

Troncos de palmito e

Iolhas da palmácea
guaricanga fo-ram os

primeiros materiais de

construção destes heróis..

.

PorEgon Iagnow
Fotos: Arquivo Histórico

Rancho de Eduard e João Krisch, quandoda abertura da Estrada Itapocu-Hansa (Laraguá do.

Sul-Corupá, pela margem esquerda. do Rio Itapocu)

Uma primitiva propriedade rural. O trabalho, com certeza, era árduo. e o conforto pouco
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Confira a História
"A História denossa gente não pode ficar só

nq saudade". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.
Barão de Itapocu

Há 62 anos
- Em 1938, o' 2° tenente Ruy Stocklerde Souza: prefeito municipal de

Jaraguä, no uso de suas atribuições, assinava a Resolução depois de quatro
considerandos, CANCELANDO as subvenções concedidas À UNIÃO
MUNICIPAL DOS CONSÓRCIOS PROFISSIONAIS COOPERATIVOS
AGRÁRIOS DE JARAGUÁ (que era subvencionado com Rs, 190$000 (cento
e noventa mil réis) e a SOCIEDADE DE LAVOURA DÊ TRÊS RIOS DO
NORTE (com Rs. 10$000- dez mil réis), até.que as sociedades interessadas
requeiram novamente, comprovando a necessidade e emprego dessas

subvenções. As entidades citadas haviam sido criadas pela Ação Integralista
Brasileira, de Plínio Salgado, a que pertencia Leopoldo Augusto Gereut,
prefeito eleito e 'destituído' pelo Estado Novo, de Getúlio vargas.

Há 32 anos
"

- Em 1968 (continuação da edição passada), "o assunto BR-280, tem
sido' alvo de nossa atenção, pois, segundo nos consta,' existem duas

, . ,

alternativas para o trecho Joinville-São Bento do Sul, e a mais racional e
econômica delas seria fazer tal trecho cruzar o Vale 'do Rio Itapocu,
'passando por conseguinte, além dessas localidades, as de Schroeder e

Massaranduba. Manifestarnos também I�ossa posição contrária a quaisquer
movimentos para quê tal rodovia seja 'construída com o traçado que' venha
marginalizar a região do Vale do Rio Itapocu.No ensejo, fazemos veemente

. apelo no sentido de que este nosso manifesto obtenha apoio e que seja
considerada nossa mais justa reivindicação. Vale do Rio Itapocú, 12 dejaneiro
de 1'968. (Na próxima edição seguem as assinaturas dos manifestantes).

"

Há 22 anos

� Em 1978, a Ferj (Fundação Educacional Regional Jaraguaense) -
faculdade de Estudos Sociais _:_ divulgava o Balanço Financeiro e Balanço
pâtrim.onial de 1977, As peças contábeis vinham assinadas pelo diretor-padre
Elernar Scheid e por João Modesto Silveira, técnico contábil r=: CRC 6404.

- A Escola de Música da Scar era considerada mais uma importante
contri buição à cultura jaraguaense, pela linguagem da música, acrescendo
um valor à sorna de seus valores humanos. A nota fazia convocações:'
compareça e participe, contribuindo assini para o desenvolvimento da cultura
de nossa terra. Reunião do dia 1-3-78, 19h30 - Cantina da Indústria
Reunidas S:A. - Reunião do dia 3-3-78, 9 horas..,:_ Dependências do Sesi.

Há 12 anos

- Em 1988, Jaraguä do Sul era, no ano de 1986, o 107° maior
'arrecadador de impostos federals do Brasil, com um montante de Cz$ 283'

milhões, posição destacada, considerando a existência de mais de 4,5 mil
unidades municipais no País. Em nível da Delegacia da Receita Federal, que
inclui Joinville,e Blurnenau, Jarâguä posicionou-se em terceiro lugar entre
os que mais arrecadaram naquele ano.icujo principal tributo é o imposto de

renda. O ICM recolhido pelo Municfpio, emjaneiro de 88, atingia Cz$ 164.

786.369,79, ou seja, 314% superior ao valer de janeiro do ano passado, que
'foi de Cz$ 3-9.82,p,429, 14, A informação era da Exatoria Estadual.

- Nesse ritmo de crescimento,
decidia-se promover a' 3a, Amostra

Agropecuária e a 2a Feira da Malha,
reunindo-se os rotarianos Luiz Nicolodelli
e Solon Gilberto da Silva, bem como os

representantes da Acaresc, Dejair Pereira
e Daniel Ampessan, juntamente com o

secretário e o assessor de Imprensa da

municipalidade,' Jorge C. 'Roos, para
. assinalar os 112 anos de Jaraguä do Sul,
que acontecia de 15 a 25 de julho,

Qualidade
Marista de

Educação
/

fuYt &� lIido.'tS�

O Relato'- A História da Imprensa
Jaraguá do Sul e Vale d-o Itapocu

Já está na praça o novo livro de
nosso diretor, com o título acima, que
vem preencher uma lacuna nos

registros da imprensa jaraguaense é

dos municípios que formam a

Associação des Municípios do Vale"
do Itapocu, abrangendo praticamente
cem anos de informação, O livro, com
168 pági nas e ricamente i lustrado,
resgata a memória de Jaraguá do Sul,
no campo da imprensa e da comuni

cação, inédito. Graças a colaboração
do sr. José Alberto Barbosa, ilustre •

integrante do IHGSC e renomado

etimólogo, o leitor terá a oportunidade
de conhecer, através de um exaustivo
estudo da origem das palavras
JARAGUÁ e ITAPOCU, fazendo 9
estudioso e prestante escritor questão
de dizer que ainda não está esgotado

I o assunto.
-

.

Q livro, que ora alcança as livrarias
e o público em geral, oferece rico ma

terial informativo sobre a imprensa de
todos os ternpos, nesta região, 'que
certamente alcançar� os. bancos
escolares de todos os graus e os

amantes do resgate da memória, de
'

nossa estremida terra natal ou adotiva.

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

Tio Eugênio

o Integralismo
Moeller, em 1913, ajudou a construir a IgrejaSanta

Enlília, construindo os primeiros altares na Casa de

José Emmendoerfer, dirigiu a fábrica depólvora do

sogro e, de 1 ?33 a 1940, foi suplente de juiz de Direito

da Comarca de Jaraguá, nomeado p,or Nereu Ramos.

Hoje,ê nome da Rua 771, nóBairro Tifa dosMartins,
pela Lei n° 2.330, de 24-10-97, sancionada pelo
prefeito Geraldo Werninghaus_ e indicação ,do
vereador Afonso Piazera Neto. .

Falei com o mestre Emílio da Silva, com Walter

Gosh, da fábrica de calçados, Augusto Sylvio
Prodoelil, comendador daOrden Titular de Lós \

Caballeros de América, autor do romance "O

Ertgenheiro Misael", onde conta a vida de uma

Jaranápolis, no sopé da serra, da Rádio Jaranápolis, pela "onda democrática

jaranapolitana", com es familiares de Leopoldo Augusto Gerent, o primeiro prefeito
eleito por votação.popular, e os'vereadores eleitos naquelaépoca e mais unia infinidade
de outras pessoas, quando fui candidato a deputado estadual, com a morte de Arthur

Müller, e a vereador à Câmara Municipal, onde acabei entrando por duas vezes no

cano, mas com convocações como primeiro suplente fui alicerçando uma experiência
de 11 anos ,e uma grande bagagem de conhecimentos polfticos.

