
Ano 81 - N° 4.274 - R$ 1,00Diretor: Eugênio Victor Schmöckel Jaraguá do Sul, quarta-feira, 29 de março de 2000

estofados e colchões

AM 1010

PJ
LIDERANÇA

E
CREDIBll__,IDADE

370-7919

Prefeito Mário Sasse é denunciado

por uso indevido de veículo oficial
Embora esteja licenciado

por 15 dias, o prefeito deMas
saranduba,Mário Sasse (PM
DB), está usando carro oficial
doMunicípio. A denúncia é do

vereador Almir Trevisani

(PFL), que encaminhou reque
rimento solicitando ao prefeito
em exercício, Alfredo Vavas
sori (PPB), providências "para
coibir a irregularidade".

A bancada do PMDB re

jeitou o requerimento, alegando
que Trevisani estaria tentando
"obter dividendos políticos
com o caso". Página 3

Cidade implantará
Saúde da Família

A Secretaria de Saúde de

Jaraguá do Sul pretende
implantar oPrograma Saúde da
Família a partir do dia 1 de

abril. O projeto, aprovado pela
Câmara esta semana, é uma

exigência do ministério para

assegurar o repasse de verbas

federais. Página 4

Fotos: Edson Junkes/CP

Visita: lideranças políticas e empresariais recepcionam deputados alemães. Página 5

APP investiga fraude em escola Acidente de tremmutila rapaz

A APP da EscolaMunicipal Santo Estêvão
levantou irregularidades no uso dos recursos pela
direção da escola. Os documentos que poderiam
provar a denúncia foram furtados em

arrombamento. Página 9

Jovem de 21 anos tem braço decepado ao

ser atropelado por locomotiva da ferrovia Sul
Atlântico, emGuaramirim. Ele foi encaminhado

ao Hospital São José, de Jaraguá do Sul.
PáginalO

Cerca de 15 mil

pessoas se reuniram

na Praça Ângelo Piazera
e arredorespara
assistir ao show do

grupo gaúcho
Engenheiros do Hawaii.
O show, o centésimo
promovido pela atual

gestão na Prefeitura, em
comemoração ao
660 aniversário de

emancipação política de

Jaraguâ do Sul,
bateu o recorde de

público no local.
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Mea-culpa

Numa região
ondea

qualidade de

vida e o avanço

tecnológico são

referências
nacionais, a

discriminação
contradiz a

lógica

trabalho.

Ao tocar na ferida, que háséculos mancha e violenta a imagem
deste Paísmiscigenado, o Jornal CORREIODO POVO propõeuma
-reflexão mais aprofundada do assunto e convida a população a

purgar a culpa dessa infeliz omissão. Também como formador
de opinião, não poderia ficar fora do compasso e deixar de

promover um debate sério sobre o tema, ainda mais com o

preocupante crescimento dos grupos radicais de ideologia nazista
ou facista. Por outro lado, não avaliza a suspeita desse senhor,
mas reconhece a possibilidade de.

Apesar de previsto na Constituição, o crime de raci-smo e

discriminação dificilmente é punido. Enquanto o País caminha a

passos rápidos para o milênio da tecnologia, grande parte da

população ainda faz questão em manter o vício primitivo da
/

discriminação inefável, tanto no atacado quanto no varejo. A
cultura enraizada dos colonizadores ainda persiste. Todavia, a
malhação de alguns judas não exime de culpa os que com eles

compartilham do objeto do desfrute do prazer perverso de

discriminar alguém apenas por ser diferente.
É impressionante a capacidade do ser humano em preservar

celtas tendências características da idade média, que se orientava

pelos instintos, urna inteligência rudimentarque difere da inteligência
propriamente dita, porque suas manifestações são conforme as

espécies e as necessidades. Ainda agora, a Igreja Católica inicia
o processo de mea-culpa, reconhecendo sua omissão e pedindo
perdão a judeus, índios, mulheres e demais etnias e raças pelo
silêncio conivente diante das arbitrariedades e violências sofridas

por eles durante séculos.

