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Servidores de Jaraguá do Sul terão

reajuste de 10% a partir de abril
o prefeito Irineu Pasold

(PSDB) anunciou esta semana
que enviou à Câmara de Verea
dores projeto propondo reajuste
de 10% no salário dos servido-

Konell insiste em

aliança com o PT

o deputado estadual Ivo
Konen (pMDB) afirmou ontem
que pretende insistir na aliança
com o PT. Segundo ele,

_

as

negociações entre os partidos
continuam e que "há grande
chances em fechar a coliga
ção". Página 4

Setor hoteleiro
-

em expansao
A rede hoteleira de Jaraguá

do Sul movimentou cerca de

R$ 3,3 milhões em 1999, um
aumento de 5% em relação ao

ano anterior.
O número de hóspedes foi

1,4mil amais, enquanto a taxa
média de ocupação caiu de 41

para 38%. Página 5

Prefeitura
comemora o Dia

"

Mundial da Agua

res municipais, além de vale

alimentação deR$ 2,50por dia
trabalhado. Com o aumento, o
menor salário passa dos atuais

R$ 323,08 para R$ 355,38.

No ano passado, o funcio
nalismo público teve reajuste
de 5%. Este ano, o benefício é

superior ao valor da inflação.
PáginaS

PáginaS

Polícia prende
quadrilha de

eletrônicos
Página 10

Futsal treina para se

recuperar de derrotas
em amistosos

Página 12

De acordo com Pasold, a
folha de pagamento compro
mete 54% da receita mensal,

. que é em média de R$ 5,8
milhões.

'Fotos: Edson Junkes/CP
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Denúncia: Procon encaminha ação para verificar abusos nos preços de combustíveis. Página 9
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Auto-estima
As especulações em torno da possível nomeação do ex

prefei to de Jaraguá do SulDurval Vasel para assumir aSecretaria
Executiva da Associação dosMunicípios do Vale do Itapocu
ecoaram por toda a região como uma bomba de efeito retardado.
Embora nenhum líderpolítico admita a indicação, não há como
negar que a provável trocana diretoria tem conotações eleitorais
e pretensões políticas. Em ano eleitoral, os postos-chaves das
adrninistrações são importantes alavancas para candidaturas e

não podem ser desprezados.
Atribuiu-se ao prefeito de Jaraguá

do Sul, IrineuPasold, atual presidente
da Amvali, a indicação do nome de
Vasel para a secretaria, Teoricamente,
Pasold estaria retribuindo ao ex

prefeito a mesma consideração'
demonstrada quando administrou o

Município. Pasold foi secretário de
Saúde de Vasel. O prefeito negou
categoricamente que teriha feito a

indicação e afumou: "Fiquei sabendo
pela imprensa". O próprio Vasel
tratou de desmentir o fato. Disse que
a articulação partiu de alguns
vereadores, os quais preferiu não

identificar.

,
A atual secretária-executiva da

Amvali,Maria TerezaNora, recebeu com surpresa a notícia e

preferiu nem comentá-la. Sabemuito bem que o cargo é político
e que está à disposição das articulações do momento, podendo
serusado comomoeda de troca, Além domais, em boca fechada
não entra mosca. Todavia, alguns prefeitos que integram a

entidade se apressaram em acalmar os ânimos, lembrando que a

nomeação precisa ser aprovada pela assembléia geral. Na noite
de ontem, eles estiveram reunidos e o tema entrou em pauta.

Seja qual for o desfecho dessa história, uma coisa é celta:

conseguiu ressuscitar, ainda que porCUlto tempo, o ex-prefeito
DLU"Val Vasel, que amarga o ostracismopolítico em Piçarras. Onde
se refugiou desde a derrota fragorosa nas eleições parlamentares
de 1998. Pormais que digam o contrário, a especulação não
brotou do nada. Nosmeios políticos o boato foi traduzido como
umprimeiromovimento de umamanobramaior, orquestrado nos
bastidores da administração municipal, tendo como suporte
vereadores govemistas.

Confirmada a não interferência de Pasoldou de qualqueroutro
prefeito na articulação para que Vasel assuma um cargo público
em ano de eleições municipais, cabe apenas atribuir as

informações aos delírios da imprensa ou admitir que realmente
os vereadores tenham plantado a idéia. Neste caso, se confirmaria
as reiteradas críticas à falta de seriedade do Legislativo. Sendo
assim, tudo indica que ainda não será desta vez que alguns
parlamentares tratarão o cargo com o devido respeito,
representando dignamente os eleitores.

Não obstante, a celeuma se formou por conta própria, dada a.

polêmica em torno do candidato. Não há nada que desabone a

indicação do ex-prefeito e também nenhuma ilegalidade em
assumire cargo. O assunto está re�uito à questão de auto-estima,
já que pode repercutir negativamente, e lembra a observação do
jomalista�lUdente dêMoraes, neto do presidente, sobre as idéias
descabidas de alguns de nossos políticos: !'A vidapolíticabrasileira
está cheia de bestalhões esclarecidos". Quanto ao resto, são

Tudo indica que
ainda não será

desta vez que

alguns
parlamentares\
tratarão () cargo
como devido

respeito,
representando
dignamente'os
eleitores

intrigas e ciúmes.

concreta contra a empresa e o

país causador desta atrocidade
contra a natureza.

O mundo não estabeleceu

regras e regulamentações claras
para coibir este tipo de dano.

Devemos refletir acerca da

natureza como um patrimônio
mundial. A vida na terra de

pende de uma interligação
saudável entre o desenvol

vimento econômico e o meio

ambiente. A Iugoslávia foi
destruída através de bom
bardeios cirúrgicos numa guerra
inconseqüente, onde o meio

ambiente não foi levado em

consideração, passa neste mo

mento por nova tragédia. A vida

naquele país torna-se cada dia
mais difícil; devemos exigir que
os responsáveis paguem o 'que
devem de forma a assegurar a

subsistência das comunidades
afetadas. O mundo civilizado
deve caminhar no sentido de

viabilizar a criação de um Tri

bunal Ambiental Internacional

para salvaguardar a vida na

terra de forma sustentável.

Tribunal Ambiental Internacional

No mundo desenvolvido e

civilizado vem ocorrendo gran
des catástrofes danosas à na

tureza. As empresas causado
ras ficam praticamente impunes,
sem nenhuma sanção pré-esta
belecida;'d�sta forma, não repa
ram os crimes que praticam por
negligência. É imperative que o

mundo estabeleça através de
um Tribunal Ambiental Interna
cional regras universais para coi
bir ou minimizar danos ambien
tais de todos os tipos. Os países
devem perder parte da sobera
nia em prol de regulamentação
que esteja acima dos estados na
cionais.

O derramamento de óleo no

Brasil, mesmo que não tenha
afetado outro país diretamente,

, merece algum tipo de sanção
internacional. A Petrobras
deveria pagar uma multa pesada
para um fundo ambiental
monitorado internacionalmente

com objetivos ecológicos. 'Um
vazamento de cianeto na Romê

nia causou uma catástrofe

ecológica no Rio Tisza, atingindo
o Rio Danúbio em solo iugosla
vo. Quinze toneladas de peixes

* FernandoMarrey Ferreira

foram removidas do rio, a foto
na Folha de 15 de fevereiro de

2000, onde um pescador car
rega um peixe morto, entristece
pessoas sensíveis com este tipo
de dano ambiental. Segundo
Philip Weller, do programa
Danúbio do Fundo Mundial para
Natureza "é um dos maiores

desastres ecológicos da história
da Europa". A empresa Aurul,
ligada à australiana Esmeralda
Explorer, que atua na Romênia,
foi a causadora do acidente.
Devem ser duramente punidas
pela comunidade internacional.
Pena que não dispomos de

mecanismos eficazes neste

sentido. A pesca será inter

rompida durante anos 'além de

se inviabilizar as águas para
irrigação de lavouras na região,
A pobreza na região com' o

desemprego de milhares de

pessoas deve ser custeada

pelos causadores dos danos. A

Corte Internacional de Justiça
de Haia é o Tribunal cornpe- \

tente para resolver .as con-

trovérsias acerca desta tragédia,
mas está despida de sanção
inviabilizando qualquer ação * Advogado
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+- "Tenho certeza que vou ganhar
essa partida porque já conheço a

adversária." (Tenistajaraguaense Jania
Pereira sobre a partida contra Edania

Rosar, de Rio do Sul, pelo Estadual de

Tênis)

"O que posso fazer se tenho um

padrinho como o'Maluf, um vice
como o Régis e uma mulher como a

Nicéa." (Prefeito de São Paulo, Celso Pitta, tentando justificar o
interno astral porque passa)

"A imprensa não soubeantes porque não cobre o setor.

Obedece a ditadura da pauta. No mais, depende de dona
Nicéa." (Jornalista Villas-Bôas Corrêa indignado com o sumiço
do jornalismo investigativo e com a falta de repórteres que cubram
os poderes, dependendo de denúncias para pegar o fio da meada)

"Meu pai disse que era para eu deixar a política e me

preocupar com o futuro. Mas tudo gira em torno da

política. O meu futuro dependerá das decisões dos

políticos de hoje." (Estudante Diego Petry, 13 arios,

demenstrande estar consciente da necessidade em participar da
vida política do País)

"Não podem dizer que os funcionários ganharam
aumento porque é ano eleitoral. O salário dos

servidores foram reajustados todos os anos." (Prefeito
Irineu Pasold - PSDB - antecipando as críticas de opositores
sobre o reajuste de 10% concedido aos servidores municipais)
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Promoção de Estofados 20% de

desconto à vista

ou Gx sientrada

Fone (0**47) 379-1757
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TERCEIRIZE
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Pintura Industrial a pó -

Epoxi (ferro/alumínio)

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

Comissão de Inquérito define
hoje rumo .das investigações
Legislativo já
está de posse
do parecer dos
auditores

Guaramirim - Está previs
ta para hoje, às 17 horas, reunião
da Comissão de Inquérito que
definirá as próximas etapas das

investigações que a Câmara de
Vereadores está fazendo 110

Hospital Santo Antônio. O

Legislativo apura denúncias de

irregularidades no hospital. A
convocação está sendo feita pelo
presidente da CI, vereador Altair

, •• J
Aguiar (PPB), inforrnando que a

reunião deverá contar com a

participação dos advogados
Antônio Carlos Marchiori e

Alceu Xenofontes Lenzi, que

prestam assessoria jurídica ao

Legislativo.
- Vamos definir o rumo que

as in ves ti gações tomarão de

agora em diante - disse Aguiar,
sem antecipar qualquer infor
mação sobre o conteúdo da veri

ficação feita por auditores de
Joinville, nos documentos da

administração do hospital. O

relator, vereador Sandro Anto

nius (PPB), também manteve

sigilo sobre o assunto, admitindo

apenas que o parecer, que só

deverá sair em maio, deverá con
ter sugestões para a melhoria do
funcionamento administrativo do

hospital.
Aguiar explicou que os pró

ximos passos do trabalho da
comissão serão definidos com

CI: Aguiarpromete apurar todas as denúncias

base nas orientações dos advo

gados contratados pela Câmara,
mas não informou se o provedor
do hospital, Nil�on Bylaardt,
também secretário de Saúde,
será convocado para depor e

prestar esclarecimentos.
Na reunião desta tarde tam

bém será decidida a prorrogação
do prazo de atuação da CI por
mais 45 dias, o que, segundo
Aguiar, deverá ser concedido. A
comissão foi instalada no dia 8
de novembro do ano passado em

função de uma correspondência
recebida da Promotoria Pública
da Comarca, informando os

.vereadores sobre uma denúncia
recebida do Corpo Clínico do

hospital, reclamando da falta de
material cirúrgico básico. O

Legislativo decidiu pela realização
de investigação abrangente,
envolvendo todo o serviço
administrative da instituição, cuja
manutenção depende de recursos

públicos doMunicípio.
PRESTATIVO - Bylaardt

disse não estar preocupado com

os possíveis desdobramentos

das investigações da Comissão
de Inquérito, frisando que no

momento está empenhado em

assuntos que "realmente interes
sam à comunidade", como a

conclusão da� obras do Hospital
Santo Antônio, prevista para abri I,
e a qualificação do atendimento
à saúde da população. O pro
vedor colocou-se à disposição
dos vereadores, assim como a

equipe administrativa do hospital,
para quaisquer esclarecimentos.
Segundo ele, o fato da CI ter sido
constituída há vários meses para
tratar de uma questão simples,
como a disponibilidade de mate
riais no Centro Cirúrgico, sem ter

dado ainda uma solução, con
firma as críticas feitasanterior
mente de que se trata de uma CI
com "motivação política". Ele
aproveitou e acusou a presi
dência da Câmara, de gastar aci
ma dos R$ 20 mil, em função da

CI. (MILTON RAASCH)

Vereador critica atendimento a aposentado
Guaramirim - o vereador

,

Ivaldo Kuczkowski (PPB) criti-
cou a forma como estariam sen

do atendidos os aposentados no

Setor de Tributação da Prefei

tura, sem "serem suficiente
mente orientados sobre os di
reitos referentes à isenção no

pagamento do IPTU (Imposto
Predial e Territorial Urbano)". O
vereador disse ter recebido
denúncia de que o atendimento
não estaria sendo satisfatório,
prejudicando os aposentados em

condições de receberem o

benefício previsto na legislação
municipal.