Grande influência também tinha a famíliaWolf- o Fidélis, Bruno, Henrique e

Germano, em rodas políticas, clube de serviço e mesmo em noitadas de bolão
Voltaremos. Até a próxima.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MOMENTOS DE REFLEXÃO

DIA ÍNTERNACIONAL DAMULHER
Na semana passada, comemo

rou-se em todo o mundó 9 Dia Inter
nacional da Mulher. Neste dia, em
muitos lugaresdo mundo, inclusive
em nossa SantaCatarina, realizaram
se manifestações, encontros, deba
tes, enfim, muitos fatos para discutir
e celebrar este nosso dia. E há o que
comemorar? Do meu ponto de vista
feminino, sim. É·claro que ainda há

muito sofrimento, muita dor, incom
preensão, autoritarismo que tolhem
a vida e a liberdade de milhares de
mulheres. Na África aindase pratica
a violência da circuncisão feminina,
que consiste na extirpação cirúrgica
do clitóris da menina, sem o qual a
mulherjamais terá prazer sexual. Nos
países muçulmanos as mulheres
ainda têm de sair às ruas vestidas de

preto e sempre atrás do seu homem,
e, se estiver sozinha, pode ser moles
tada e violentada impunemente.

Com todos estes fatos abominá
veis, mesmo assim, pode-se dizer que

A EDUCAÇÃO COMPLETA

nunca tantas mulheres viram tantas

mudanças em tão pouco tempo. Até
a poucos anos, a mulher não tinha
direito ao voto, ao trabalho, à saúde,
à aposentadoria, ao seu corpo e

tantos outros direitos que lhe foram

negados séculos a fio.
'

Contudo, as mulheres estão

mostrando que estamos aqui:
estudando (para que menina precisa
estudar?), trabalha�do (o homem é o

cabeça e o mantenedor). Lugar de
mulher é no fogão e no tanque e não

dirigindo carros (mulher é um perigo
no volante!), e tendo controle sobre
o' seu corpo, com as pílulas, os dius,
as tabelinhas, enfim, com tudo o que
a ciência põe à disposição.

No Irã, país muçulmano e coman

dado pelos aiatolás, que dizem dirigiro
país em nome de Alá, as mulheres
votaram e elegeram o novo presidente
do país, e conquistaram 70% das

,
cadeiras do Parlamento do país, sendo
que a primeira-dama foi a segundamais
votada, passando para trás o líder

espiritual do país, que ficou em terceiro

lugar. Tudo isto são conquistas de

mulheres, que, por causa de uma visão
fundamentalista, são como que
invisíveis. Agora, não são mais'

Muitas vezes olhamos para
nossa vida como-se não a víssemos.
Muiro.ernbora aqui no Brasil os

ventos são outros, e o que-dá notícia
são as mulheres nuas, ou de topless
sendo tratadas como caso de pol feia,
mesmo assim em outros países, a

realidade é outra. E por isto devemos
nos irmanar e resgatar a nossa própria
dignidade. Somos todas irmãs,
brancas, negras, amarelas, verme
lhas, douradas, baixas, altas, gordas,
magras, enfim, somos mulheres. E

podemos falar. E escrever.

Neste ano foi traduzida e editada a

Bíblia das meninas, uma obra inédita.
Nunca se pensou em escrever histórias
bíblicas sob a visão de mulheres que,
muitas vezes, são sujeitos ocultos na

Bíblia deAlmeida, Esta nova leitura é
um ótimo exercício crítico de nossa fé, e
nossa visão machista de Deus. Quem
realmente sofreu com o teste da fé de
Abraão? Ele, o pai, ou a mãe de Isa

que, que nem sequer aparece na histó
ria (Gênesis 22.1-19)?Foi Abraão que
o pariu? Pelomenos José atravessou
o deserto com Maria sentada no

.jumenro. Quer dizer: há ventos

auspiciosos soprando a nosso favor.
E nem poderia deixarde ser, pois com

\

a democratização da ciência e do

conhecimento, podemos revisar
,

prãticas consolidadas hámuito, e que
�empre nos colocaram em segundo
plano.

.

Com certeza, ainda há muito o que
se fazer, mas podemos dizer quemuito
já se conquistou. Em alguns anos,

talvez, possarnos abolir, o dia,
internacional da mulher, pois todos os
dias serão nossos, ao lado dos homens.

Parabéns, mulher, pelo nosso dia!
Um abraço, Marta Moura

Streppel

�réulo
Ita.lia.I1�I

'-i

de Jaraguá ·do Sul

Jantar mensal
Vamos recomeçar nossos jantares. Tenho certeza que estamos todos ansiosos para nos

reencontrarmos, tornar aquele vinho e, muito especialmente, saborear a gostosura que é a comida

preparada pelos coralistas.
.

Não esqueça:
'

Data: 3 1 de março
Hora: 19h30
Local: Salão de Festas da Igreja Nossa Senhora Rainha da Paz

Ingressos à venda com os coralistas ou pelo telefone (47) 275-1492, na Floriani Equipamentos
para Escritório.

Tói, rê se vem!

Sede
Até o final demarço a parte superior de nossa sede estará com todo o piso colocado e totalmente

fechada.
' ,

A partir de então, poderá ser

utilizada para reuniões e ensaios,

Começa a tornar-se realidade -

nosso grande sonho.

Devanir Datina -

Presidente
Novos e usados - Fone 371-8287

Rua Antônió Carlos Ferreira cl Henri ue Piazera

ROTARYCLUB
DE GUARAMIRIM

MARLO SOUSA - A CARIDADE CRISTÃ EM PESSOA - A
vida de Mario Sousa foi uma reafirmação constante do "Amai-vos uns aos

nutras, como Eu vos amei"(Jo. 13,3'4), de que nos fala o Evangelho e que
nos foi ensinado pelo próprio Cristo.

-

O seu amor ao próximo não trazia deterrninados-endereços, porque ele
amava verdadeiramente a todos, aos quais assistia com toda a força da
caridade cristã que dele brotava na mais edificante espontaneidade.

Sim, caridade cristã, caridade que serve sem olhar a quem, caridade que
não espera retribuição, caridade que não admite agradecimentos, caridade
que não aceita manifestações de apreço, caridade silenciosa, que o próprio
Evangelho nos revela com a maior grandeza, na simplicidade deste
ensinamento: "Não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua mão direita"

(Mt. 6,3).
MarIo Sousa foi como todos bem o sabemos, um cidadão que 'se

destacou nos mais variados campos das atividades humanas, daí ser.
reconhecido como um dos mais eruditos cidadãos e da mais diversificada

atuação. Apareceu sempre como figura exponencial onde quer que tenha

atuado, causando geral respeito e admiração pelo seu alto poder de

realizações, ao qual acrescentava, com naturalidade, em tudo o que fazia,
uma aura de bondade e simpatia que contagiava e entusiasmava não só os

que eram direra ou indiretamente beneficiados pelos seus atos, mas também

aqueles outros que deles tomavam conhecimento, por verem nos mesmos,

invariavelmente, uma associação de sabedoria e bondade.
- Caridade Cristã: ter sempre uma palavra amável no trato com as

demais pessoas;
- Mostrar.afetividade aos necessitados de carinho;
- Iluminar com um sorriso uma fisionomia envolta em tristeza;
- Enxugar as lágrimas de alguém alcançado por sofrimentos;
- Levar tranqüilidade a uma pessoa aflita;
- Alegrar o� jovens com afagos e regalos;
- Visitar e levantar o ânimo de pessoas doentes;
- Dar efetivo apoio às vítimas de infortúnios;
- Tratar com paciência as pessoas idosas;
- Ouvir com atenção o desabafo de criaturas magoadas;
- Usarde brandura no trato cÇJJTI os pobres, oshurnildes, os pequenos,

os modestos, os .simples, agindo sempre de modo a deixá-los satisfeitos
ON ao menos confortados;

- Fazer, enfim; dos seus próprios haveres, nada mais do que um meio
de ser mais útil ao próximo, quer assistindo com liberalidade os

necessitados, quer desenvolvendo um vasto programa de promoção humana,
pela preparação de incontável número de pessoas para melhor se haver na

competição da vida - isso tud'o fiel à lição que recebeu e aprendeu do

Evangelho, qU'e diz que o próprio Cristo "não veio para ser servido, mas
para servir" (Mt. 20,28 e Mc. 10,45).