Numa região onde a qualidade de vida e o avanço tecnológico
são referências nacionais, a discriminação contradiz á lógica. É
inadmissível que exista ainda o critério de diferenciação de pessoas
por condições que não a do caráter e da competência. Mais do
que um alerta, a intenção é convocar a sociedade a evitar o

constrangimento futuro de mea-culpa pelo reconhecimento da
omissão e do mal causado aos semelhantes. Aliás, o mito da

superioridade racial não passa de ignorância e pode ser traduzido
como covardia.

+t "'_IWl

Projeto Brasil Empreendedor

No sábado, dia 18 de mar

ço, participamos da plenária da
Facisc (Federação das Asso

ciaçõesComerciais e Industriais
deSanta Catarina), que acon
teceu em Indaial, onde na

programação previamente esta
belecida constavaesclarecimen

to de representantes do Sebrae,
Caixa Econômica Federal e

Banco doBrasil sobre oProjeto
BrasilEmpreendedor, lançado
pelo governo federalem outubro

do ano passado.
Na explanação do represen

tante do Sebrae, pudemos ob
servar que SantaCatarina apre
senta númerosmuito bons, con
tudo, se faz necessário que se

reflita sobre alguns deles. De no
vembroamarço, as diversas enti
dades responsáveis pela-capa
citação dos empreendedores
(associações comerciais, câma
ras de dirigentes lojistas, etc.)
contabilizaram aproximadamen-

*Mauro Bramorski

te 10,5mil pessoas treinadas, de
LUUobjetivo fmal de 50mil.

Este número nos mostra a

grande procura pela oportuni
dade, provocadaprincipalmente
pela tão propalada propaganda
do govemo federal e também é

o reflexo da situação de incer
tezas que hoje vivemos.

O que nos causa preocu

pação é,que desses 10,5 mil

empreendedores que passaram
pela capacitação, resultaram em

apenas 384 projetos liberados,
246 pela Caixa Econômica
Federal e 138 pelo Banco do

Brasil, nLUU total deR$ 8milhões.
O questionamento tomou conta
de muitos n,a platéia, pois um
índice 3,2% de créditos apro
vadosmostra, nomínimo, queem
algum lugar do processo tem

problema
Após a expectativa criada

pelos dados do Sebrae, acre
ditávamos quepoderíamos obter

as respostas num pronun
ciamentopreviamenteagendados
e programados a seguir com os

representantes do Banco do

Brasil e Caixa Econômica

Federal, porém, qual a nossa

surpresa quando nem um nem

outro apareceram para explicar
a posição das instituições em

relação aoProjetoBrasilEmpre
endedor, denunciando assim o.

ponto falho do projeto e o

descaso comos empresáriosque
lá estavam,

Entendemos que é de neces

sária urgência que se cobre os

devidos esclarecimentos dos

bancos, sob pena de quem sabe

se compreender através do des
crédito, umprojeto pormuitos
esperados e que pode ser inter
pretado talvez comopropagan
da enganosa.

Há cerca de 15 dias, um senhor negro lamentou a falta de
"sorte" de seus filhos adolescentes em conseguir emprego na

região, apesar de estarem cursando o segundo grau, Sem
.

encontrar motivos consistentes para explicar o "fenômeno",
acredita que os garotos estão.sendo boicotados por causa da
cor da pele. A constatação é de uma tristeza profunda. Não há
violência�llaior do que a discriminação, seja ela de que natureza

for. Será que as centenas de violações
e de agressões contra povos e raças
já não foram suficientes?