No primeiro semestre do ano

passado, a Câmara de Vereadores

aprovou o projeto de lei comple
mentar, de autoria de Kuczkows
ki e de Osvaldo Devegilli
(PMDB), concedendo isenção no
recolhimento do trrbutor ao

aposentado que seja proprietário
de um único imóvel e cuja renda

mensal não ultrapasse a três

salários mínimos (R$ 408,00).
Conforme manifestação de

Kuczkowski, feita durante a

sessão da Câmara de Vereadores
realizada na última quinta-feira
(16), servidores que trabalham na

repartição estariam "atendendo
com má vontade e fazendo de
conta que nada sabem sobre a

lei que prevê o benefício aos

aposentados". O parlamentar
quer que o Executivo verifique
como está sendo prestado o

serviço no setor, sugerindo,
inclusive, que seja afixado algum
comunicado informando aos

aposentados as condições em
que poderá ser requerido o

benefício.
"Parece até que estão fazendo

um boicote contra mim, que sou

um dos autores do projeto", re
clamou Kuczkowski, ameaçando
recorrer aoMinistério Público se,
até o final desta semana, não

forem tomadas as providências
necessárias. (MR)
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Konell insiste na coligação
com partidos de esquerda

Deputado oposto
na aliança com
o PT e descarta
o PPB

Jaraguá do Sul- o deputado
estadual Ivo Konell (PMDB), líder
nas pesquisas de intenção de
votos a prefeito, voltou a defender
a coligação com os 'partidos de

esquerda, principalmente o PT. De
acordo com ele, as negociações com
6 Partido dos Trabalhadores conti
nuam e que "há grandes chances
dos partidos saírem unidos às

eleições de outubro. Sobre a com

posição da chapa majoritária,
Konell disse que o candidato a

prefeito deve ser aquele que estiver
em melhores condições nas pes

quisas. O deputado afirmou que, se

depender dele, nãd--haverá coli

gação com. o PPB, do vereador

Moacinßertoldi.
- Não podemos pensar em

coligação com partidos que não

respeitam o PMDB, como aconte

ceu recentemente com o presidente
do PPB (ex-vereador José Carlos

Neves). Em entrevista a rádios

locais, disse que não vai permitir
que o PPB se alie ao deputado que

se vendeu ao go
vernador Esperi
dião Amin na vota

ção da federaliza

ção do Besc - jus
tificou, acrescen-

, tando que pretende
,

evitar as "guerras"
políticas de elei

ções anteriores.
Konell revelou

que vai insistir na

aliança com os

partidos de esquer
da até o último

momento, lembran
do que o PTB pode
rá ser incluído na

coligação. "Em Blu

rnenau, o PTB vai

integrar a aliança
com o PT. Isso po
derá oontribuir para

Arquivo/CP: Edson Junkes

Projeto: Konellpropõe o PT na chapa majoritária
eliminar as resistências daqui",:
acredita. Ele, no entanto, disse que,
se caso não seja possível a aliança,
pretende encomendar uma pes

quis�>para avaliar a aceitação do
eleitorado a chapa encabeçada por
ele, tendo como candidato a vice
sua esposa, Cecília. Konell justi
ficou a pretensão, lembrando que
ele e a esposa lideram as pes

quisas.
CANDIDATOS - Com relação

a possibilidade do PMDB lançar
outro candidato a prefeito, Konell
disse que! o partido já definiu o

critério de escolha. "Será aquele
que estiver melhor colocado nas

pesquisas". Na opinião dele, o

PMDB não pode apostar as fichas
em candidatos que não decolam
nas pesquisas, numa referência ao

ex-secretário da Casa Civil Adernar

Duwe, preferido por uma ala do

partido. (MAURíLIO DE CARVALHO)

CPI aprovarelatório de Caropreso
Brasília -'-- A CPI dos Medica

mentos aprovou o relatório do

deputado federal Vicente Caropre
so (PSDB) que recomenda a quebra
dos sigilos bancário e fiscal de in
dústrias farmacêuticas e distribui
doras citadas durante depoimentos
tomados em Curitiba. O deputado
foi o relator das diligências realiza
das pela comissão no início do mês,
quando foi interrogado o cómerci
ante Anderson Donizeti de Lima,
preso emflagrante pelareceptação
de medicamentos roubados da
indústria Neoquímica.

Na opinião de Caropreso, Lima
deixou evidente a existência de um

esquema de bonificações e deu o

nome de empresas envolvidas.
Também relacionou distribuidoras

que costumam trabalhar com a Neo

química (Lupelfarma e Balsifar) e

que também podem ter os sigilos
bancário e fiscal quebrados. O re

querimento em que a quebra é solici
tada foi apresentado pelos parla
mentares que integraram a subco
missão da CPI dos Medicamentos,
que esteve em Curitiba.

Caropreso reforçou que a CPI

pode estar prestes a abrir a "caixa

preta" das distribuidoras e indús
trias farmacêuticas que estão no

esquema de concessão de bonifica
ções para a venda de produtos far
macêuticos BO (bom para otário),
como classificou o ex-presidente da
Abrafarma (AssociaçãoBrasileira
de Rede de Farmácias e Drogarias)
Aparecido Bueno de Camargo.

ROUBO - Segundo Caropre
so, o roubo de cargas de medica
mentos é outra preocupação da
CPI. O depoimento de Paulo Pana
rello Filho, proprietário da Pana

reílo, uma das maiores distribuido
ras do País, fortaleceu a tese de que
as investigações devem se concen

trar também nessa questão. "Os me
dieamentos estão entre os principais
tipos de carga roubadas no Brasil e
há desconfiança de que as distribui
dor�s estejam envolvidas nos rou

bos ou pejo menos contribuam para
dificultar as investigações, porque
não anotam na nota fiscal o número
dos lotes que saem das fábricas",
denunciou, informando que a

exigência não é feita pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária.

As declarações do presidente do PFL de Jaraguá do Sul, vereador
Alcides Pavanello, reforçando-a intenção em manter a coligação
com '0 PSDB do prefeito lrineu Pasold confirmam as críticas em

relação às diretrizes e posições dos partidos, que agem segundo
interesses locais, sem um 'projeto administrativo para todo o País.

Enquanto o presidente do Congresso, senador Antônio Carlos

Magalhães, vive às turras com o tucanato, criticando
sistematicamente o presidente FernandoHenrique Cardoso,

no Município as legendas reforçam o compromisso
assumido há quatro anos. .

Em nota divulgada na semana passada, o PSDB acusa o PFL de

demagógico e critica o partido por ter se unido ao PT para
defender o reajuste do salário mínimo em R$ 180,00.

Troco
Tanto ACM quanto o

presidente nacional do PFL,
senador Jorge Bornhausen,
não acreditam que a nota reflita
a opinião do governo, mas sim
do PSDB. Entretanto, trataram
de respondê-la.
Não engoliram ainda a rasteira
levada do PSDB, que se uniu

ao PTB para formar a maior
bancada na Câmara.

Estilo
A resposta mal-criada de ACM
confirma a questão de natureza

e estilo do senador, que
tem a do escorpião,

não resiste à ferroada. Sem

pestanejar, disparou: "O Brasil é
um só e não pode continuar
com esse 'paulistério', com

todas essas instituições
financeiras dominadas por

São Paulo.

Fritura

,As constantes críticas dó vereador Carione Pavanello (PFL) aos
secretários municipais parece ter surtido efeito. Especuladores de

plantão dão como certa a exoneração da secretária de Saúde,
NanciZimmermann.

O nome mais cotado para substituir Nanci é o do pediatra Airton

\Weber da Silva, que foi secretário no final do governo Vasel.

Fontes garantem que Pasold convidou Weber da Silva para
assumir a pasta num possível segundo mandato.

Explicando
O Diretório do PT de Jaraguá
do Sul está preparando um

dossiê sobre os partidos e

políticos da cidade. O objetivo,
segundo o presidente Dionei da
Silva, é provar que "as legendas
e os políticos jaraguaenses
sempre estiveram juntos de

uma forma ou de outra".
Com o documento o PT

pretende explicar as razões de
não aceitar coligações com

certos partidos e nomes.

Esperança
O vereador Moacir Bertoldi

(PPB) ainda tem esperança do

partido unir-se ao PMDB. Na

avaliação dele, o quadro está
totalmente indefinido e "tudo

pode acontecer".

Apesar de aparecer bem nas

pesquisas, o projeto de Bertoldi
é formar a chapa majoritária
com o ex-secretário da Casa

Civil AdemarDuwe, que não

esconde o desejo de enfrentar
novamente as urnas.

Catapora
Se realmente a ex-primeira dama de São Paulo Nicéa Camargo
(ex-Pitta) está sofrendo das faculdades mentais, como querem
muitos suspeitos denunciados por ela, a "degeneração" poderia
contagiar outras cabeças pelo País a fora que nem catapora.

Seria a oportunidade para revelar todas as maracutaias, falcatruas,
corrupções e ilegalidades que persistem na política nacional,

regadas com dinheiro público.

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 961
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ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL

CONSELHO PEDE AGILIDADE PARA IMPLANTAR
PROJETO ÂNCORA

O Conselho da Comunidade aguarda da Secretaria da Justiça e Cidadania, a

liberação do projeto para iniciar a construção de um galpão anexo ao presídio, no

Jaraguá 84, para oferecer trabalho aos apenados e a sua reintegração social. O

vice-presidente da ACUS para Assuntos de Segurança e presidente do Conselho,
Nilton Roque Zen, explicou que o Projeto Âncora, idealizado pela entidade

empresarial, prevê a implantação de um pavilhão para as atividades laborais dos

presos, construção de ala feminina e instalação de uma granja para terminação
suína.

Os projetos preliminares já foram entregues à Secretaria de Estado de Justiça
e Cidadania, em outubro do ano passado. Mas há demora. Segundo Nilton Zen,
"vamos insistir agora para que seja liberado o projeto da área de trabalho dos .

apenados, que é uma prioridade. Não queremos nada além do projeto aprovado,
porque o restaute iremos conseguir junto às empresas. "Nós temos pressa em

viabilizar esse projeto, criado em Jaraguä do Sul, que mais uma vez sai na frente,
oferecendo a idéia, mas também a solução de como viabilizá-Ia. E iremos conseguir
isto".

Em 1999, através do trabalho encabeçado pela ACUS e por interrnédio de

doações de algumas empresas, a 3.' Companhia de Polícia Militar recebeu dez

pistolas automáticas 9 milímetros, modelo PT 92, utilizadas pelo Grupo de

Operações Especiais da PM. E neste ano, recebe um visor noturno, com sensores

infra-vermelho, de última geração, que permite visão noturna, doação da Malwee
Malhas. O equipamento já está com a Polícia Militar.

PARLAMENTARES ALEMÃES CONHECEM RESULTADOS DE PROJETO
A Comissão de Orçamento do Parlamento do Estado da Baviera (Alemanha),

composta de 25 deputados e do Ministro da Fazenda, cumpre programação em

Santa Catarina, na última semana de março. A Câmara de Artes e Ofícios de

Munique e Alta Baviera, Fundação Empreender e Associações Comerciais e

Indusrriais que participam do projeto desde 1991, organizam recepção à comitiva

alemã, da qual toma parte o Dr. Heinrich Traublinger, presidente da Câmara de
Artes o Ofícios. Foi através desta entidade que processou-se nesta década a

profissionalização das ACls, com a criação de Núcleos Setoriais, em forma de

intercâmbio e resultados obtidos pelo sistema de parcerias.
No dia 27, os alemães serão recepcionados em Blumenau. No dia seguinte

(terça-feira), um grupo de oito pariamenrares virá a Jaraguá do Sul, para uma

visita, que começa na Associação Comercial e Industrial. Depois seguirão para
duas empresas fortalecidas pelo trabalho dos Núcleos Setoriais: Tião Cabeleireiro
e Restaurante Mime. Às 17 horas, na ACUS, conhecerão as melhorias e mudanças
havidas com a profissionalização, desde a implantação do projeto na entidade. Os

parlamentares da Baviera terão também um encontro com diretores ..