E como Marlo Sousa' serviu! ...
Tudo isto qu� estamos dizendo sobre a personalidade de Mario Sousa,

coloca muito em destaque uma outra de suas preciosas qualidades: a de
haver sabido ser amigo. Não apenas amigo dos seus amigos, que isto seria

fácil, mas amigo de todos com quem tratava e, especialmente, quando
tratava com pessoas modestas, humildes, simples e até desconhecidas.
Ele bem compreendia o val'or daquelas duas passagens das Sagradas
Escrituras que dizem: "Há amigos que servem somente para fazer

companhia: mas também os há mais afeiçoados do que um irmão" (Prov.
18,24) e "Ul12 amigo fiel é um refúgio poderoso, e quem o encontra achou
um tesouro (Ecle. 6,14).

Nós tivemos a ventura de fazer parte da legião imensa de seus amigos
e justamente por nos ter sido possível admirar-durante tantos anos, a sua

inteligência privilegiada e a grandeza do seu coração.
MarIo Sousa foi um homem feliz, mas, a sua felicidade não decorreu da

altura das posi'ções 'a que ascendeu, nem dos seus muitos haveres, e sim
da grandeza do seu coração inteiramente aberto ao bem que podia e queria
fazer a todos, indiscriminadamente. E agora, já cumprida a sua missão aqui
na Terra, lá está ele no Céu, no Reino de Glória do Senhor, inspirando-nos
para que também nós possamos bem cumprir a parcela que nos cabe, a cada'
um de nós, a fim de que também por nós melhore o mundo que aí está. É
indispensável a nossa crescente doação ao próximo, porque só assim é que
estaremos bem cumprindo a recomendação do "Amai-vos uns aos outros",
que nos fez Cristo, e Mario Sousa praticou durante a sua vida.

Posto de
Gasolina
Maiochi
Ltda.

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

Telefone

Rua Reinoldp Rau, 61: salas 1 e 2

Jaraguá do Sul

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

\ (047) 373-0187-
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Mulheres aprovam camisinha femínína
v •

Pesquisa revela alta aceitabilidade das mulheres em relação à 'Hcamisinha" [eminina
Estudo encomendado pelo Ministério da Saàde sobre a aids e da gravidez, sem depender exclusivamente da decisão

I

aceitabilidade do preservativo feminino revelou que ,70% do parceiro, ampliando a sua capacidade de negociação.
das mulheres aprovam o novo instrumento de prevenção. Já osparceiros das mulheres quefizeram uso da camisinha
O estudo envolveu 2.453 mulheres usuárias do serviço feminina apontaram como maior vantagem o fato do

público de saúde em seis cidades brasileiras: Porto Alegrei preservativo feminino não apertar o pênis (29%); ser
RS, São Vicente/S?, Rio de Ja�eiroIRJ, Belo Horizonte/MG, confortável (18,4%), ele não precisa se preocupar em usar

Goiânia/Gô, e CabolPE. O índice de usofoi de 92%, durante (12%) e, em quarto lugar; a preocupação com as DST (1J%).
os três meses que durou o estudo. <Das desvantagens observadas, fica em primeiro lugar a

Do total de mulheres que participaram do estudo, 97%' dificuldade do manuseio do p'reservativo (queixa feita por
viram alguma vantagem em usar o preservativo feminino: As 10% dasmulheres) e, em.segundo, a estética (9% das mulheres

principais vantagens apontadas foram: proteger dás DST acharam' a camisinha [eid). Já para os homens, esta é a

(62%), ser confortável (38%), e propiciarautonomia àmulher principal desvantagem (14% deles, acharam.a camisinha

(27%). Sobre esse último tópico vale destacar que o
'

[eia), enquanto 4% dizem que o preservativo diminui a

preservativo femininodá à mulher a sua própria proteção
: s�nsibilidade. Entretanto, a maioria das mulheres (63%)

parti prevenir-se das doençassexualmente transmissiveis, da preferiu o uso do preservativofeminino ao masculino. Oitenta
e dois por cento das usuárias consideram que esse- tipo de

proteção deve ser usada independentemente do parceiro ser

MC\V\�ício Bago
CRMlSC 7474·- CRMIPR 13'723

PsiqlAiahia
CONSULTÓRIO

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

F'e� j "" jC I j.�
Clínica de Ginecologia e Obstetrícia,

Centro de Atendimento à Mulher -'''hJltra'-sonografia
.

Obstétrica e Ginecológica - Cardlotocoqratía '

\

cornputadorízada
.

,

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

.

CRM 5457
.' ,I .

Endereço: Rua Presldente Juscelino, 45 -1º
andar» Centro � Telefone: J72�0395

.,

ljac@netuno,com�br
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LABORATÓRIO JARAGUAEN'SE
DE ANÁLISES CLÍNICAS.LTOA,

Exames com alta,
confiabilidade em

ap,arelhos
automatizados de
'última 'geraçao_

,

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

Dr. lV1ar/o Sousa Jr.

Rua Dr, Waldemiro Màzurechen, 67 -

,

r

Ao 'lado do Hospital São José

QUANDOUSAR?
'o preservativo feminino pode ser inserido 'até 8 horas'

antes da relação sexual. Entretanto a maioria das mulheres o

insere de dois a 20 minutos antes do ato sexual.
Deve ser removido depois da relação e antes da mulher se

levantar. Deve ser utilizado urna única vez, como as

camisinhas masculinas, utilize um novo a cada relação sexual.
, , ,

PARAUSAR
Encontre uma posição confortável. Pode-se ficar em pé,

com um dos pés sobre uma cadeira, sentar com as, pernas
separadas ou agachar.

Certifique-se de que o anel interno do preservativo esteja
no fundo da "bolsa".

,

.

Se quiser, para seu maior conforto, adicione um lubrificante

extra, à base de água, na parte do fundo (fechada) da bolsa
ou na parte externa do anel, antes de inserir o preservativo.

Segure o preservativo com o lado aberto direcionado para
baixo. Segurando a parte externa da' bolsa, pressione o anel

interno do preservati vo com o dedo polegar e com o dedo médio.

Coloque o dedo indicador entre o polegar e o .médio e,

.continue pressionando o anel interno.
.

Ainda segurando o preservativo com os três dedos de
uma das mãos, com a outra mão separe GS lábios vaginais, e

f
insira o preservativo.' I

RELAXE

Çaso o preservativo escorregue na hora de inseri-lo, sol te
Ö e comece novamente.