O assunto não está restrito a fatos
isolados e também não faz parte da

imaginação. Há racismo, sim, e, pior:
hipócrita.jã que é camuflado e poucos
admitem tal nódoa. Até os jovens
percebem a diferenciação entre raças
e condições sociais, como ficou
confirmada na entrevista com os

alunos do Colégio Elza Granzotto
Ferraz sobre desemprego (ver página
central da edição anterior). Sem

meias palavras, apontaram a

discriminação e o preconceito racial
e social com6 um dos critérios de

seleção de, candidatos a vagas de
\

* Vice-presidente regional
da Facísc.Iovem
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+- "Prometi divulgar o resultado da
pesquisa e vou divulgar,mesmoque
os números não sejam favoráveis à
minha candidatura." (Prefeito de

Jaraguä do Sul, Irineu Pasold - PSDB

-, reforçando o compromisso de divulgar
o resultado da pesquisa de intenção de
votos encomendada pela coligação)

"Quem estiver apostando que a

Frente Independente não sai, vai
perder a aposta." (Presidente do PL de Jaraguá do Sul, Heins
Raeder, reforçando a disposição em formar a Frente Independente
no Município para disputar as eleições municipais)

"Não sabia nada sobre essa porcaria. O Medeirosmentiu
e eu estou pagando o pato." (General Newton Cruz, ex-chefe
do Serviço Nacional de Informação, negando que tivesse sido
informado sobre a bomba do Rio-Centro dias antes e acusando o I

colega Otávio de Medeiros de mentir quando afirmou que o SNI
sabia antecipadamente do atentado)

"Em 1985, oMalufme convidou para preparar um golpe
contra a eleição do Tancredo. Eu seria o chefe do SNI
dele." (Idem, revelando a tentativa de golpe proposto pelo ex-prefeit?
de São Paulo Paulo Maluf - PPB -, derrotado no colégio eleitoral
pelo ex-governador de Minas Gerais Tancredo Neves - PMDB)

"Ele está com medo, porque não tem como provar as

denúncias que fez." (Governador do Rio de Janeiro, Anthony
Garotinho - PDT -, sobre o auto-exílio do ex-coordenador de

segurança do "Estado Luiz Eduardo Soares)
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Carlito Merss diz que o PT

sairá fortalecido das eleições
Deputado
participou de
panfletagem em

Guaramirim

Guaramirim - o deputado
federal Carlito Merss afirma que
o PTsairá fortalecido das eleições
municipais de I de outubro.

Segundo ele, o partido deverá

multiplicarportrêsosatuais 115

vereadores que possui no Estado
e conquistar as administrações
em cidades importantes como

Itajaí, Rio do Sul e Concórdia,
além de manter os governos em

Blumenau e Chapecó. "Com cer

teza haverá um crescimento

grande, não só do PT, mas dos

partidos de oposição", disse

Merss, em Guaramirim, onde es

teve sábado (25), prestando con

tas das atividades que desenvolve
na Câmara Federal.

"Os políticos conservadores
terão uma surpresa", garantiu,
acrescentando que a estratégia
petista é fazer o maior número

possível de vereadores, mesmo

nas cidades em que não conseguir
eleger o prefeito. Ele reforçou a

diretriz da direção nacional do PT
para que as coligações sejam fei
tas "com os partidos que se con

frontam com o presidente Fer

nando Henrique Cardoso". Em

Guararnirim, Merss reuniu-se
com os correligionários para dis
cutir a situação política no Mu

nicípio, e em seguida participou
de uma panfletagem no Bairro
Recanto Feliz.

Em reunião realizada domin

go, os petistas guararnirenses re-

lançados dez nomes, com o

objetivo de garantir pelo menos

uma vaga no Legislativo.
-O presidente do PPS, Reinal

do Safanelli, admitiu que são as

possibilidades de o acordo ser

concretizado. Safanelli disse que
o partido deverá aguardar o re

sultado da pré-convenção que de
finirá o candidato do PFL, nesta
sexta-feira, para depois tomar a

posição definitiva.
Segundo ele, o PPS quer ofe

recer uma alternativa concreta de

participação à comunidade gua
ramirense que "sempre esteve à

margem das decisões". Ele con

sidera difícil o partido conseguir
isso participando na coligação
que está sendo discutida com o

PFL e outros partidos locais.