TAXA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL É CONTESTADA NA JUSTIÇA
'As Associações Comerciais e Industriais, via Federação e Confederação

Nacional da Indústria, estão contestando na justiça a constitucionalidade da Taxa
de Fiscalização Ambiental (TFA). Na FACISC, durante a 110.' Reunião Plenária

elo Conselho Diretor, realizada em Inelaial, o assunto monopolizou as discussões.
Pela lei 9.960, que instituiu a taxa, toda empresa ou pessoa física que 'se dedique a

atividades potencialmente poluidoras e/ou à extração, produção, transporre e

comercialização de produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente, assim
como subprodutos da fauna e flora, vai ter que recolher a TFA, anualmente, em um

valor fixo de R$ 3 mil. O prazo de pagamento é até 31 de março.
A ACUS está atenta a mais essa taxa abusiva e apóia a contestação na justiça.

O valor recolhido vai para o Ibama. As empresas que receberam o aviso ele

cobrança da TFA devem aguardar o resultado da ação direta de inconstitucionalidade.

Segundo análises de juristas, a taxa não tem respaldo legal para ser cobrada.

CAPITÃO PM ELOGIA PREOCUPAÇÃO DA ACUS COM A SEGURANÇA
O Capitão Amarildo, comandante da 3.' Companhia de Polícia Militar, junto

com a Tenente Arlene, da área de planejamento, demonstraram, na ACUS, os
números da atuação ela PM no ano passado. Amarildo destacou o apoio permanente
da classe empresarial e a sua preocupação com a segurança, "confiança e

responsabilidade que é recíproca da nossa parte". O total de ocorrências atingiu
I 1.256 e foram lideradas pelos acidentes de trânsito, com 2.057. Esta questão
preocupa, como também o consumo ele álcool, responsável por grande palte das

ocorr6encias, de forma direta e indireta.
O comandante da 3.' Companhia registrou três projetos importantes

implantaelos: a Segurança Interativa na qual a comunielade participa diretamente

com a Polícia Militar, o Proerd através de palestras e ações contra as drogas e

violência, envolvendo alunos elas 4.' séries e o Plano de Ação 10, que está em nova

fase. O Oficial PM disse que apesar do aumento dos casos, Jaraguá do Sul ainda não

é uma cidade violenta, mas que é preciso que haja um trabalho permanente envolvendo
todos os segmentos da sociedade, como forma de respaldar a ação policial e da

justiça.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul
2'Vara

EDITAL DE INTERDiÇÃO
PRAZO DO EDITAL: 20 dias

OCA) Ooutorta) Luiz Antonio Zanini Farnerolli, Juiz(a) de Direito,
FAZ SABER aos-que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, por este Juízo de Direito,
foram processados regulannente, a requerimento de Tereza dos Santos. os Autos de Interdição n' 036.96.001843-
9, de Alfredo Pinheiro Sobrinho, portador de doença mental grave, havendo sido decretada a medida postulada,
por sentença proferida neste Juízo, em data de 25 de março de 1998, ato pela qual foram nomeado(a)
CURADOR(A) Tereza dos Santos que aceitando a incubência, prestou o devido compromisso eestá no exercício
do cargo. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e ferceiros, eu, Édie Izeli de Carvalho, o digitei.
e eu, Ana Lúcia Rozza, Escrivã(o) Judicial, o conferi e subscrevi. Comarca deJaraguá do Sul(SC), 03 de Março
de2oo0.

Juiz de Direito

Duas Rodas doa R$ 770mil ao
CentroCultural doMunicípio
Empresa investe
na cultura como
formade
incentivá-Ia

Jaraguá do Sul - Até

fevereiro, a Duas Rodas Indus
trial já havia doado R$ 770 mil

para a construção do Centro Cul
tural de Jaraguä do Sul, que deve
rá ser entregue à comunidade no

final do ano. A contribuição faz

parte da política de relações com
a sociedade, com base em con

ceitos e ações que pratica interna
e externamente. Ao mesmo

tempo que a empresa investe no

crescimento dos Negócios,
incentiva o desenvolvimento
cultural do Município.

A Duas Rodas é uma das

maiores empresas brasileiras de

fabricação de produtos para in- .

dústrias alimentícias, tendo filiais
em Contagem, Minas Gerais;
Recife, Pernambuco; na Argen
tina e no chile. Além da doação
ao Centro Cultural, a empresa

. mantém contribuições regulares
à comunidade. Segundo o diretor-

Edson JunkeslCP

Inauguração: prédio deverá ser entregue à comunidadefinal do ano

comercial, Leonardo Zipf, as

doações ao Centro Cultural não
são só da empresa, funcionários
também participam do projeto.

- É um empreendimento que
trará muitos benefícios a toda

comunidade jaraguaense -

justificou Zipf.
A participação da Duas Rodas

nas ações culturais do Município
vão além das doações em dinheiro
as entidades, a empresa mantém
um grupo de dança folclórica for-

mado por funcionários, incenti
vou a fundação do Centro de Cul
tura Alemã e formou um grupo de

teatro. "A Duas Rodas sabe da

importância em investir na área cul

tura]", afirmou Zip( acrescentan
do que a empresa procura estar

sempre incrementando a cultura
através de doações ou mesmo

incentivando os funcionários a

participarem de atividades voltadas
a di versos gêneros artísticos.

(MAURíLIO DE CARVALHO)

Rede hoteleira' movimentou R$ 3,3 milhões
Jaraguá do Sul - A rede

hoteleira do Município movi
mentou R$ 3,3 milhões em 1999,
um aumento de 5% em relação
ao ano anterior. O resultado pos
sibilitou que o setor saltasse do
14° lugar para o 110 na arrecada

ção de ISS (Imposto Sobre Ser

viços). A informação é da Secre
taria de Desenvolvimento Econô

mico, que elaborou um docu-',

rnento com os dados do setor

nos últimos anos.

De acordo com os dados,. o
número de hóspedes aumentou

aproximadamente 1,4 mil, en
quanto que a taxa média de ocu

pação caiu de 41,19 para
38,62%. Embora os números

pareçam contraditórios, a redu

ção do índice é resultado do
aumeto no número de aparta
mentos. "O número passou de
642 para 690, o que equivale a

um para cada 145 habitantes",
informou o diretor da Divisão de

Turismo, Loreno Hagedorn.
Há dez anos, existiam três

hotéis e 433 leitos. Hoje são sete

hotéis, um crescimento de mais
de 100%, e até o final do ano será

entregue outro, cujo investimento
é de US$ 5 milhões. "Em conse

qüência, o número de postos de
trabalho no setor também au

mentou. Somente nos quatro úl
timos anos foram contratados
mais dez trabalhadores", com
pletou Hagedorn. (MC)

r- �.[M�@��� �.� --------------------j
, ,
, O Pelo sexto ano consecutivo, as lojas Breithaupt são os maiores revendedores das betoneiras ,
I Menegotti de 145 litros no Brasil e América Latina I

: o Em parceria com a Fundação Roberto Marinho e Secretaria Estadual de Educação, o Sesi (Serviço:
I Social

da Indústria) vai implantar o Telecurso 2000 em Santa Catarina. I
I
O primeiro passo foi dado. na semana pa.ssad.a, quand� iniciou o programa de capacitaçã? de professores I

I
da rede estadual e supervisores educacionais do Sesi para operarem com a metodologia do Telecurso.

I

I, O No ano passado, o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) emprestou I,
para empresas R$ 19,97 bilhões.

(

I No mesmo período, o banca destinou R$ 952 milhões para investimentos na área social. I
I I ,
, O Os investimentos externos no Brasil atingiram, em janeiro e fevereiro, US$ 4,9 bilhões. Na primeira'
I quinzena de março, o volume foi de US$ 561 milhões. I
L � � �
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*.Confecções em geral

* Cama - Mesa - Banho

Com o melhor preço da cidade

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

o Boticário

TELENTREGA

275-0583 - 371-7365 -

371-6547

BORDARE®
BORDADOS

• 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
� CORREIODOPOVO

370-7919

SONORltAÇÃOI?ARAEVENTÕ§� Aluga telões
'''' >�" «< »*<<<<<<<<. <',M>:� w.w.: .. ,mii..,1i�im

FONE/FAX (047)' 372-2167

<tu�in�ll .

�lttetltllCiunlll
Fone: 371-0757

De segundas a sábados,
das 17h30 às 23h30

Av. Getúlio Vargas, 847 - Centro

Qavelli, a loja
que veste °

homem de
bom 8osto.

Calçadão,364-destacionamentoanexo-não fechamosparaalmoço
Fone: (047) 370-1010 - tax: (047) 433-3501

PONTO DOS
�

COLCHOeS-
Calçadão, 18_0 - Sala 03 - Tel. (0**47) 275-3400

Conscientize-se
Recicle o seu lixo.

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

• A cidade ingressa,
dia 8 de abril, no moderno
mundo das fest�s que marcam

época nas principais capitais
brasileiras e internacionais. Fly
One - Version Blue �,'é uma

festa inovadora, supermoderna,
que reunirá num mesmo

ambiente universitários e

freqüentadores assíduos da

noite, em sua grande
maioria formadores e

multiplicadores de opinião.

• A superfesta será nó
hangar Malwee, com
acesso pela Rua Bertha

Weege, em frente
. à Malwee, com ambiente

para cinco mil pessoas,j ,

duas pistas 'de dança,
estacionamento, os
melhores equipamentos de
som e luzes, segurança
interna e externa, UTI

móvel e mais algumas
novidades preparadas
exclusivamente para
'a grande noitada.

• A decoração obedecerá o

bom gosto do estilista Joe
Gieseler, que aproveitará a

sinalização do heliporto e a

decoração natural já existente
no hangar Malwee e introduzirá.

alguns aspectos para dar mais

brilho, obedecendo sempreo
tom azul da festa.

• As atrações, além do

ambiente azul, serão o Dl Mau

Mau (São Paulo), um dos mais

aplaudidos do Brasil, h.ostess
lindíssimas, barthender,
performers, telão, chapelaria,
lounges, área vip e duas pistas
diferenciadas.

• Os convites serão

comercializados, em Jaraguá do
Sul, no Quiosque do Shopping
Breithaupt, Garage Best Audio
e Posto Mime da Reinoldo

Rau; em Joinville, na Loja
Triton (ShoppingMüller);
em Blumenau, na Loja Colcci
(Shopping Neumarket), e em
Balneário Camboriú, na Loja
Época (Shopping Atlântico e

Avenida Brasil).

• A Fly One _;_ Version

Blue, a festa mais descolada
da temporada, tem como

ideal izadores os modernos e

competentes Guilherme Weege,
Cristiano Raboch e

Marcos Cherevek.

Venilton

Cláudio da
Silva (gerente
de área da
Fleischmann &

Royal Nabisco)
e a esposa,
Marlene. Ele
aniversaria

hoje e

comemora em

família

a empresário
Itamar da Silva

(ltaivan)
aniversariou dia

18 de março e

recebeu o

carinho da

esposa, Márcia, e

dos filhos,
/ Andressa,
Franciele e

Andréas

Empresários
Reino/do e a

esposa, Eliane

Esser (Sima e

.Paládio),
comemorando o

troféu de

destaque do ano

na cidade, pela
pesquisa
Podhium

Empresários Eduardo Ferreira Horn e a esposa, Mércia, e �
casal Márcio e Mônica Menegotti em jantar festivo 110 Baepel1dl
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História, Fatos eTradiÇ@
História em fotos

CORREIO DO POVO
Quarta-feira,

22 demarço de 2000

Por Egon Iagnow
Fotos: Arquivo Histórico

Chegada do governador Irilleu Bornhausen e esposa, acompanhado pelo prefeito Arthur Müller e o secretário de Segurança Pública dr. Luiz de Souza

Jaraguá do Suljá foi palco de

importantes decisões políticas e

econômicas, Uma delas foi a "I a

REUNIÃO ECONÔMICA DO

NORTE-CATARINENSE",
realizada nos dias 17 e 18 de

agosto de 1951, reuni ndo

importantes autoridades e

lideranças políticas e

econômicas dos municípios do
Norte do Estado, Dentre os

temas debatidos, o principal foi
a falta de energia elétrica que
entravava e impossibilitava o

desenvolvimento industrial de
todo o Norte do Estado, Jaraguä
do Sul foi uma das cidades mais

atingidas, ou a mais atingida, É
que, naquela época, quem supria
de energia elétrica a região eram

pequenas usinas hidrelétricas,
muitas vezes, particulares, A

importância deste encontro pode
ser visto no fato do próprio

governador Irineu Bornhausen
ter prestigiado o conclave com a

sua presença, O governador e comitiva
à

frente da Prefeitura, sendo saudado pelo dr. Alfredo Zimmer, promotor público da Comarca
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MEMORIAS Quarta-feira, 22 de março de 2000

Confira a História
liA História de nossa gente não pode ficar só

na saudade ". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.
Barão de Itapocu

Há 62 anos

- Em 1938, Hansa (atual Corupá) era o 2° Distrito doMunicípio de Jaraguá,
que se emancipara do Município de Joinville, pelo Decreto Estadual n° 565,
de 26-3-1934. O então prefeito municipal, 2° ten. Ruy Stockler de Souza,
investido no cargo de prefeito de Jaraguá, usando de suas atribuições, baixava
a Resolução de n° 5, de 11-1-38, que exoneravaWilly Germano Gessner do

cargo de intendente distrital de Hansa, e, pela Resolução n° 6, de 12-1-38,
nomeava para o cargo o cidadão João Tozini.
- Pela Portatia n° 9, o prefeito interventor, 2° ten. Ruy Stockler de Souza,
de 10-1-38, alterava o horário da Prefeitura e da Intendência, determinando
a- alteração do horário que se encerrava às '16 horas, continuando, porém,
em expediente interno até às 17 horas.