Agorá, com o dedo indicador, empurre o anel interno e a

bolsa para dentro da vagina.
CERTIFIQUE-SE,UTILIZANDO O DEDO, QUEOANEL

INTERNOESTEJA BEMACIMADOOSSO PÚBICO.
Você poderá sentir o osso púbico movendo o dedo

indicador quando estiver uns cinco centímetros dentro do
canal vaginal. Já que o preservativo encontra-se lubrificado
pode ser um pouco difícil inserir na primeira ou segunda vez.

Mais ou menos 2,5 cmdo lado aberto_da bolsa ficará para
fora de seu corpo. Por mais que isso possa parecer estranho,
esta parte ajuda na sha proteção e de seu parceiro durante o

ato sexual. Urna 'vez que o pênis penetre, a vagina se dilata e

Clínica UroAtual
Pedras do Hirn- Próstata -trnqotêncla Sexual-

Perda de Urina
'

Dr. Paulo Odebrecht
"Atendemos aos melhores

convênios qe nossa Região"
. Rua Jorqe Czerniewicz, 1277

W 371-3426

fixo ou even.tual.

As maiores taxas de aceitabilidade foram observadas
nas cidades onde existe boa infra-estrutura nos serviços
públicos de saúde voltados para a mulher. A maior taxafoit" .

. ,

de 80% em Porto Alegre/RS; seguida por Cabo com 76%;
Rio de Janeiro com 71%; Belo Horizonte coI11'68%; Goiânia
com 65%; e a taxa de aceitabilidade'mais baixa foi
observada em São Vicente com 54% ..

Ao transmissão sexual do HIV corresponde a 54% do
.

total dos casos de aids notificados ao ministério, desde
1980. Até fevereiro deste ano, o Brasil já contabilirou
155.590 caJos. Um dos maiores desafios do Ministério da
Saúde é fazer com que a população use o preservativo nas

relações sexuais. Vale ressaltar que os res�ltados da

pesquisa apontaram que o uso de quaiquer preservativo
(masculino oufeminino) na-última relaçãa sexual aumentou
de 31% no início doestudo para 65% no final.

'r

a sobra dimiui.
Até que você é seu parceiro

se sintam confortáveis usando
o preservativo', utilize sua mão

para guiar o pênis para .dentro
'

da vagina". '

Depois de usar duas ou três

vezes, você se familiarizerã

,
melhor com o preservativo
feminino e dificilmente notará o anel e a sobra que estão para
fora da vagina.

Para .sua maior comodidade, você pode adicionar
lubrificante extra Ror dentro '01,1 por fora do preservativo.
Alguns casais preferem o lubrificante'diretamente.�o pênis.

DURAN,fEARELAÇÃO .�
Você pode observar que o preservativo se move.

] - as movimentos do anel externo de um lado para o outro

.
"são' normais. '

2- Algumas vezes o preservativo pode deslizar para dentr?
e para fora.

3- Se você começar a sentir que o anel externo do

preservativo está' sendo empurrado para dentro da vagina,
.ou se notar que o pênis está penetrando pela lateral ou por
baixo do preservativo, PARE. -,

'

, Retire o preservativo. Insira um novo e adicione mais
lubrificante na abertura da bolsa ou no pênis. Certifique-se
de que aparte externa do preservativo esteja por cima da área

dos grandes lábios.

.QEPOISDARELAÇÃO".
Para retirar o preservativo, pressione e torça o anel externo

para que o esperma fiquedentro da bolsa.
Retire o preservativo com cuidado e jogue no lixo.

�ão jogue no vaso sanitário e não reutilize.

LEMBRETESÚTEIS:
Use lubrificante extra se..

,
.

9 pênis não se movimentar livremente para dentro e para
fora.

O anel externo estiver sendo empurrado para dentro da
.

\'
vagina.

O preservativo estiver fazendo barulho durànte a relação.
Quando ainda é possível sentir o preservativo, mesmo

quando estiver adequadamente-inserido.
/

r

Quando o preservativo sair da vagina durante a relação
sexual.

RETIREEUSENOVOPRESERVATIVOQUANDO:
Ó preservati vo rasgar no momento da colocação ou

durante a relação sexual. \
O anel interno for empurrado para dentro da vagina.
O pênis penetrar por fora do preservativo.

.: Orpreservauvo se enrolar dentro da vagina.
A cada nova relação sexual.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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•

ser

em
/ <

(Cai �I:l'receber ,�: g'á'%'Ú1atq[
presidente da"SeZß ,

Gomes, garantê q�;e
ombustfvel serãfornecido a

artirdo dia 3] d�s,�eDlA;,
após a iQauguraçã,Q,ô
gas0dúto;p

.

,"

Ferr!,

Inês D. Müller, • o)
esposa do

empresárioEdson
Müller,
aniversariou

'Ontem, e

recepcionou
•

[atniliares e /

convidados, com
, , delicioso jantar,

FONE 10471371-2111 em sua residência

e

Formandos do curso deAdministração da Ferj, que colam grau sexta-feira 110 ClubeAtlético

Baependi

Os namorados

Hugo Araújo e

Cassiana wuu»
comemorando 'O

aniversário dele
na Pizzaria Prima

Senna, em
Pomerode

O casal Oscar Carlos e

Alzira Nicoluzzi Nagel
comemora, amanhã, 65an'Os
de casamento. A celebração
ecumênica e afesta,
domingo passado, reuniu
familiares e convidados

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Prefeitura beneficia cerca de 500 migrantes e andarilhos
Atendimento é
dado através do
Programade
Reinserção Social

A Prefeitura de Jaraguá do

Sul, através da Secretaria da

Família, concedeu 491 passa
gens de ônibus estaduais e

interestaduais para migrantes e

andarilhos, entre janeirol1999 e

março/2000, quando foram
,

investidos aproximadamente R$
10 mil neste tipo de atendi

mento, beneficiando mais de
230 famílias. A informação é da
secretária Íris Barg Piazera, que
explicou ser este um dos
trabalhos desenvolvidos dentro
do Programa de Reinserção
Social da População de Rua
com o objetivo de prevenir que
estas pessoas ficassem peram
bulando pela cidade pedindo.

esmolas e viessem a se alojar
em espaços públicos.

Devido a este trabalho, no
início deste ano a cidade conta
va com somente 32 moradores
de rua, dos quais mai s da
metade já foi atendida, através
de encaminhamento para
internação, recebendo passa
gens para voltar à cidade de

origem ou retornando à família.

"Portanto, as 14 pessoas que
permanecem residindo em

logradouros públicos repre
sentam apenas 3% do número
total de atendimentos realizados

pelo Programa de Reinserção
Social nos últimos 15 meses",
destacou Iris phzera. Ela
acrescentou que.destes, quatro
são moradores de Jaraguá do
Sul que resistem em restabe

lecer vínculos com a família e

em aceitar tratamento.
Íris Piazera' esclareceu,

entretanto, que sua secretaria

'Com o objetivo de incentivar a fruticultura em Jaraguá do 'Sul, a

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente está colocando à disposição
dos jaraguaenses mudas frutíferas, com preços cerca de 50% abaixo do
valor de mercado. As encomendas devem ser feitas na Divisão �
Agropecuária até o início de abril. Os interessados podem adquirirqualquer
quantidade das seguintes mudas: acerola, anona, caqui fuyo, carambola
branca, cereja do rio grande, figo roxo, goiaba branca, goiaba vermelha,
jaboticaba.laranja açúcar, líchia, lima da pérsia, pitanga; tangerina do rio,
tangerina montenegrina, tangerina ponkan, uva niágara branca, uva

niágara rosada e xim-xim doce. A Prefeitura dispõe de assessoramento
técnico às pessoas que desejarem desenvolver esta atividade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
DIVISÃO DE HABITAÇÃO