(MILTON RAASCH)

Merss: oPTdeverámultiplicarpor três os ãtuais 115 vereadores 110Estado

forçaram a possibilidade de

fechar acordo político com o PPS

para as eleições municipais. Se- "

gundo o secretário José Thomaz
Barbara Filho, os membros do

partido que compareceram à

reunião deliberaram novamente

pela aproximação com o PPS,
que tem Reinaldo Safanelli na pre
sidência. Conforme Barbara

. Filho, o PT está propenso a ceder

a indicação da cabeça-de-chapa
numa composição com a outra

sigla.
Segundo ele, nesse caso, o

PT faria a indicação do candidato

a vice-prefeito, sendo o nome de

Moacir José Mafra, o Zuco, o

mais cotado no momento. O

partido também começa a definir

nomes para disputar as cadeiras
da Câmara de Vereadores. Serão

VereadordenunciaSassepelo uso indevido de carro oficial
Massaranduba - o prefeito

Mário Sasse (PMDB) foi denun

ciad_9 pelo vereador AlmirTrevi
sani (PFL), durante a sessão da
Câmara de Vereadores na última

quinta-feira (23), por es tar fazen
do uso indevido do carro oficial

" do Gabinete do Executivo. Em
bora licenciado por 15 dias, o pre
feito estaria utilizando o veículo
em particular. O próprio vereador
teria presenciado o fato. Trevisa
ni encaminhou um requerimen
to, através do Legislativo, pedin
do providências do prefeito em

exercício, Alfredo Vavassori

(PPB), para coibir a irregulari
dade.

Trevisani só teve o apoio de

um vereador, Albrecht Krancke

(PPB), na votação do requeri
mento. Os vereadores Alvair Ri-

" cardo Pedrini, Donato Petri e An
tonio Tornio, todos do fMDB,
votaram contrário. Três vereado
res não estavam presentes na ses

são. O prefeito em exercício, Al
fredo Vavassori, tomou conheci
mento do assunto no dia seguinte
e solicitou informações por escri
to de Sasse. Segundo Vavassori,
na transrnissão de cargo, na se

mana retrasada, quando Sasse li
cenciou-se para realizar exames
de saúde, havia sido combinado

que o prefeito levaria o carro à

oficina. Agora, Vavassori quer
saber se o veículo foi mesmo le

vado para conserto e em qual esta
belecimento.

O líder do governo, Alvair Ri

cardo Pedrini, disse que os verea

dores do PMDB não apoiaram o

requerimento de Trevisani por
que "não existe motivo para criar

polêmica". Segundo Pedrini, o

carro (o Santana, placa MAB

0001) está realmente em conserto

e o vereador do PFL estaria ten

tando obter di videndos pol íticos
ao abordar o assunto. "por que
só agora, em ano elei toraI, ele
está levantando essa questão",
indaga.
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Câmara aprova a criação do

Programa de Saúde Familiar Na tarde da última sexta-feira, o deputado estadual Ivo Konell

(PMDB), líder'nas pesquisas de intenção de voto a prefeito de

Jaraguá do Sul, esteve reunido com dirigentes petistas do

Município. Na pauta, possível aliança às eleições de outubro.
Konell já admite abdicar da candidatura em favor
de sua mulher, Cecília, para compor com o PT.

Ela aparece em segundo lugar nas pesquisas e poderá
receber os votos transferidos do marido.

Pelo lado petista, a decisão foi remetida ao encontro

municipal, marcado para o dia 16 de abril.

Entretanto, o PT cogita a possibilidade de
construir um projeto administrativo em conjunto.

Projeto abre
24 vagas na
Secretaria
deSaúde

viada à Câmara no dia 13, não
altera a estrutura administrativa
na secretaria, como foi proposta
no projeto original, apenas mo

difica cargos e salários. O pro
grama pretende criar seis equi
pes, compostas por um médico,
um enfermeiro, um auxiliar de

enfermagem e dois agentes
comunitários. "O Programa de

Agentes Comunitários de Saúde
foi implantado há um ano. Desta

forma, os agentes já estão pré
selecionados", lembrou Nanci,

Segundo ela, todos os profis
sionais serão efetivos, selecio
nados em concurso público. "Os
profissionais prestarão concurso

público para quatro horas, se o

perfi I for de acordo com o

programa é indicado para a

função, tendo reajustes, já que
trabalharão oito horas", expli
cou, lembrando que, caso o pro
fissional não corresponda às

expectativas, volta à função
anterior com o salário antigo. O
projeto prevê "incentivo" de 50%
para médicos, 20% para enfer-

meiros e 10% para auxiliares de

enfermagem, durante o período
em que exercerem a função no

Programa de Saúde da Família.
INÍCIO - A primeira equipe

deverá entrar em ati vidade já no

dia I de abril, em Três Rios do
Norte. A Secretaria de Saúde

prevê que a implantação das seis

equipes leve pelo menos dois
anos.