Há 32 anos

- Em 1968 (final do manifesto com as assinaturas dos manifestantes),
Eggon João da Silva, presidente da Associação Comercial e Industrial de
Jaraguá do Sul; Mario Sousa, presidente do Rotary Club Jaraguá do Sul;
Gerd Edgar Baumer, presidente do Lions Club de Jaraguá do Sul; Loreno
Antônio Marcatto, da Comissão de Integração do Vale do Itapocu; Victor
Reinke, presidente do Rotary Club de Guaramirim; dr. Francisco Piccioni,

<'

presidente do Lions Club de Corupá; Salim José Dequêch, presidente da
CâmaraMunicipal deGuaramirim; Aldo Romeu Pasold, presidente da Câmara
Municipal de Schroeder; Víctor B-auer, prefeito municipal de Jaraguá do Sul;
Arnoldo Bilaard Júnior, prefeito municipal de Guaramirim; Irineu Manke,
prefeito municipal de Massaranduba; Ludgero Tepassé, prefeito municipal
de Schroeder; Leopoldo Krueger, prefeito municipal de Corupá; Eugênio
Victor Schmöckel, presidente da Câmara Municipal de Jaraguá do Sul,
Albrecht Kranke, presidente da CâmaraMunicipal deMassaranduba, e Carlos
Tozini, presidente da CâmaraMunicipal de Corupá". O episódio custou muita
luta até que, um dia, a SC-30l virou BR-280. A união fez a força.

Há 22 anos

- Em 1978, anunciava-se a viagem do presidente Geisel à Alemanha, o que
não deixava de ser auspicioso ser ele um descendente de imigrantes alemães,
com um parente industrial que reconhece nos primos os traços da mesma

ética familiar: "Solidez e moral de urna rígida educação evangélica". O "Estado
de São Paulo" abria a edição com o título: "A família Geisel orgulho de

Kronberg", dizendo que o Brasil tem mudado muito e para melhor, sob a

égide de Geisel. Arrematava a nota: "Geisel já esteve na França, na Inglaterra
e no Japão. É um Brasil diferente dando-se a conhecer ao mundo. Parece
nos que devemos também colocar nossa auto-imagem em consonância com
a nova realidade. A revolução está consolidada internamente e aceita como

legítima, no exterior".

Há 12 anos

- Em 1988, desde 20 de julho, quando de sua inauguração até dezembro, o
Museu Municipal Emílio da Silva registrava a visitação de 3.815 pessoas.
Localizado na Av. Getúlio Vargas, dependências da antiga Estação Férrea,
em julho recebeu 2.204 visitas, em agosto, 859; em setembro, 287; em

outubro, 231; em novembro, 170, e

dezembro, 64. De outra parte um total de
11.439 pessoas esteve visitando Jaraguá
do Sul durante o mês de janeiro, sendo
em maior número do Paraná.
- O presidente Ermínio Moretti, da

Cooperativa Agrícola Mista Itajara Ltda,
convocava AGO para prestação de co '",

e destinação do resultado para efeit
cálculo do "quórurn", a cooperativa era

composta de 213 sócios.

Qualidade
Marista de

Educação

(
9'7

SOCIAIS

A família do Amaral e Silva em festa

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

Tio Eugênio

Quem. sabe, por ser recente a movimenta-ção
política, energia o movimento integralista, e daí o golpe de Estado de Getúlio Vargas, as
interven-torias nos estados, o fechamento dos partidos e uma enérgica representação ao

integral is-rno, destituindo prefeitos, fechando legislativos, perseguindo políticos em

evidência e, especialmente, para o caso de Jaraguá, o assassinato do vereador e presidente
da Câmara, Ricardo Gruenwaldt, que se classificou de passional, mas que, no fundo, foi
um crime de natureza política, lembrado no livro Memória Jaraguaense, de 1997.

Graças ao processo que registrou o julgamento do sargento Eucário de Almeida,

delegado especial de Polícia de Jaraguá na Comarca, um dos primeiros julgamentos, ,!O

qual tivemos acesso, para conhecer todos os detalhes e que serviu de base para a edição
00 mencionado livro, por especial deferência da diretora do Fórum.

Voltaremos. Até a próxima.

Jaraguá do Sul - Sobremodo importante a

data de domingo, dia 26, quando uma distinta família
consegue assinalar, num mesmo dia, as, datas

genetlíacas de três gerações: o pai, a filha e a neta.

Desta feita comemoram os seus nascimentos o

benquisto cidadão de nossa cidade, Clemenceau do
Amaral e Silva, a sua filha, Eliane do Amaral e Silva
Verbinen, e a neta, Camila do Amaral e Silva Siqueira.

O CORREIO DO POVO, a caminho de seu

octogésimo primeiro ano de existência, não pode
se calar quando se trata de uma personalidade:
distinta e educada do quilate de Clemenceau do

,

Amaral e Silva, filho de ilustre estirpe de juristas,
ele mesmo prestando relevantes serviços às
comunidades que serviu, onde distinguimos o

período de Jaraguá do Sul.
Difícil fazer desfilar o currículo deste cidadão

e certamente faltaria espaço neste registro festivo,
para dizeraté hoje o que foi, quando está prestes a

completar o seu 810 ano de existência fecunda en
tre nós.

Não podemos, porém, deixar de lembrar o que
nos ocorre neste momento de reflexão, quando
brotam dos nossos registros as passagens de
Clemenceau pela imprensa desta cidade, onde já
completou mais de 50 anos de colaboração com

artigos de palpitante atualidade e sempre buscando
o crescimento e o bem-estar do povojaraguaense e

região microrregional.
Como secretário da municipalidade nos

períodos de Roland Harold Dornbusch e Víctor

Bauer, orientou os chefes executivos, com conselhos
nos momentos de decisão. Uma delas é de se

ressaltar: quando da administração Mayer x

Schmöckel, nos começos do ano 70, quando se
partia em busca do ensino superior em nosso meio,

ouvindo prudentes palavras do ministro Jarbas Passarinho,
que esta só se daria com um ensino secundário forte e

sadio, a especialização, ele testemunhou os atos que
culminaram com a doação de terrenos para o Sesi e Senai,
ali na Rua 7 (Walter Marquardt), onde nasceu a Feri
(Fundação Educacional Regional.Jaraguaense), lá iniciando
o futuro Centro de Ensino Superior de Jaraguá do Sul.

Antes, mesmo quando o País voltou a respirar o ar da
liberdadee da democracia, Jaraguä do Sul e sua gente natu

ral e / ou adotiva, como vereadores à Câmara Municipal, lä
se forjou o pedestal do atual. progresso desta terra, muitas
vezes mesmo em campos opostos, mas cada qual querendo
o melhor para o bravo e destemido povo que hoje ostenta

boa qualidade de vida e melhor renda per capita.
Isso tudo pôde acontecer, graças àquelas lutas de afir

mação dos alicerces da atual estrutura hurnaná desta terra.

Já vai longe o espaço que me permitiram nesta saudação
ao trio que amanhã completa mais um ano.

Parabéns aos nataliciantes, acompanhados de muitas

felicidades para os seus. CORREIO DO POVO sente-se

honrado em saudar o Clemenceau, a filha, Eliane, e a nela,
Camila. Tenho dito!

o Integralismo
Inyariavelmente aflorava algum assunto político

e o tema que mais se citava era o movimento

integralista brasileiro, de Plínio Salgado, que chegava
a tal ponto que - convocadas as eleições para o tio

Eugênio, prefeito constitucional de Jaraguá, a

agremiação integralista 'somava tal votação que

elegeu o prefeito-agricultor Leopoldo Augusto Gereut
e os vereadores Emanuel Ehlers, Francisco Mees,
Ricardo Cruenwaldt, Ignácio Salomon e Emílio da

Silva, e da "Frente Única", composta pelos partidos
Republicano Liberal, Republicano Catarinense e

Legião Republicana, elegiam-se apenas Arthur

Müller e Waldemar Grubba.
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Pessoas são músicas que-tocam o coração
o autor José Oliva faz uma

comparação muito interessante.
Ele vê as pessoas como músicas

que tocam o coração.
Ele assim se expressa.
"Você já percebeu? As pessoas
entram na vida da gente e deixam
sinais como a sonoridade do

vento ao final da tarde. Como as

batidas das guitarras e som dos
rnetais presentes em cada clarão
da manhã:

Olheprofundamente para as

pessoas que se encontram ao seu

redor e você vai descobrir,
olhando fundo, que há uma

melodia brilhando no disco do
olhar. Procure escutar. Pessoas
foram compostas para serem
ouvidas, sentidas, compreendi
das, interpretadas. Para tocarem
nossas vidas com a mesma força
do instante em que foram criadas.
Para tocarem suas próprias vidas

,A EDUCAÇÃO COMPLETA

com toda essa magia de serem
músicas. E de poderem alcançar
todos os vôos, de poderem vibrar
com todas as notas, de poderem
cumprir, afinal, todo o sentido que
a elas foi dado pelo compositor.
Pessoas são como você, com
quem temos o prazer de conviver.
Pessoas são músicas como você,
com quem teremos o prazer de
continuar ouvindo. Pessoas têm

que alcançar o sucesso que lhes

desejamos. Mesmo que não

estejam nas paradas, mesmo que
não toquem-no rádio, nos
programas de televisão, apenas
no coração!"
Deus nos fez assim, simplesmente
pessoas belas, cheias de

encantamentos e possibilidades.
Cada ser humano é uma

possibilidade de Deus,
com condições de cuidar da

natureza, do próximo e de tudo

que nos cerca. Deus conta
conosco, Quando olhamos para o

nosso próximo como pessoa,
igualmente criada a imagem de

Deus, isto significa transformação
na relação que cerca a vida das

-

pessoas.
É urgente recuperar a valorização
do ser humano pelo seu "ser" e

não pelo seu "ter". Quando as

pessoas são valorizadas por que
são pessoas, também se vêem
como filhos e filhas de Deus.

-,

Quando isto acontece então a

solidariedade, o respeito, a
justiça, o amor, a dignidade, a paz
se faz presente no cotidiano da
vida. Quando estas atitudes se

fazem presentes, então o bem

maior, que é a vida, é preservada e

cultivada.
Vamos reaprender a olhar para as

pessoas. Elas são músicas que
querem tocar o nosso coração.
Deus nos fez pessoas-músicas.
Como temos tocado o coração
das pessoas que nos cercam?
Como temos tocado o coração
das pessoas que passam
necessidade de pão, de trabalho,
de afeto, de atenção, de cuidado?
Nesta semana Deus
nos convida a todos e todas a

tocarmos uma nova melodia em

nossa vida e na vida das
outras pessoas.
Vamos tocar juntos a melodia da

valorização da vida de cada ser

humano e da criação de Deus.
Vamos tocar juntos a melodia de
um novo restabelecimento com o

próprio criador da vida. Vamos
tocar a melodia da suavidade do

sopro de Deus,
quando criou todo o universo,

, Nós fomos criadas PESSOAS

MÚSICAS,linguagem universal
do amor e da paz!

Pa. Claudete Beise Ulrich

�rculo
Ita.lia.r1�

Bilhete n" Nome
781 Gilberto Cassuli
367 AABB - Assoe, Banco do Brasil
730
185
690

Pedro Garcia e José Pradi
Eduardo Horn
Dorval Marcatto Júnior

Ingressos à venda com os coralistas ou

pelo telefone (47) 275-1492, na Floriani
Equipamentos para Escritório.

Tõí, vê se vem!