E DITAL DE CO NVO CAÇ'ÃO
"LOTEAME,NTO CASA NOVA II"

o Fundo. Rotativo Habitacional faz público, para

conhecimento deis interessados, que �stá convocando para

comparecerem no período de 15.03.2000 a 30.04.2000,
I

durante � expediente norrnol de trabalho da Prefeitura,

segue alguns critérios para a

concessão de passagens, pois
o trabalho da Secretaria da
Família não se restringe a

possibilitar a saída das pessoas
do município. "O que fazemos
é oportunizar o retorno à cidade
de origem - caso não seja
morador de Jaraguá -, segundo
a vontade do cidadão, mediante
prévio contato com fami'liares
que o acolherão, de 'modo que
seu retorno à família seja
benéfico à sua vida." Assim,
antes de entregar as passagens
ao migrante, busca-se o resta

belecimento de 'seus vínculos
familiares. Nos casos em que
há necessidade de atendimento

médico, este é fornecido em

caráter emergencial, sendo que
o tratamento será efetuado na

cidade em que a pessoa irá se

estabelecer.
A secretária explicou

ainda que, através do Plantão

Social, a Secretaria da Família

,proporciona ao migrante a

Edson JunkeslCP

Combate ao desemprega é uma das prioridades de Irineu Pasold
\

possibilidade de localizar pa-
rentes, amigos ou instituições
e também faz o encaminha-I.
mento para confecção de

documentos de identificação
pessoal. Nos casos em que hou

ver a presença de crianças no

grupo de migrantes" ela

informou que é acionado o Con
selho Tutelar, órgão designado
para que tome as devidas

providências em relação a

crianças e adolescentes em

situação de risco pessoal e

social. "Já em eventuais casos

de pessoas ern processo mi

gratório e que precisam de

abrigo emergencial pelo período'
máximo de dois dias, temos

contado com o apoio da co

munidade", completou Íris
Piazera.

Pasold cria.Programa de Incentivo aoTrabalho
/

O projeto de lei 'que
institui o Programa de Incentivo
ao Trabalho e Qualificação Pro
fissional, encaminhado pelo
prefeito Irineu Pasold à Câmara
de Vereadores, onde foi apro
vado na sessão realizada no

último dia 13, em segunda vo

tação. Criado com o objetivo de

"proporcionar a qualificação
profissional do trabalhador de
sempregado, de forma a torná

lo apto a atender as exigências
do mercado de trabalho" -

conforme seu Art. 10 - este

programa representa outra ação
concreta de Pasold no com

bate ao desemprego em Ja

raguá do Sul, uma das prio
ri dades de sua administração
para este ano.

-De acordo com o prefeito,
o programa concederá até 250
Bolsas (- Qualificação Profissio
nal, com fornecimento de

educação profi s s ional i zante
integrada às atividades práticas
a serem, realizadas pelos tra

b�lhadores bolsistas. Embora a

concessão das bolsas não im

plique na existência de qualquer
vínculo empregatício, pois não

se trate de concurso, Pasold

explica que esta
é

uma das alter
nativas viáveis para oferecer, ao
mesmo tempo, oportunidaçle de

qualificação profissional e de
trabalho às. pessoas menos

favorecidas.

Após regulamentação da

lei - que deve ser concluída no

máximo 60 dias depois de sua

. publicação -, "vamos lançar
edital de inscrição, divulgando
os critérios de participação do

programa", informa o secretá

rio de Desenvolvimento Econô

mico, Waldir Watzko. Sua se

cretarja .estä encarregada de
coordenar o programa, auxilia-

da por uma comissão executiva
formada por membros de

di versas secretarias. Os can

didatos deverão atender às

seguintes condições: estar

'comprovadamente desempre
gado por, no mínimo, 12 meses

\

e comprovar que reside em '

Jaraguá do Sul há pelo menos

três anos, Participa uma pessoa
por núcleo familiar, a qual não
pode ser menor de 16 anos.

Além de terem acesso à

educação básica e a cursos pro-I
fissionalizantes com duração
máxima de seis meses, os

trabalhadores bolsistas receberão
-

bolsa auxílio no valor de até um

salário mínimo vigente, auxílio
alimentação, auxílio transporte e

seguro contra acidentes de

trabalho. "Os locais e moda

lidades de trabalho já estão
sendo selecionados", cornple
menta Watzko.

-

Aberto novo período de encomendas de alevinos
A Secretaria de Agricultura e

Meio Ambiente, ern parceria com
a Associação Jaraguaense de

Aqüicultores, abriu mais um

. período de encomendas de

.

alevinos I (3cm) e alevinos II (de
7cm a l Ocm ). Os criadores
interessados devem entrar em

contato com a Divisão de

TODOS �S ADQUIRENTES DE LOTES DO LOTEAMENTO

CASA NOVA II, ex-proprietária Sra. lLETE KRUGER, a fim de

procederem à atualização codostrol e informações referentes

ao processo de regularização do mesmo.

Jorcquó do Sul, 1 o de março de 2000

Waldir Watzko

Secretário de Desenvolvimento Econômico

Agropecuária, na Prefeitura, até
o dia 31 deste mês.

Estão sendo disponibilizadas
as seguintes espécies, em

milheiro: carpa húngara, carpa
colorida, carpa prateada, carpa
cabeça grande e carpa capim ao

preço de R$ 45,00 (alevinos I) e

R$ 104,50 (alevirios II); tilápia

revertida, R$ 36,00 (I) e R$ 76,00
(II); jundiá rosado, R$ 81,00 (I)
e R$ 142,50 (II); jundiá bran

co, R$ 63,00 (I) e R$ 123,50 (II);
pacu, R$ 123,50 (II).

A entrega das encomendas
está marcada para o dia 6 de

abril, no Parque Municipal de

Eventos.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IPTU vai gerar
R$ 3 mi em março

Jaraguá do Sul - A Pre

feitura pretende arrecadar R$ 3

milhões até o dia 20 de março,
com a arrecadação do IPTU

(Imposto Predial e Territorial

Urbano). O prazo garante aos

contribuintes desconto de 25%

no pagamento à vista. A entrega
oficial do tributo, no Parque
Municipal de Eventos, en

cerrou na sexta-feira, 10, mas

quem ainda não retirou os

carnês pode fazê-lo diretamente
no Departamento de Tributação
da Prefeitura'.

Se os cerca de 28 mil contri
buintes efetuassem o pagamento
do imposto no primeiro prazo
estipulado, a Prefeituragarantiria
receita de R$ 4,7 milhões. "Mas
isso é praticamente impossível,
muitas pessoas optam pelo.
�agamento parcelado", pondera
o diretor do Departamento de

Tributação da Prefeitura, Milton
Ribeiro. Ele espera que mais de

70% dos contribuintes efetuem
o pagamento no dia 20, já que o

desconto diminui um quarto do
valor. "Este ano a entrega foi
melhor que a do ano passado,
quando arrecadamos R$ 2,6 mi- .

lhões no primeiro prazo estipu
lado", informa.