DevanirDanna -

Presidente

de Jaraguá do Sul

,
Prêmio

Fiat Palio EX-2 portas
Televisor 20'
Videocassete
Forno Microondas
Bicicleta 18 marchas

AUTOMÓVEIS
Novos e usados - Fone 371-8287

Rua Antônio Carlos Ferreira cl Henri ue Piazera

ROTARYCLUB
DE GUARAMIRIM

AÇÃO ENTRE AMIGOS
Agradecemos a todos que colaboraram, contribuindo com a construção da sede do Círculo Italiano. Com base na Loteria
Federal de 18 de março de 2000, foram premiados:

Os prêmios serão entregues dia 3 J de março de 2000. no.jantar mensal.

JANTAR MENSAL
Vamos recomeçar nossos jantares. Tenho certeza que estamos todos ansiosos para nos reencontrarmos, tomar aquele
vinho e, muito especialmente, saborear a gostosura que é a comida preparada pelos coralistas.

Não esqueça:
Dia: 31 de março
Hora: 19:30 horas
Local: Salão de Festas da Igreja Nossa Senhora Rainha da Paz (Vila Nova)

ROTARY X VIDA - A vida é diferente de um agiota. O agiota
vive dejuros. Vive nas costas de um capital que conquistou. A vida
é diferente. Na vida não se vive de juros. O que se faz pouco
importa. É como se a gente não tivesse feito. Vida é começar sempre.
É como se a gente não tivesse existido antes. Não existe a

aposentadoria da vida. Pode existir a aposentadoria profissional,
mas, não a .da vida. Aposentar-se da vida é fazer a sua própria
cova. É preparar seu próprio enterro. E é chato fazer o próprio

. enterro. Que os outros tenham essa alegria ou tristeza. Muitas

pessoas chegam a certa idade e acham que o que deviam fazer já
fizeram. Agora é passar o ternpo, É deixar os dias correrem e

esperar a morte. Maldita vida que fica dormindo esperando a morte!
O que dói na alma é ver nas tardes de todos os dias, gente nos

bares, nos clubes ou em outros lugares de jogatina e passatempo,
gente esperando a vida passar ou matando o tempo como muitos
deles dizem. Aprender a viver é uma arte. Aprender a viver é nunca
deixar de viver. É nunca se aposentar da vida. É saber que, aos 80
anos, tem ainda alguma coisa a realizar até que o coração palpita.
Aprender a viver é morrer pé, e não sentado numa poltrona para
ver como vai ser o fim. Não se vive de juros na vida. Se a gente
realizou bastante na vida; não interessa. Só interessa aquilo que a

gente tem que fazer, só aquilo que a vida espera de nós. Não
interessam as realizações do passado. A vida é sempre começar.
Quando pára, se está indo de ré. Infelizmente há muitas pessoas
que' vivem de juros. Ficam contando recontando o que fizeram, o
que passaram na vida, o que realizaram. Ficam recordando o que
foram úteis, que fizeram tanto bem, que lutaram por isso ou por
aquilo ... O provérbio diz: "Águas passadas não tocam moinho". É
isso. É preciso existir como se a gente nunca tivesse existido,
porque o que vale é o agora e o aqui. É o momento presente. É
saber que agora posso fazer alguma coisa. Qualquer idade é sempre
idade de começar. Vida é olhar para frente e não para trás. É ter o

que fazer e não olhar o que se tem feito. E é porque se olha muito

para trás que se perde a esperança, que se entra "em fossa", que se

curte uma saudade. Vida é sempre começar. (Vilson João)

ROTARY XMARÇO - MÊS DA PÓLIO PLUS - A Quarta
Avenida de Serviços do Rotar)' comemora no mês de março o

programa Pólio Plus do Rotary International. A alvissareira notícia
.

da erradicação da poliomielite, em território brasileiro, desde 1998,
causou alívio e satisfação no universo rotário, em função do

empenho de Rotary, doando vacinas, em todo o mundo, para
combater essa insidiosa doença, que no decorrer das Companhas
encetadas e vacinação em massa aplicada, anualmente, resultou
por extirpar a poliomielite, e que deve ser evitada, com o

prosseguimento da vacinação do programa de imunização
desenvolvido pelo Ministério da Saúde, secretarias de Saúde,
colaboração do Rotary, Interact, Núcleo Rotary de Desenvolvimento
Comunitário e Associação de Senhoras de Rotarianos, além de
outros órgãos governamentais. A notícia já não é tão nova, mas
convém repeti-Ia. Pela sua grandiosidade e alcance, que, em 1994,
na sede daORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANADA SAÚDE, em
Washington, EUA, foi declarado oficialmente erradicada a

poliomielite nas Américas. Enquanto isso, aqui no Brasil, no dia 12
de outubro de 1994, em Brasília, outra admirável solenidade ocorreu
quando dr. Carlyle, presidente da Organização Pan-americana da
Saúde, fez entrega ao então presidente Itamar Franco, do
CERTIFICADO DE ERRADICAÇÃO DA POLIOMIELITE no

Brasil. (DárioMaciel)

Posto de
Gasolina
Maiochi
Ltda.

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

Telefone

Rua Reinaldo 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
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Pasold e Caropreso comandam o descerramento da fita inaugural

pesquisa, através de dois dos
novos computadores adquiri
dos. Freqüentada em média por
cerca de 250 pessoas/dia, a

Biblioteca Rui Barbosa funciona
de segunda a sexta, das 7h às

19h, e aos sábados, das 7h às

em Florianópolis na semana

passada, Miriam Schlickmann

apresentou proposta já enca

minhada aos prefeitos: perma
necem os convênios nos valores
de 1999, com R$ 100,00 por alu

no/ano, a cada um que se des
locar entre três e 12 quilômetros,
e R$ 150,00 a cada um que se

deslocar a uma distância acima
de 12 quilômetros. Além disso,
ficou acertado que as Coor
denadorias Regionais de Educa-,
ção (CREs) e secretarias mu

nicipais de Educação deverão
verificar o número de alunos para
realização de convênio, consta
tando se não há outra escola

próxima da residência do es

tudante, a fim de otimizar os

recursos.

De acordo com a presidenta
da Undime/SC, Schlickmann
ficou de fazer estudo do or

çamento para ver a possibilidade
de ampliar estes recursos, "uma

vez que .todas as licitações
apresentaram reajuste em torno

de 10%, considerando que houve
aumento de combustível". Uma
vez assinado o convênio e ana

l isado o orçamento para o setor
.. previsto para R$ 12milhões este

dos dois na aquisição dos re

cursos. Eles também receberam
da bibliotecária coordenadora,
Dirce Nunes, carteirinhas de
sócios da biblioteca.

O secretário de Cultura, Es
porte e Lazer, Silvio Celeste Bard,
destacou a importância de se

investir no conhecimento através
de um espaço cultural que tem

sido aperfeiçoado a cada ano para
dar um atendimento de qualidade
aos jaraguaenses.

Já o deputado Caropreso
salientou que este investimento é
uma forma de valorizar as

crianças e os adultos que residem
em Jaraguá do Sul, garantindo
lhes informação e formação,
"pois é assim que vamos formar
cidadãos Rara construir um Brasil
cada vez melhor". Emocionado

pela homenagem recebida através
dos estudantes, Irineu Pasold
lembrou que o aporte desta verba
foi graças ao esforço político dos

partidos que compõem a aliança
Acerta Jaraguá e à atuação do

deputado federal Vicente Caro

preso em Brasília.

CllliSCIMENTO
Criada em 1970, a Biblioteca

Municipal Rui Barbosa 'apre
sentou um sensível crescimento,
principalmente nos últimos

quatro anos, de acordo com sua

coordenadora, Dirce Nunes.
"Neste período, aumentamos

nosso acervo em dez mil vo

lumes, entre doações e aquisi
ções, e, atualmente, já contamos

com cerca de 28 mil títulos",
informou a bibliotecária, que
trabalha na entidade há 17 anos.

Além disso, todo o acervo está

placas agradecendo o empenho informatizado, inclusive o setor

Athayde Machado recebe material
referente ao Prêmio Gestão Escolar

nicipal de ensino. "E isto é fruto
da parceria entre a APP e a es

cola, que estão desempenhando
com eficácia a proposta da Secre
taria de Educação de descentra
lizar a administração escolar,
dividindo esta tarefa com a co

munidade", acrescentou.
O presidente da APP, JoãoMafra,
disse que todos os pais e alunos
se sentem orgulhosos pela
conquista. "Foi uma surpresa para
nós, porque apresentamos nosso

projeto apenas para competir",
comentou, adiantando que a co

munidade já tem planos para pro
por a ampliação da escola.Material
didático-pedagógico, liquidifica
dor industrial, retroprojetor e um.
kit multimídia estão entre as aqui
sições da E.M.E.F. Atahyde Ma
chado.
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Biblioteca tem instalações remodeladas
Biblioteca Rui

Barbosa recebeu
um investimento
de R$ 55 mil

A prefeitura de Jaraguá do Sul,
através da Secretaria de Cultura,
Esporte e Lazer, realizou, na tarde
da última segunda-feira, cerimônia
de entrega dos novos equipa
mentos e acervo da Biblioteca

Municipal Rui Barbosa, que
representaram um investimento de
R$ 55 mil e possibilitararn a

remodelação de suas instalações.
Realizado em frente ao prédio da

biblioteca, o evento contou com a

presença de aproximadamente 200
pessoas, entre autoridades políticas
e militares da região, empresários,
diretores e alunos de estabele
cimentos de ensino do município.

Oriundos do Ministério da'
Cultura e do Desporto, com uma

contrapartida da Prefeitura, os

recursos foram utilizados na

aquisição de aproximadamente
dois mil novos títulos de livros
nos mais variados gêneros
literários, três computadores com
k it multimídia, dez estantes,
balcão. de recepção, renovação
das mesas e cadeiras para
usuários e setor administrativo,
implantação de um mini-auditório
e do "Cantinho da Leitura".

Na ocasião, o prefeito Irineu
Pasold e o deputado federal Vi-/
cente Caropreso - quem pleiteou
a verba junto ao MEC - foram

homenageados por alunas da
E.M.E.F. Renato Pradi com

A E.M.E.F. Athayde Machado,
localizada no Bairro Czerniewcz,
recebeu, durante a reunião de pais
realizada nas dependências da
escola na noite da última quinta
feira (17/03), o material adquirido
através da carta de crédi to no

valor de R$ 3 mil, referente ab

Prêmio Gestão Escolar/99. A
cerimônia contou com as pre
senças do prefeito Irineu Pasold
e da secretária de Educação, Isau
ra Maria da Luz Silveira, que para
benizaram os pais, direção, pro
fessores, alunos e funcionários
pela conquista do prêmio.
Pasold observou que a grande
vitória da escola não foi o valor
recebido, mas sim o fato de estar

desenvolvendo um trabalho que
.

faz da AthaydeMachado referên
cia de qualidade para a rede mu-

de empréstimos.
Contando com aproximada

mente 6.500 associados, a bi
blioteca também coloca à dis

posição de seus usuários 24 tí
tulos de revistas e 13 de jornais,
além de acesso à Internet para

13h. Dirce Nunes disse que
para se associar, basta apre
sentar um documento de iden
tidade (RG ou certidão de nas

cimento), comprovante de resi
dência e contribuir com uma

taxa anula de R$ 2,00.

Undime e Fecam negociam transporte escolar
com Secretaria de Educação do Estado

ano -, a secretária estadual de

Educação considerou que, ha

vendo possibilidade, avaliará a

possibilidade de uma suplemen
tação no valor do transporte. De
acordo com Isaura Silveira, a

expectativa é que se tenha pelo
menos 30% de aumento nos

valores a serem repassados este

ano.

Em Santa Catarina, onde 287
cidades assinaram convênio com

a Secretaria de Educação do

-Estado, o custo per capita/ano,
para o transporte de estudantes da

rede estadual é de R$ 289,08.
Deste total, R$ 115,83 é repassado
pelo Estado aos municTpios
através de convênio, enquanto que
os demai s R$ 173,25 são

complementados pelas Prefeitu
ras. O orçamento de 1999 foi de

pouco mais de R$ 11,5 milhões

para transportar 110.597 alunos.
Para este ano, a perspectiva de

Miriarn Schlickman é reduzir este
número para 105.682 estudantes,
devido ao reordenamento, ve

rificando quem precisa de trans

porte, se está acima de três qui
lômetros ou não tem disponível
escola mais perto de sua resi
dência.

Os presidentes da Federação
Catarinense dos Municípios
(Fecarn), Antônio Carlos Zim

mermann, e da União Nacional
dos Dirigentes Municipais de

Educação (Undirne/SC), Isaura
Maria da Luz Silveira, têm reu

nião marcada com a secretária
estadual de Educação, Miriarn
Schlikmann, em Florianópolis, no
dia lOde abril, quando voltam a

,

discutir as novas alternativas de
atendimento ao transporte es

colar. "Ela ficou de apresentar
estudo do orçamento deste ano,

no qual esperamos ver nossas

r,eivindicações atendidas", infor
mou Isaura Silveira.