Restam ainda a ser en

tregues 4,5% do total de car

nês, equivalentes a 1,3 mil con
tribuintes. "Consideramos esse

número baixovgraças aos es

quemas de plantão' montados
pela Prefeitura para distribuição
do imposto", declara Ribeiro.
Os contribuintes que não opta
rem pelo pagamento à vista, têm
opção de parcelamento em até
oito vezes, (LiSANDREA COSTA)

Ferj divulga lista
,
dos aprovados

Arquivo/CP

Massaranduba - A Ferj
(Fundação Educacional Re

gional Jaraguaense) divulga
hoje, às 10 horas, os aprova-I

dos do curso de Pedagogia,
em fase de instalação, na Es
cola Básica Ministro Pedro

Aleixo, em Massaranduba. A
lista com os nomes será afixa
da no mural do Campus da

,

Fundação, em Jaraguá do Sul.
O primeiro vestibular do cur
so foi realizado domingo (12),
com 42 inscritos, número que
ficou aquém da expectativa.
A fundação havia oferecido 45 Sede: com instalaçõesprecárias e espaço reduzido, a casajá não comporta a demanda da PM

vagas.
As matrículas deverão ser

feitas amanhã e sexta-feira.
,

As aulas funcionarão à noite,
com i nfc i o previsto para a

próxima segunda-feira, às 19
horas. Os professores efeti
vos do quadro de servidores

municipais de Massarahduba
poderão usufruir de desconto
de 50% sobre o valor da meu

salidade, benefício a ser co�
cedido pela Prefeitura. Para os

outros munícipes, o desconto
é de 20%. Esses benefícios já
estão previstos em lei muni

cipal aprovada pela Câmara de
Vereadores.

'A Ferj decidiu prorrogar
até sexta-feira o prazo de ma

trículas para o curso de Peda

gogia que está sendo instala

do, com as mesmas caracte

rísticas (em caráter emergen
cial e temporário), em Barra

Velha. A demanda inicial de

inscrições não correspondeu
e a intenção é estimular o inte
resse da comunidade pelo no

vo curso. (MILTON RAASCH)

COMUN1CADO

.Estamos recrutando açougueiro

OPORTUNIDADE DE
TRABALHO

Comparecermunido de documentos, hoje, às 15 horas,
à Rua Reinoldo Rau, n° 60 - Ed. Market Place -

4° a'ndar - sala 406 (em frente Imobiliária Chalé);
Falar COIJ] Jesus da Cruz.

Comandante da"PolíciaMilitar

promete solucionar caso da sede,
Coronel Backes

verif�cou situação
do 5° Pelotão
em Guaramirim

Malhas, na Rua Gerônimo Pisetta.
Há vários anos, o comando do

5° Pelotão tenta, sem êxito, encon
trar alternativa para o problema das
instalações inadequadas. A casa

que a Polícia Militar ocupa hoje,
na Rua Atiradores, tem problemas
na estrutura, paredes esburacadas
e instalações hidráulicas e elétricas

precárias. Outra dificuldade é a

falta de espaço físico. A casa não

comporta o contingente de 27 poli
ciais militares, que atende também
os destacamentos da PM de
Schroeder e Massaranduba.

O coronel Backes disse que só

poderá opinar sobre a possível utili
zação do prédio daMarageMalhas,
com terreno amplo e área cons

truída de 294 mettos quadrados,
depois que as instalações forem
verificadas pelaDiretoria de Apoio

Para trabalhar em Schroeder, Interessados entrar em

contato pelo telefone: 374-1516, ou na Rua Mal.

Castelo Branco, 2981 - Schroeder

Guaramirim - O coman

dante-geral da Polícia Militar no

Estado, coronel Walmor Backes,
discutiu segunda-feira, com o

.

ConselhoMunicipal d�Desenvolvi

mento, as providências necessá
rias para transferir a sede do 5°
Pelotão para um novo local. Ba-

,

ckes inspecionou pessoalmente a

unidade, que funciona numa antiga
casa de madeira, em instalações
precárias. Ele deverá se manifestar
em 15 dias sobre? possibilidade
de transferir a sede do pelotão para
o prédio que pertenceu à Marage

Logístico da PolíciaMilitar, o que
deve .ocorrer nos próximos dias.

Através da avaliação, o comando
da PolíciaMilitar poderá constatar
se o local oferece mesmo condi

ções ao funcionamento do serviço
policial e apurar os investimentos
que serão necessários em obras de

, adaptação e melhorias.
A desapropriação desse imóvel

aparece como a primeira hipótese
'no esforço da comunidade para
dotar o pelotão de melhores con-'

dições de trabalho, mas isso não

descarta a busca' de outra alter

nativa, caso a proposta não se con

cretize, explica õtenente Rogério
Vonck, comandante do 5° Pelotão.

O imóvel já foi declarado de

utilidade de pública para fins de

desapropriação pela Prefeitura, em
junho.de 1999, e no momento

encontra-se sob penhora da Justiça
do Trabalho, para garantia dos

'.

direitos trabalhistas dos empre

gados da empresa têxtil.
O prefeito Antonio Carlos Zirn

mermann condicionou o apoio do
governo municipal na viabilização

.

dessa proposta à efetiva partici-
r

pação financeira do governo do

Estado, a quem cabe a segurança

pública. (MILTON RAASCH)

r

ERRATA
.1

Na edição do último sábado (11/
3) foi publicada uma foto errada
no anúncio da Construtora JG,
no Caderno de Imóveis. O prédio

,
na foto não é oferecido para
venda, acompanhe o anúncio

retificado na próxima edição.

JornalCORREIO00POVO
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



10 - POlÍCIA CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 15 DE MARÇO DE 2000

Justiça ouve acusado de integrar
quadrilha que assaltoufesta popular

SérgioMachado
trouxe poucas
novldodes no

ínterroçctôrío
Guararriirim - o desem

pregado SérgioMachado, 23 anos,

acusado de participar do assalto à
festa da Capela Santo Antônio, em
Massaranduba, em junho de 1999,
foi interrogado por quase duas
horas pela juízaSônia MariaMaz
zetto Moroso, segunda-feira à tar

de, no Fórum de Guaramirim. No

depoimento, Machado acusa ou

tros dois integrantes da quadrilha
de planejarem a ação, que rendeu
R$ 60 mil e resultou na morte do
líder comunitário Júlio Vegini, 52.

- Foi uma confissão parcial,
onde ele (Machado) negou que
tenha participado diretamente do
assalto - disse a juíza.Entretanto,
testemunhas que estavam no salão
da capela, quando ocorreu o roubo
do malote, reconheceram Sérgio

Edson Junkes/CP

Machado através de fotografias. O
desempregado foi preso no dia 7

de fevereiro, em Curitiba, por
policiais da Delegacia de Estelio
nato e Desvio de Carga.

Com um forte esquema de se
gurança, Machado foi transferido
para a Delegacia de Guaramirirn
na manhã de segunda-feira. Ele
tentou fugir três vezes da Peniten'
ciária de Curitiba.

O acusado tomou-se a princi
pal pista da polícia para identificar
o restante da quadrilha. A Justiça
já decretou a prisão preventiva de

um envolvido. "Só não podemos
divulgar o nome ainda porque con
tinua foragido", salientou a delega
da JuremaWulf. Nas poucas infor

mações que repassou àjuíza Sônia
MariaMazzettoMoroso, o desem
pregado revelou apenas o nome do
terceiro membro do grupo. "A par
tir daí, a polícia tem que começar
a investigar", finalizou a juíza. O
julgamento deMachado, por l�tro
cínio, deverá ocorrer nos próximos
seis meses. (PETERSaN IZIDORO) Ameaça: Machado foi escoltado por policiais até o Fórum

li') çP ..