A proposta apresentada pelas
entidades Undime/SC e Fecam

solicita que cada rede escolar -

municipal e estadual - assuma,

gradativamente, o transpolte de
seus respectivos alunos; enquanto
isso, pede um estudo para assumir
o custo do transpolte escolar da
rede estadual, repassando aos

municípios, através de convênio,
o valor correspondente ao custo/

aluno; e sugere que o Estado

encontre uma alternativa para
atender os estudantes do 2° Grau.

Na última reunião, realizada
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• A Total Fitness, academia
completíssima, com rnodernos
aparelhos, dirigida pelos
professores Jorge e Claricé
Souza, será inaugurada dia 3 de
abril, em sala ampla, no
mtroncamento das ruas

Jorge Lacerda e Reinaldo Rau

(antiga Ufa).

• O sistema de ar

condicionado, que está sendo

implantado no salão nobre do
Clube Atlético Baependi, e a

piscina térmica, serão
inaugurados no mês de julho,
quando das comemorações
de mais um aniversário da
cidade. A implantação
do ar condicionado exigiu
mudança no sistema de

energia elétrica do clube, por
isso a r{ecessidade de adiar a

Inauguração.

• Por falar em Baependi, a
tradicional Festa do Espírito
Santo será dia 10 de junho. Na
semana que antecede a data
serão realizadas competições
de tiro e bolão, culminando com
o desfile das majestades e o

baile de entrega das

premiações.
,

• Ainda do Baependi: o clube
deverá abrir espaço para a

garotada com a implantação da
escolinha de futebol, a partir do
mês de abril. O premiado .

professor Carlos Alberto
Mendes deverá transferir a
Escola de Futebol Meninos de
Ouro para o clube e iniciar
novo trabalho, com os já
alunos-atletas e especialmente
com filhos de associados.

• O Grupo Breithaupt, que já
tem o delivery e o televendas,
vai lançar sua loja virtual
em 60 dias. Segundo
odiretor comercial, Roberto
Breithaupt, a opção será
através do ViaSebrae, e o

mercado-alvo, inicialmente, é
Santa Catarina. Serão
oferecidos três mil
produtos pela Internet, que
variam de materiais de

cons'trução, máquinas e

equipamentos e itens
de supermercados.
O Breithaupt é a quinta melhor
rede de lojas de materiais
de constrnção da região
Sul e a sexta rede de

sUr>ermercados
do Estado.

Casal Arnaldo
Paulo Ersching e

Rosemeri, o

colunista e a

esposa, Dalva.
Arnaldo

aniversaria hoje e

comemora

recepcionando
familiares e

convidados com

bonita festa, na
AABB

Guilherme Weege,
Cristiano Raboch
e Marcos

Cherevek,
idealizadores
da superfesta
Fly One - Version

Blue, dia 8
de abril no

hangar Malwee

A super
Andréa Viero,

da nova

geração
jaraguaense,
iluminando

com sua

presença
nossos melhores
acontecimentos

Christiane

Hufeniissler,
presidente da

Acijs, Roberto
Breithaupt,
presidente da

Facisc, e o

empresário Eduardo
Ferreira Horn,
ex-presidente
da Acijs, em

recente jantar
de negócios

• ABibliotecaComunitáriada

Igreja Nossa Senhora das

Graças (Barra do Rio Cerro)
promove sábado, apanir das 9

horas, a Hora do Conto, com
apresentação de peças teatrais,
historinhas, contose sorteio de
brindes, reunindo crianças.jovens
e adultos com muita descontra

ção. A participação é gratuita.

• É oficial, o programa de
entrevistas de Jô Soares na

Globo estréia dia3 de abril. As

gravações do programa serão
bem ao seu estilo, com muita

comilança. Após as entrevistas,
Jô Soares convidará os entre

vistados, músicos e a platéia
para uma deliciosa macarrona

da com vinho. Será, com certe

za, um programa da pesada.

• Santa Catarina agora tem

sua Garota de Itapema. A
estudante Rosecle Bezerra
venceu, sábado passado, em
Balneário Camboriú, o

.

concurso Garota Verão 2000,
promovido pela RBS TV.
Rosecle é filha única de um
casal de pescadores e com o

dinheiro ganho no conurso irá
comprar um barco de pesca
para o pai ter seu próprio
negócio. Andressa Custódio, de
Itajaí, é a primeira princesa, e
Francyelle Souza, que repre
sentou a praia do €ampeche, é
a segunda princesa.

• A Boate Notre abre' a

temporada dos grandes shows
em nível nacional. Dia 1 de
abril é a vez da Banda Art

Popular, consagrada nas

paradas de sucesso com o

pagode Fricote. O vocalista
Leandro Lehart, autor dos
principais pagodes cantados por
grupos consagrados, deverá
cantar velhos e novos sucessos

da banda. Vale conferir.

• O b;àsüeiro R�bens
Barrichello, piloto daFerrari na
F-I, garante que esqueceu no

bolso a bandeira brasileira,
quando dó primeiro pódio do

ano, na Austrália. A emoção foi
tamanha que Rubinho não lem
brou do pendão verde-amarelo.

• Cumprimentos a Justino
Stein (20),Wigando Behling, dr.
Osmar Cruz (21), Márcia
Alberten (22), Rafael
Zanghelini,Wilson Schaffer
(23), AngelaGadotti, cilll
Krüger, Jackeline Danna (24).
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Atividades comemorativas: exposição permanece nas instalações da Prefeitura até afinal da semana

Meio Ambientelança caderno
�

no DiaMundial da Agua
Consciência

ecológicae
ambiental são
enfatizadas

Jaraguá do Sul - Como

parte das atividades do DiaMun
dial da'Água, a Secretaria de Agri
cultura e Meio Ambiente lança
hoje, às 19h30, na Recreativa da

Marisol, o Caderno de Educação
Ambiental-c- Terra, planeta água,
desenvolvido por professores das
redes municipal e particular e

técnicos ambientais, para ensino
e conscientização de alunos de 1 a

a 4" série. A escassez de água
potável é o alerta que os ambien
talistas querem passar.

A Praça Ângelo Piazera sedia

parte das atividades comemo

rativas. Exposição da Divisão de
Meio Ambiente, Vigilância Sanitá
ria e Samae pode ser visitada no

local das 8h30 às ] 6h30, com
orientações sobre tratamento da

água e projetos ambientais. Para

tornar a divulgação mais dinâmi

ca, grupo de crianças do Projeto
Cidadão fará apresentação de pe
ças teatrais, pela manhã, às 9 ho

ras, e a tarde, às ] 4h30. "Temos
20 crianças trabalhando na peça,

MASSAGEM
ERÓTICA

:E� Jaraguá do Sul,
'Luciana e Sheila pra

você, Homem
Temos acessórios.

Telefone:

(0**47) 9994 5892

Os defensores da água", informa
a diretora da Divisão de Assistência
à Criança, Adolescente e Pro

gramas da Secretaria da Família,
Lucrécia Lunelli.

..,
Durante toda a semana, outra

exposição, com fotos e informa

ções sobre o tema, vai percorrer
divisões da Prefeitura, com pos
sibilidade de visitação do público,
A coordenadora das atividades do
Dia Mundial da Água, Josiane
Trocatti, explica que Jaraguá do
Sul precisa conscientizar a po
pulação sobre as questões am

bientais, quesito obrigatório para
o plano de desenvolvimento
sustentável. "A água potável é o

problema do século, representa
apenas ] % do volume de água

disponível no planeta, precisamos
aprender a conservá-Ia", alerta.

ENSINO - O caderno Ter

ra, planeta água tem função didá
tica, foi criado pelo Grupo de

Educação Ambiental, formado
por professores e ambientalistas,
em parceria com a Secretaria de

Educação. "Desenvolvemos um

caderno para cada série. Serve
como forma de auxiliar o profes
sor no trabalho de temas ambien

tais", explica Josiane. A empresa
Marisol patrocinou a impressão
de 40 mil exemplares, que serão'
distribuídos às escolas,

O grupo tem intenção de de

senvolver outros três cadernos,
abordando os temas sólo, ar e

fauna e flora. (LiSANDREA COSTA)

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

Secretaria de Agricultura eMeio 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 de

Agropecuária até o início de abril. Os interessados podem adquirir
qualquer quantidade das seguintes mudas: acerola, anona, caqui fuyo,
carambola branca, cereja do rio grande, figo roxo, goiaba branca, goiaba
vermelha, jaboticaba, laranja açúcar, líchia da pérsia, pi tanga, tangerina
do rio, tangerina montenegrina, tangerina ponkan, uva niágara branca,
uva niágara rosada e x irn-x im doce. A Prefeitura dispõe de
assessoramento técnico às pessoas que desejarem desenvolver esta
atividade.

.

PRAZO DO EDITAL: 20 dias
EDITAL DE INTERDiÇÃO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul
2'Vara

O(A) Doutor(a) Luiz Antonio Zanini Fornerolli, Juiz(a) de Direito,
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, por este Juizo de Direilo
foram processados regularmente, a requerimento de João Mário Medeiros e Maria Mirian Simon, os Autos ds

Interdição n·036,85,000023-3, de ArturOtávio Medeiros e Elisabeta Medeiros, pcrtadores de oligofrenia rnooerada
definitiva, havendo sido decretada a medida postulada, por sentença proferida neste Juízo, em data de 29/1 O
1999, ato pelo qual foram nomeado(a)(s) CURADOR(A)(ES) João Mário Medeiros e Maria Mirian Simon, qUE
aceitando a incubência, prestaram o devido compromisso e estão no exercício do cargo. E, para que chegUE
ao conhecimento de todos. partes e terceiros, eu, Édie Izeli de Carvalho, o digitei, e eu, Ana Lúcia Rozza

Escrivã(o) Judicial, o conferi e subscrevi. Comarca de Jaraguá do Sul(SC), 03 de Março de 2000.

Juiz de Direito

Prefeitura concede 10%
de aumento aos servidores

Jaraguá do Sul - Os fun
cionários municipais ganharão
10% de reajuste salarial a partir
do dia 1 de abril, de acordo com

projeto encaminhado ontem pela
administração municipal à Câ
mara. Os servidores receberão
ainda vale-alimentação no valor
de R$ 2,50 por dia trabalhado. A
Prefeitura tem 2.150 funcionários
e vai comprometer 54% da renda
com a folha salarial, a partir do
novo reajuste.

A receita atual de Jaraguá do
Sul é de R$ 5,8 milhões. O menor

salário de servidor municipal
passa de R$ 323,08 para R$
355,38. O maior salário em vigor
na Prefeitura é o dos secretários,
de R$ 4.886,00, incluída a ajuda
de custo. Com a implantação do

vale-alimentação, oMunicípio vai
gastar R$ 5.375,00 por dia com

, refeições. O benefício só tem

validade para os dias trabalhados,
não incluídos finais de semana,

recessos, períodos de licença ou

atestado.

O prefeito Irineu Pasold nega

que o benefício concedido tenha
a ver com o ano político. "Todos
os anos concedemos aumento

para o funcionalismo, é uma con
dição para mantermos a qualidade
do trabalho", defende. No ano

passado, os funcionários recebe
ram reajuste de 5%. Este ano, o

privilégio supera os índices de in

flação. "Está realmente acima,
mas é um benefício merecido",
reitera Pasold. Ele assegura que
os gastos com a folha não com- I

prometerão as obras noMunicípio.
EMENDA - Junto com o

projeto de reajuste salarial, a

Prefeitura enviou à Câmara pro
jeto de aumento da contribuição
municipal concedida ao Corpo de

Bombeiros Voluntários de Jaraguá
do Sul. Se a nova legislação for

aprovada, a verba mensal conce
dida à unidade passa de 200 para
350 UPMs (Unidade Padrão Mu
nicipal), valor equivalente a R$
15.960,00.

Em 1997, o então prefeito
Geraldo Werninghaus estabele
ceu reajuste de 150 para 200
UPMs: Com o atual reajuste, re
troativo ao mês de janeiro, a pre
feitura assume o ônus de princi
pal mantenedora da corporação,
que recebe do governo do Estado
verba anual de R$ 110 mil. (LC)

Prédio não será recuperado

Admite-se vendedores
Cadastra-se vendedores para a linha de

cosméticos e perfumes.
Oferecemos treinamento e ótima comissão.