�@�[g)�
Morte por choque

Schroeder - A estudante
Sirlei Voigt, 19 anos, morreu por
volta das 18 horas de segunda
feira, depois de receber uma

descarga elétrica, no Bairro
Rancho Bom. Fios da rede de
alta-tensão haviam arrebentado
devido o impacto da Kombi, placa
BTU-2693 (São Paulo), con
duzida por Carlos

- Alberto da

Rosa, contra um poste. A vítima
tentou atravessar por debaixo da

fiação quando foi surpreendida
pela descarga . Ela ainda foi
socorrida por voluntários do

Corpo de Bombeiros de Jaraguá
do Sul mas acabou morrendo no

Pronto-Socorro do Hospital São
José ..

Desordem

Jaraguá doSul- Policiais
militares prenderam na manhã
de segunda-feira, no interior da
Loja Jamail, na Vila Baependi, o
paranaense Ademir Leite de

Oliveira, 35 anos. Ele af!leaçou
funcionários e quebrou o vidro

do balcão da loja.

FORRO, DE- PVC TEM- NOME!
I

PRODUTOS RINO
.

- I

PORTA SAN'rONADA • CANAlfTA� • ·DIVISORIAS • PfRrlS INDUSTRIAIS • rfCHADURAS
FABRICA - .LIGAÇÃO GRATUITA

0800-47-'2628
ITAPEMA-SCRINO INDUSTRIAL LTDA.

VENDAS: .Jaraqué do Sul e 'Região' - Fone: {O**47)f371':S602
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Barrichello estréia com pódio naaberturadoMundial
I •

Estratégia
da equlpe
beneficiou
brasileiro

Melbourne/Austrália - Ru
bens Barrichello estreou na Ferrari

igualando seus melhores resultados
na Fórmula 1. O brasileiro terminou
o GP da Austrália, em Melbourne,
na segunda colocação. A vitória foi
deMichael Schumacher, seu com
panheiro na equipe italiana. Barri
chello já havia conseguido dois

segundos lugares antes, no Canadá,
em 1995, pela Jordan, e em Mô

naco, há dois anos, pela Stewart.
A Ferrari conseguiu a 47"

dobradinha de sua história e saiu
de Melbourne cheia de motivos

para comemorar. Marcou 16 pon
tos e sua principal adversária na

luta pelo título, a .Mcl.aren, foi
vítima de duas quebras de moto

res, nos carros de Mika Hakkinen
e David Coulthard.

Nem Schumacher, nem Barri
chello precisaram ultrapassar nin
guém nas 58 voltas da, prova aus

traliana. O alemão, terceiro no grid,
manteve a posição na largada e

perseguiu de peito os dois carros

prateados até seus motores estou

rarem - o de Coulthard, na J 2a

volta; o deMika, na 19a• "Foi uma

pena que eles quebraram. Eu queria
lutar contra os dois, para mostrai'

como estamos fortes.nesta tempo
rada", esnobou Schumacher.

Barrichello largou mal, caindo
para quinto lugar na primeira volta,

Mundial de Pilotos

10M icbael Schumacher
2° Rubens Bartichelle
3° Ralf Sohumacher
4° Jacques Villeneute
5° Giancarlo Fisichella
6° Ricardo Zonta

./Pontos
10
6
4
3

atrás de Hakkinen, Coulthard,
Schurnacher e Heinz-Harald

Frentzen, da Jordan. Ficou 32
voltas atrás do alemão e perdeu o

.

contato com o bloco da frente.
Isso motivou uma mudança de

estratégia do brasileiro, que falia
apenas um pit stop, e acabou

parando duas vezes nos boxes.
- Era impossível passar mes

mo tendo um carr9 mais rápido
que o dele, e tivemos de mudar

para tentar ganhar a posição. Na
largada, eu praticamente fiquei fora
da corrida, disse Rubens. Foi uma
manobra que acabou-se mostran

do desnecessária. Frentzen, quan
do fez seu único pit stop, teve pro
blemas de seleção de marchas e

abandonaria algumas voltas depois.
Barrichello parou nas voltas 33

e na 46 voltas. Chegou a liderar a

prova por uma volta, antes do se

gundo pit stop, quando Schuma
eher diminuiu o ritmo proposital
mente para poupar pneus e com

bustível, já que manteve a tática
inicial de apenas uma parada. Foi
seu melhor momento na corrida,
quando descontou uma desvanta
gem de 15s3 para o alemão, na vol
ta 38, para 2s4 na 44, até chegar em
Schurnacher, que o deixou passar.

, Barrichello disse que ficou feliz
com sua estréia. "Sempre pedi um
CaITO bom e, agora que tenho, con
segui fazer a melhor volta de uma

corrida pela primeira vez. Foi um
bom começo. Tenho certeza que
em algum momento neste cam

peonato estarei lutando pelo título",
prometeu. (WARM UP MOTO

SPORTS COVERAGE)

Mundial de

Construtores

Flávio Gomes/Warm Up

Comemoração: equipe Ferrari festeja a 4r dobradinha na história do Mundial de Fórmula 1

Zontamarca seu primeiro ponto na carreira
Ricardo Zonta só soube que

marcara seu primeiro ponto na

F-I algumas horas depois da
corrida. Estava sentado atrás dos
boxes da BAR, ainda resmun

gando por ter sido ultrapassado
por Mika Saio nas últimas voltas,
quando recebeu a notícia de que
o finlandês havia sido desclas

sificado - a asa dianteira de seu

Sauber era dois centímetros mais

.Iarga do que permite o regula
mento, e a equipe nem recorreu.

Saio perdeu o sexto lugar e o

paranaense da BAR, que havia
recebido a bandeirada em sétimo,

perdeu a-virgindade na categoria.
"A alegria é mais pelo primeiro
ponto do que pela corrida, que
foi muito difícil. Mas tem -de

comemorar, claro. A equipe já
tem quatro.i logo na primeira
prova, e isso deixa a gente com

um bom astral para a próxima."
De fato, a BAR começou a

tempor-ada de uma maneira
. radicalmente diferente de 1999,
seu ano de estréia. Jacques Ville
neuve terminou 'em quarto, na

reestréia da Honda como fo�ne
cedora de motores para a F-I,
depois de uma ausência de sete

anos. No último Mundial, o time
foi o único que não marcou pontos.

"Eu sabia que hoje ia dar",
falou o canadense. "Dava até para
chegar no pódio, mas o Ralf me

passou no pit stop. Eu achava
,

que eles não iam acabar a

corrida." Adrian Reynard, sócio
do time, dono da empresa

responsável pela fabricação dos

chassis, até chorou no final da

prova. "É um alívio começar Q

ano assim." A BAR, ao lado da

Ferrari, foi a única equipe a levar
seus dois carros inteiros até o fim
da corrida. (WUMC)

1 ° Ferrari
.