Interessados entrar em contato

pelos telefones:

376-0049 - 9981-2388

Massaranduba - A Prefei
tura desistiu de recuperar o prédio
da residência do pioneiro João

Schreiber, na Rua 11 de Novem

bro, onde funcionou o primeiro
hospital da cidade. O imóvel esta
va sendo oferecido à Prefeitura

pelo Sindicato dos Trabalhadores
Rurais, para fins de conservação
do Patrimônio HistóricoMunici

pal. Em troca, a entidade reivindi
cava a construção de uma nova

sede social. Laudo emitido pelo
engenheiro Mário Cândido Maia
informou que a estrutura do

prédio esta comprornetida--sern
condições de ser preservada.

A proposta de permuta partiu
do sindicato, proprietário do

imóvel, que pretendia destinar a

antiga construção para uso em

atividades culturais, esperando
em troca, substituir a atual sede
da entidade, que funciona num

prédio de madeira, localizado nas

proximidades. Conforme o laudo
do engenheiro, o prédio do antigo
hospital, construído há rnais de

70 anos, está condenado, e a re

cuperação tornou-se inviável. "A
reforma sairia mais cara do que
a construção de um prédio novo,

com as' mesmas características",
disse o assessor municipal de

Planejamento, Paulo Ramos.

A administração municipal
estuda a proposta desde o ano

passado. O presidente do sindica
to, Luiz Raimondi, vai convocar
assembléia geral no dia 8 de abril,

quando será decidido o destino
do prédio. (MILTON RAASCH)
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Procon verifica, abusos no setor de combustíveis
Reclamações
de preços altos
originaram
processo

Jaraguá do Sul - o Pro
con deve encaminhar esta sema

na à ANP (Associação Nacional
do Petróleo), em Florianópolis,
pesquisa de preços de combustí
veis realizada sob encomenda,
para verificação de abusos nos

preços, cotados entre os mais
altos do País, e possível formação
de cartel. A pesquisa é a última
fase de processo em trâmite na

procuradoria, que reúne em cen

tenas de páginas reclamações de

consumidores e listas de preços
de combustíveis em outras cida
des. Se a ANP não der solução
ao caso, o processo será encami

nhado aoMinistério Público, para
arquivamento, ou seqüência nos

procedimentos.
- Queremos verificar tam

bém se o sindicato da categoria
tem alguma interferência na

determinação dos preços - ex

plica o coordenador do Procon,
Mauro Mahfud. Ele não informa
o nome da empresa que realizou
a pesquisa, mas diz que os preços
levantados variam de R$ 1,42 a

R$ 1,45. O vereador João Prim

coleciona notas de abastecimento
em diversas cidades do Brasil e

prova que não existe combustível
tão caro quanto o de Jaraguá do

Sul. "Se estamos tão próximos
da distribuidora de Guaramirim e

da refinaria, em Araucária (PR),

porque pagamos mais pelo
combustível?", indaga.

O vereador denuncia outras

irregularidades. "A mesma Rede
de Postos Mime que temos aqui,
tem uma filial em Apiúna, onde
vende combustíveis mais

baratos", Um dos diretores da

empresa, Paulo César Chiodini,
explica que a filial de Apiúna
trabalha com distribuidora mais
barata. Os donos de postos têm

justificativas diferentes para os

preços altos, mas admitem que. a
falta de concorrência é o principal
motivo. "Nós não temos guerra
de preço na cidade", reconhece
Chiodini,

A CAUSA - O custo do

produto é atribuído pelos empre
sários ao fator transporte, porque
a maioria dos postos jaraguaenses
traz combustível de Araucária. Há '.

algumas contradições nessa

informação, já que os mesmos

postos alegam buscar o combus

tível direto na refinariajustamente
por ser mais barato. Quer dizer,
independente de onde venha- o
combustível, o consumidor não

sente diferença nos preços.
O Sindipetro (Sindicato dos

Distribuidores de Derivados de

Petróleo do Estado de Santa

Catarina), com sede em Joinville,
informa que 70% dos postos
filiados à entidade consomem

combustíveis da distribuidora da

Petrobras de Guaramirim e que a

diferença de preços entre as

distribuidoras não chega a 0,5%.
Não apenas os postos de Joinville,
mas também os de Blumenau
fornecem preços mais baixos,

ACIAM
Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Massaranduba

EDITAL

A ACIAM � Associação Comercial, Industrial e

Agrícola de Massaranduba, CONVIDA a comunidade

para Assembléia Geral Extraordinária, que será realizada
na Sociedade Recreativa Atiradores Tiro ao Alvo' de

Massaranduba, em 30 de março de 2000, às 20:00 horas,
com qualquer número de presentes, para discutir e decidir

sobre a seguinte Ordem do Dia:

1 - Fundação da SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE MASSARANDUBA, com a discussão e

aprovação dos Estatutos Sociais.
2 - Posse dos Membros do Conselho Deliberativo, Diretoria
e Conselho Fiscal.
3 - Assuntos diversos.

Contamos com a Vossa prestigiosa presença,

Massaranduba-SC., 16 de março de 2000.

JAIRO LUIS RIBOLDI
Presidente da ACIAM

Edson Junkes/CP

Processo: revendedores cobram preços muito altos pelo combustível em Jaraguá do Sul

evidenciando que o fator concor
rência influencia mais que o fator

transporte, já que Blumenau está
mais distante dos postos de dis
tribuição do que Jaraguä do Sul.

O presidente do· Sindipetro,
Luiz Antônio Amin, nega que a

entidade exerça qualquer Influên
cia sobre a prática de valores
pelas empresas. "O sindicato não

monitora preços e não faz tabelas,

cada revendedor estipula a mar

gem de preços que. lhe permite
lucros, os preços estão libera

dos", rebate. Ele lembra ainda que
muitos revendedores possuem
caminhões próprios e repassam
o custo, ao consumidor. "Quem
tem caminhão próprio paga mais
e tem que embutir o valor do

frete", justi fica.
(LiSANDREA COSTA)

Combustíveis em

\'Jaraguá do Sul

Gasolina comum

Preço atual Até 1 de março
Posto I-

R$ 1,45 R$ 1,39
.

Posto 2-

R$ 1,459 R$ 1,389
Posto 3-

R$ 1,45 R$ 1,399
Posto 4-

R$ 1,43 R$ 1,36

Álcool comum
Posto I - R$ 0,938
Posto 2- R$ 0,939
Posto 3- R$ 0,939
Posto 4- R$ 0,92

Blumenau

Gasolina

Preço atual

Posto 1-

R$ 1,359 .

Posto 2-

R$ 1,389

Até 1 de março

R$ 1,29 !

R$ 1,36

.Álcool
PostoI- R$ 0,907
Posto2- R$ 0,929

Joinville

Gasolina

Preço atual
Pasta I

R$ 1,36
Posto2-

R$ ],3;;

Até 1 de março

R$ 1,293

R$ 1,29

Álcool
Posto I - R$ 0,844
Posto 2- R$ 0,899
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Polícia recupera objetos furtados
por ladrões que agiam na região Veículos furtados

Edson Junkes/CP

Os quatro
integrantes
da quadrilha

I estão presos

Jaraguá doSul- Da noite
de segunda para a madrugada
de ontem, três veículos foram
furtados na microregião. Pri
mei ro, a Ford F-I000, placas
LZY-390S, de Guaramirim, cor
vermelha, ano 93, de proprie
dade de Euclides Sardagna. O
furto aconteceu na BR-280,
proximidades da Comunidade
de Poço Grande, em Guarami
rim. Segundo, uma motocicleta
de Odirlei Liomar Pacher, que
ficou sem CG-12S Titan, placa
MAQ-2899, de Rio dos Cedros,
e que estava na rua Henrique
Piazera. Terceiro, um Monza

placa BMI-6747, de Rio Negri
nho, ano 84, cor vermelha, de

propriedade de Marcelo César
Pereira.

bolsa de GiseIe Cruz Martinz.

Depois das investigações coman
dadas pelo delegado, foram
recuperados um televisor e um

vídeo-cassete, na residência de
Nestor Augustinho Stalter, que
pagou R$ 180,00 pela merca

doria. Na residência de José
Matos da Silva, vulgo "Coca",
estavam um televisor 27 pole
gadas, um vídeo-cassete, um

aparelho de recepção de parabó
lica, um microondas, um apa
relho de som , além de vários
CDs e discos, de Joni Franke,
que teve sua casa arrombada, no
dia S de março. Outro aparelho
de som, de I.SOO watts, havia
sido trocado pela espingarda
calibre 28, e um revólver 38,
encontrados no veículo Scort,
placas ACF-1344, de Schroeder.
André Lúcio B laesing confessou
a autoria do roubo de dois

televisores, um computador
completo, u m vídeo-cassete,
uma máquina de escrever, além
de R$ 170,00 em dinheiro, do

Jaraguá do Sul- Depois de
ação conjunta entre as Polícias
Civil eMilitar, foi presa quadrilha
que agia na região, roubando

aparelhos eletrônicos. O dele

gado, Ilson José da Silva, infor
ma que a recuperação de alguns
objetos furtados só foi possível
com a participação da Polícia
Mi li tar, q ue prendeu, na madru

gada da última sexta-feira, três

envolvidos, o servente Liumar da
Rosa, 18 anos, o representante
André Lúcio Blaessing, 22 anos,
e o pedreiro Sidnei dos Santos,
20 anos. O trio havia tentado as

saltar o Bar é Mercearia Martins,
em Três Rios do Norte. A polí
cia Militar iniciou as rondas e

prendeu os três, no centro de Ja

raguá do Sul, após roubarem a

Apreensão: Polícia Civil recupera aparelhos eletrônicos roubados

Colégio Estadual Elza Granzotto
Ferraz, em Santa Luzia. O

delegado responsável pelo caso

informou que o computador
estava em poder de Genésio

Cavagnol, um dos participantes
da quadrilha, que foi preso
recentemente com o irmão, Élio
Cayagnol, por assalto a agência
do Besc, de Santa Luzia, onde

residiam. Genésio vendeu o

computador por R$600,00.
.

Outros dois televisores foram
encontrados na residência de

André, que roubou da casa de
,

uma amiga, conhecida apenas

por Patrícia. Todos os envol

vidos, ladrões e receptadores,
foram indiciados em inquérito.
(AGOSTINHO OLIVEIRA)

Arrombamento de veículo

Jaraguá doSul- Mais um

veículo foi arrombado em Jara

guá do Sul. Ednei Voigt, teve seu

chevete, placas LYG-911 O, ar
rombado. De seu carro foi furta
do um rádio marca Motórádio.

FORRO DE PVC TEM NOME!

PRODUTOS RIN-O
I

PORiA SANrONADA · CANAl�iAS · DIVISORlAS · PtRrlS INDUSiRIAIS · r�CHADURAS
FÁBRICA - LIGAÇÃO GRATUITA

0800-47-2628
ITAPEMA-SCRmNO INDUSTRIAL LTDA.

VENDAS: Jaraguá do Sul e Região - Fone: (0**47) 371-8602
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Naopinião deBarrichello,Ferrari émelhorqueMcLaren
"Sempre quis um
carro competitivo,
agora, tenho de
fazer pormerecer"

São Paulo - A Ferrari tem
um carro melhor que a McLaren.
Na pior das hipóteses, igual. Essa
é a opinião de Rubens Barrichello,
que chegou ontem a São Paulo para
a semana mais importante de sua

vida. O piloto disputa domingo o

GP do Brasil, segunda etapa do
Mundial de Fórmula I e, pela pri
meira vez, terá um carro que, se

vencer, não terá sido uma zebra
de proporções astronômicas.

Barrichello esteve nos estú
dios da Jovem Pan FM para par
ticipar do "Pânico". Num dos in
tervalos do programa, falou ao

CORREIO DO POVO. Elogiou sua

atual equipe e disse que o ritmo
de trabalho dos italianos ainda o

deixa impressionado. O ferrarista
revelou que os carros que serão

usados em Interlagos terão cerca

de 70 pequenas modificações, em
relação aos que terminaram o GP
da Austrália em primeiro e

segundo.
Veja os principais trechos da

entrevista do piloto brasileiro.

Barrichello: carros usados em lnterlagos terão 70 modificações

Pergunta - Interlagos
deve ter neste ano seu maior

público desde que a F-I voltou
a São Paulo, em 1990. Como
você recebe essa notícia?

Barrichello - É supergrati
ficante. Hoje, quando estava no

aeroporto, um fã me emocionou,
dizendo "controle sua ansiedade,
o resto você sabe fazer". Eu acho

que é por aí. Será gostoso ver o

povão enchendo Interlagos, mas
quando eu estiver guiando ci
Ferrari, tenho de me concentrar.

Pergunta - Você demons-

trou muita tranqüilidade em

Melbourne. Pode-se esperar
uma postura parecida em

Interlagos?
Barrichello - Sim. Eu sem

pre sonhei em ter um carro com

petitivo, e agora que o sonho se

, tornou realidade, tenho de fazer

por merecer, mostrando tranqüili
dade e trabalhando bem.