.2°Williams

3°BAR

16

4

4

24° Berietton
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Chance: Marcelo (detalhe), Rafael e Eca, ex-juvenis, ganham oportunidade entre os titulares

.Amístoso abre temporada da
"

equipe de Futsalno Estado
'/\Time joga
amanhã à
noite contra
a ADBlu

Jaraguá do Sul - A PME/

Breithaupt/Caraguá inicia amanhã,
às 20b30, no Ginásio Arthur

\ Müller, uma série. de dois amisto
sos contra Ia ADBlu, de Blumenau.
A segunda partida está marcada
para sábado, no Ginásio do Gale

gão, no Vale do Itajaí. A partida
desta quinta-feira/será o primeiro
confronto dá equipe jaraguaense
contra um time da Divisão Especial
de Santà'Catarina desde a con-

quista do campeonato do ano pas- se de uma luxação no ombro es

sado. Até ago�a, apenas a parti- _, querdo. "Só devemos contar com o

cipação na Taça Brasil de Futsal e' jogador no segundo ou terceiro jogo
a apregentação do elenco para a do Estadual", destacou o treinador.

temporada 2000, numjogo diante OCampeonatoCatarinensedeFutsal
da GM/Chevrolet. da Divisão Especial começa no

Para o amistoso de amanhã, o próximo dia 25 de março.
técnico Manoel Dalpasquale . Na próxima semana, Dalpas-
deverá priorizar a presença de ex- quale já poderá contar com outros

juvenis entre os titulares: O treina- dois jogadores que estão entregues
dor confirmou a presença de Mar- ao Departamento Médico. Xande

cela no gol, Rafael na ala direita e sofreu choque térmico e teve parte
Ecano ataque. "Vão jogarpelo fato .do rosto paralisado, enquanto
de estarem treinando bem", James está na fase final de trata-:

justificou Dalpasquale. mento de uma contusão nas cos-

Terceiro goleiro da equipe, tas. "Vamos poupá-los nos amisto-
Marcelo ganhou a posição de Ni- sos, mas pretendemos utilizá-los

nho durante a semana, substituto na estréia", concluiu.
natural de.Paulinho, que recupera-' (PETERSON IZID�RO)

. Estadual começa com estádios lotados

!
I
I'

Jaraguá do Sul- O Estadual

começou no final de semana pas-
, sada com um bom indicativo que
este será um dos melhores cam

peonatos dos últimos anos. A

média de público pagante chegou
perto de duas mil pessoas nos seis

jogos da primeira rodada. Mesmo
clubes sem tradição, como o Kin

dermann, de Caçador, e o Lages,
conseguiram lotar os pequenos
estádios diante de adversários

considerados favoritos ao título da

temporada, Joinville e Criciúma.
Se o público fez a festa nas

arquibancadas na abertura do

Campeonato Catarinense, faltou
bola na rede e competência para
os artilheiros. Apenas dez gols
foram marcados nas partidas de

sábado e domingo, umamédia de
1,6 gol por jogo. Em 1999, a mé-

dia de gols na primeira rodada foi
de 4 por jogo. "Este ano as equi
pes optaram em reforçar a marca-'
ção", destacou o/técnico do Figuei
rense, AbelRibeiro.

. Pela segunda rodada, hoje à

noite, três times, dos quatro que
dividem aliderança do Estadual
com três pontos, jogam em casa.

O Figueirense recebe o Atlético
Alto Vale, em Florianópolis. No
mesmo horário, Tubarão e Kinder
mann se enfrentam RO Estádio
Aníbal Costa, no Sul do Estado. O

- Joinville pega no "Ernestão" o

Lages, time do ex-jogador e agora
treinador da equipe, Zé Melo.

O Brusque viaja para Frai

burgo onde joga contra o' time lo

cal" enquanto a Cliapecoense en

frenta o Marcílio Dias no Estádio
Índio Condá. Namelhor partida da

rodada, o Criciúma, que não pas
sou de um empate sem gols com

o Lages na estréia do campeonato, .

recebe o Avaí, embalado por uma
vitória contra o Fraiburgo.
\ O regulamento do campeonato

prevêque, no turno, as 12 equipes
.jogam entre si. O time que sornar
o maior número de pontos leva o

troféu de campeão da primeira
fase e garante. vaga na terceira
fase. As semifinais serão dis

putadas pelo time campeão do

turno, pelo' campeão do returno

e por mais duas equipe classifi
cadas pelo critério técnico. Se um
mesmo clube conquistar turno e

returno, estará, automaticamente,
na final do Estadual. As duas

equipes classificadas por critério
técnico disputarão a outra vaga
à decisão. (PI)

.PETERSON lzidono
-

Pensar é preciso
'A diretoria do Jaraguá FC poderá ter dificuldades em montar um'

time competitivo para a Segunda Divisão, que começa em abril. A

explicação é uma questão de raciocínio. Ano passado, com o

torneio iniciando no segundo semestre, alguns clubes

aproveitaram para estruturar o grupo trazendo jogadores que
atuaram na Primeira Divisão e estavam desempregados - vide

Próspera e Itajaí, Em 2000, o calendário da Federação colocou as

duas competições sendo disputadas páralelamente. Ou seja,
jogador com qualidade técnica acima da média está empregado.
Restou' os chamados 'cabeças-de-bagre', com raras exceções.

Decidir, também!
Isso, é claro, se o

Departamento de Futebol optar
por jogadores que estão no
Estado há alguns anos. Caso

traga atletas de fora, tudo bem.
.

É complicado tirar conclusões

sobre a qualidade técnica sem

conhecer o jogador, como
também é difícil o atleta

'estrangeiro' se adaptar, a curto
prazo, num futebol tão
truncado como é o catarinense,

Prévia da Primeirona
Ainda dentro das quatro linhas,
a Liga Jaraguaense de Futebol

decidiu promover o

Campeonato Preparatório, uma
prévia do que vai ser o

Campeonato da Primeira
Divisão. Dez times, entre eles o

Avaí, de Guaramirim, a Tupy,
- �e Schroeder, e o.Nacional, de

. Pomerode, estão confirmados.
A Primeirona está marcada para

o segundo semestre.

Apostando nos negócios
Presidente do Grêmio Esportivo Juventus, Lia Tironi, que, ao lado

de Alcir Pradi e Décio Bago negocia os valores de ações
trabalhistas movidas por ex-funcionários e ex-jogadores contra o

clube, torce pelo sucesso de José Roberto do Carmo nas

negociações de atletas, através do Jaraguá Fe. Tem explicação. A
cada transação, o Juventus recebe 20% do valor total.

Na última, o clube embolsou R$ 7 mil.
"Esse dinheiro pagará duas ações", afirmou Tironi.

"

Ataque X defesa

'O baixo número de gols na

primeira rodada do

Campeonato Catarinense
revela um fato curioso. Os

times, com a 'cara' de seus

treinadores, e a maioria com

ampla experiência profissional,
apostaram num 'futebol de

marcação neste início de

Estadual. Quem mais sofreu
foram os· artilheiros.

Velocidade

Jaraguaenses invadem no

próximo final de semana o

Autódromo Rio Represo, em
São Bento do Sul, quando .

acontece a segunda etapa do

Campeonato Catarinense de

Automobilismo. Os

organizadores esperam um

público superior a oito mil
pessoäs. Destaque para a área

de camping.

Rápidas --<- :__ _

.

* FMElBrehhauptlCaraguá joga amanhã, às 20h30, contra �
ADBlu, numa série de dOIS amistosos-antes do início do
Estadual. A segunda partida será sábado, em Blumenau.
* Reberto Alves, um dos mais antigos cronistas esportivos de

Santa Catarina, assumiu'a fun�ão de colunista no "Diário

Catarinense" .

Po.ços Artesianos, tubulares
e ponteira subterrânea

É água gratuita, .você paga uma vez só e tem

água mineral extraída de seu próprio terreno.·

Consulte seu instalador técnico especializado
pelo telefono 9980-8922 ou venha

pessoalmente à Rua Arthur Gumz, 65 - Bairro

Vila Nova - .raraguá do Sul � SC ,li.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