Pergunta - Como tem sido
seu relacionamento com Schu
macher?

Barrichello - O melhor pos
sível. Até agora ele tem sido muito

Piloto fazmaratona de rádio e televisão
Se chegar a Interlagos intei

ro para os treinos de sexta-fei

ra, Rubens BarrichelJo pode le
vantar as mãos para os céus. A

semana do GP do Brasil, para o

piloto d� Ferrari, começou com

a agenda mais do que recheada
de atividades, que não têm muito
a ver com carros, motores e

'

pneus. Domingo ele esteve no Rio
de Janeiro para participar do

"Dorningão do Faustão", da TV
Globo. No quadro "Videokê",
cantou músicas sertanejas,
numa equipe que tinha ainda

Luciano Huck, apresentador da
emissora, e "Bola", radialista da

Jovem Pan FM. Seu time'
perdeu para os adversários da

minissérie "A Muralha" - duas
atrizes e um ator.

Barrichello também esteve

nos estúdios da Pan e participou
de outro programa, o "Pânico",
um besteirol para adolescentes

que faz muito sucesso pela rede
de rádio, que atinge 17 milhões

. de ouvintes em todo o Brasil.
Junto com ele estava a cantora

hispano-americana, Cristina

Aguillera, a quem ajudou a en

trevistar, em inglês.
Cerca de cem fãs foram ao

prédio da emissora, na avenida

Paulista, muitos deles com

bonés e camisetas da Ferrari.
Com certa impaciência, Bar
richello distribuiu alguns au

tógrafos e sai u apressado. Se

gunda-feira participou de uma

entrevista coletiva promovida
pela Bridgestone, no Hotel
Transarnérica. Ao seu lado esta

vam Pedro Paulo Diniz e Ricar
do Zonta. (.FG)

simpático, acessível. Ele é um

profissional do mais alto nível, e
isso é bom para mim. Quando eu

vencê-lo, os méritos serão maio
res. Ele rne surpreende a cada dia,
com sua velocidade e competência
para planejar uma corrida.

Pergunta - Você esteve,
quinta-feira passada, em

Interlagos. O que achou do
novo asfalto?

Barrichello - Está excelen

te, fizeram um ótimo trabalho.
Tenho certeza que o asfalto está
entre os melhores do mundo.

Agora, ninguém mais pode
reclamar das ondulações da pista.

Pergunta - A McLaren
testou na semana passada em

Silverstone, enquanto a Fer
rari fez apenas o shakedown do
novo chassi, com Badoer. Com

isso, pode-se esperar uma

briga maior entre as duas

equipes em Interlagos?
Barrichello - Abriga vai ser

ótima, e a Ferrari estará muito
forte. O carro no Brasi I terá cerca
de 70 pequenas evoluções, todas
testadas com o Badoer. A equipe
não pára de trabalhar, ainda estou
impressionado com o ritmo

deles.

Pergunta - Nos últimos
. anos, Interlagos, junto com

Barcelona, vem sendo a pista
mais desfavorável para a Fer
rari no confronto com aMcLa
ren. Este ano será diferente?

Barrichello - Sim. O novo

carro é excelente, bastante dife
rente dos anteriores. Acho até que

Interlagos, com suas caracterís

ticas, será mais favorável para a

Ferrari do que para a McLaren.

Pergunta - A Ferrari é o

melhor carro da F-I atual?
Barrichello - Sim. Só não

sei em que nível está a McLaren,
se junto de nós ou atrás. Mas na

frente, não.

Pergunta - Ayrton Senna,
se estivesse vivo, completaria
40 anos, dia 20 deste mês. Com

equipamentos iguais, haveria
algum piloto na atualidade em

condições de batê-lo?
Barrichello - Isso eu não

sei responder. O Schumacher é
um piloto de nível altíssimo, tal
vez ele tivesse condições. Mas
não posso afirmar nada.

( FLÁVIO GOMES)

a PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

�À�j1 EDITAL..

�- ,,'

\

MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL, notifica o Servidor
WILSON FELIX BEZERRA; matrícula nO 7704-6, ocupante do cargo
da categoria funcional de latoeiro, lotado na Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Urbano, atualmente em lugar incerto e não
sabido, para comparecer na sede da Prefeitura Municipal de
Jaraguá do Sul, no setor de Divisão de Talentos Humanos, no prazo
de 5 (cinco) dias, visando tomar ciência da decisão do processo
administrativo disciplinar nO 024/99 que culminou com a

exoneração do servidor, bem como para o recebimento das verbas
rescisórias de direito.

Jaraguó do Sul, 15 de março de 2000

Alair Lescowich

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Amistoso: nas duas rodadas, o time de Iaraguâ do Sul demonstrou falta de ritmo

FMFJBreithaupt/Caraguáperde
dois amistosos contra a ADBlu
Maneca propõe
mais treinos para
melhorar a
saída de bola

Jaraguá doSul-A equipe da
FME/Breithaupt/Caraguá, que se

prepara para o Estadual daDivisão

Especial de Futsal, perdeu os dois
amistosos disputados com a

ADBlu, de Blumenau, por 5 a 3, em
Jaraguá do Sul, e 5 a 1, no último
sábado, em Blumenau.

Nas duas partidas a equipe
demonstrou falta de ritmo, tranqüi
lidade nas finalizações e, principal
mente, poucamarcação. Para o téc
nico Manoel Dalpasquale, o fato
de ter utilizado vários jogadores ju
venis contribuiu "para os resulta
dos negativos, mas isso não deve

afetar o comportamento do time no

campeonato estadual, que começa
no próximo sábado".

Os treinos da semana serão in
tensificados "para correção de

alguns erros apresentados nos

jogos da última semana, em es

pecial, na saída de bola", desta-

cou o técnico. Para a estréia em

Palmitos, contra a Agroeste, Ma
neca terá de volta o capi tão
Alexandre, liberado pelo Depar
tamento Médico, garantindo um

importante reforço. Um dos pon
tos fortes da Agroeste "é a forte

marcação e o apoio da torcida,
que lota o ginásio de esportes" ,

finaliza o técnico da equipe de

Jaraguá do Sul. Os goleiros Ninho
e Marcelo brigam por uma po
sição de titular, enquanto Chico,
Júnior ou Xande, Tick e Altair se
rão o restante da equipe.
(AGOSTINHO OLIVEIRA)

Joinville e Figueirense lideram o Catarinense
Jaraguá do Sul - O Campe

onato Catarinense tem dois líderes,
Joinville e Figueirense, os dois com
7 pontos cada. O Joinville conti
nua dependendo dos gols do jo
vem Paulinho, revelado pelos
Juniores do próprio JEC, que
empatou na última rodada com o

Avaí, em 1 a 1. O Figueirense, do
técnico Abel Ribeiro, conseguiu
resultado expressivo ao derrotar o
Tubarão, em pleno Aníbal Costa,

por 2 a 1, e já é considerado can

didato à conquista do bicampeo
nato. A decepção do Catarinense
deste ano é a Chapecoense, que en
trou na competição como uma das
candidatas ao título e, hoje, é a últi
ma colocada sem nenhum ponto,
ou seja, três derrotas em três jogos.
A última delas foi para o Atlético
Alto Vale, por 3 a 2, de virada, em
Rio do Sul. Os demais resultados
da terceira rodada do estadual:

Em Brusque, Brusque O x O
Criei úma. Em Itajaí, Marcílio Dias
1 x 2 Fraiburgo. Em Caçador,
Kindermann O x O Lages. A roda
da de hoje, com jogos programa
dos para as 20h30, será:

Criciúma x Marcílio Dias, em
Criciúma; Fraiburgo x Alto Vale,
em Rio do Sul; Figueirense x Kin

dermann, em Florianópolis. Em
JoinvilIe, Joinville x Brusque será
às 2Ih40, corrtTV. (AO)

Varzeano terá início no próximo sábado
Jaraguá do Sul- O 8° Cam

peonato Varzeano Taça Raul Valdir
Rodrigues terá início no próximo
sábado. No arbitral, realizado na

última semana, 16 clubes confirma
ram presença no campeonato, que
será disputado até o dia 28 de maio.
As equipes foram distribuidas em

quatro chaves na primeira fase:
Chave A: Kiferro, Santo Antonio,
Nova Aliança e Vila Lalau. Chave
B: Vitória, AtléticoParaná, Bangu
e Flamengo. Chave C: Santa Luzia,

Independente, AutomóveisPradi e
Estrada Nova. Chave D: Água
Verde, Amizade, Figueira e Tranze
oPé.

Classificam-se para a segunda
fase do campeonato oito equipes,
que serão distribuídas em duas
chaves. As quatro melhores vão

para a semifinal, que apontará os

finalistas do Campeonato Varzeano
deste ano. Para o diretor de Eventos
da Fundação Municipal de Espor
tes, Caius Xavier dos Santos, os

jogos serão disputados nos cam

pos da Arsepum, João Pessoa, Vila
Lalau, Santo Antônio e Caxias, aos
sábados, a partir das 13h45. O
diretordiz que a principal novidade
do certame deste ano é que a

partida final acontecerá num destes

campos definidos no arbitral. Até
o ano passado os jogos finais do

Campeonato Varzeano eram dispu
tados no CA Baependi. A tabela
dos jogos será divulgada ainda

hoje. (AO)

Bola quadrada
A bola da FMElBreithaupt/Caraguá, nos amistosos com

Blumenau, parecia quadrada. Jogadas confusas, falta de

entrosamento, erros cometidos por nervosismo e, principalmente"
falta de pegada, não podem faltar em time que quer ser campeão.
Para piorar, a arbitragem insistia em parar o jogo a todo instante,
deixando o jogo mais monótono. A jogada mais bonita no primeiro
amistoso disputado' em Jaraguá do Sul, na derrota por 5 a J, foi
um voleio do velho e bom Altair. Com o puxão de orelha do
técnico Maneca no seus 'garotos', depois destas derrotas,

esperamos que o time acorde.

Bola redonda
A do jogo Coremaco 4 x 2

FME/Urbanitos, na final do
Torneio de Verão de
Schroeder. Jogadas em

velocidade, contragolpes
certeiros e a velha

malandragem de jogadores
como Celinho, Drayton, Nati e
Renildo, de Schroeder.

Experiência de um lado e

juventude do outro, partida
digna de uma final.

Troféu na'mão
A tenista Jania Pereira, que

disputou a final da Ia Etapa do
Estadual de Tênis, no sábado

passado, derrotou a adversária
Edania Rosar, de Rio do Sul, por 6
a 4 e 7 a 5. Com esta vitória, Jania
conquistou 240 pontos e passou a

ser considerada a primeira do

ranking estadual. Agora, a atleta
está treinando para o próximo

Estadual, no qual entrará como

cabeça-de-chave.

Nota 10
Ivo dos Anjos foi reconduzido ao cargo de presidente por mais
dois anos à frente da Sociedade de Desportos Acaraí, Depois de
várias conquistas para o clube, como a piscina térmica e coberta,
Ivo promete muitas novidades para o associado nesse novo

mandato.
'

Nota zero

Para o horário da final do 7°

Torneio de Verão de

Schroeder. A partida,
programada para as 21 horas,
começou às 22h 15,
terminando perto das 23h30.
O público merece mais

consideração.

É campeã
Ajovem Josiane Assing

disputou, com a equipe de
Xadrez de Jaraguá do Sul, o

Campeonato Catarinense da

modalidade, de 17 a 19 de

março, em Concórdia. O

pequena atleta conquistou mais
um título ,na sua categoria.

Vitória x Cruz de Malta
As duas equipes preparam-se para o Torneio Integração e o

Campeonato da Primeira Divisão do Futebol Amador para o

segundo semestre, realizando vários amistosos e conquistando
resultados expressivos. O Vitória, de Rio da Luz, enfrentou o Asa

Branca, em Apiúna, e empatou em 1 gol. Pio fez o gol da equipe
de Rio da Luz.

Rápidas �--�--

* Eduardo dó Carmo, diretor-administrativo do Jaraguá Futebol
Clube, informou que disputará a Segundona com a equipe de

Juniores, caso não consiga patrocínio para contratações.
* Ivanildo de Souza, ex-técnico de Atletismo de Jaraguá do

Sul, liga do Rio de Janeiro e afirma que atletas que levou para
o Vasco da Gama estão colhendo bons resultados.

Poços Artesianos, tubulares'
e ponteira subterrânea

É água gratuita, você paga uma vez só e tem água
mineral extraída de seupróprio terreno.

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

pessoalmente à RuaArthurGumz, 65 - Bairro Vila
Nova - Jaraguá do Sul- SC
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