VAGAS - O projeto abre
seis vagas de auxiliar de enfer

magem da Família, com re

muneração de R$ 500,00; seis
enfermeiros da Família, com

salário de R$ 1,2 mil; seis de
médico da Família, com ven

cimentos de R$ 3,6 mil; uma vaga
de médico-auditor, outra de

médico-autorizador e outra de

odontólogo-auditor, que rece

berão salários de R$ 1.389,25;
LIma vaga de enfermeiro-auditor,
com salário de R$ 1.157,71; uma
de programador, recebendo sa

lário de R$ 803,98, e outra de

contador, com vencimento de R$
964,78. (MAURíLIO DE CARVALHO)

Jaraguá do Sul - Depois
de quase cinco meses de atraso,
a Câmara de Vereadores aprovou
na sessão de segunda-feira, por
unanimidade, o projeto gover
namental que cria 24 cargos na

Secretaria de Saúde, p ar a

viabilizar a implantação do

Programa de Saúde da Família.
O programa é uma exigência do

Ministério da Saúde para as

segurar o repasse de verbas
federais ao projeto, incluindo
manutenção e folha de paga
mento, com contrapartida da
Prefei tura. A proposta deveria ser

votada em novembro, mas foi
retirada de pauta a pedido da
secretária de Saúde, Nanci

Zimmermann, "para algumas
alterações".

A nova versão do projeto, en-

Por fora

No ano passado,
durante o debate sobre a

criação do Programa de

Saúde da Família,
o vereador Ademar
Possamai (PFL), então líder

do governo, garantiu que o

Município não teria
nenhum ônus.
Na verdade, o Ministério da
Saúde repassará
R$ 14 mil mensais à

secretaria, mais R$ 10 mil

a cada equipe implantada,
o restante caberá
à Prefeitura.

Greve
A CUT (Central Única

dos Trabalhadores)
prepara greve geral

dos funcionários públicos,
que há cinco anos

estão sern reajuste.
Os servidores vêem

na discussão do teto salarial
dos três poderes

um argumento para
suas reivindicações.

Depois do auxílio-moradia
de R$ 3 mil aos magistrados

e do teto de quase
R$ 23 mil, tudo

é possível.

FORRO DE PVC TEM NOME!

PRODUTOS RINO
I

�ORTA SANrONADA · CANAl�TAS • DIVISORlAS · �tRriS INDUSTRIAIS · r�CHADURÁS
.

FÁBRICA - LIGAÇÃO GRATUITA

0800-47-2628
ITAPEMA-SCRINO INDUSTRIAL LTDA.
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ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL

I

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 [\OS apenados e a sua reinregração social. O vice

presidente da ACUS para Assuntos de Segurança e presidente do Conselho, Nilton
Roque Zen, explioou 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 restante

iremos conseguir junto às empresas. "Nós temos pressa em viabilizar esse projeto,
criado em Jaraguá 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 visar 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 Altes e Ofícios de Munique
e Alta Baviera, Fundação Empreender e Associações Comerciais e Industriais que

participam do projeto desde 1991, organizam recepção à comitiva alemã, da qual
toma parte o Dr. Heilllich Traublinger. presidente da Câm�ra 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 partamenrares virá a Jaraguá do Sul, para uma visita,
que começa na Associação Comercial e Industrial. Depois seguirão pará 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 �A JUSTIÇA
As Associações Comerciais e lndustriais, 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 I"lenária do Conselho

Diretor, realizada em Indaial, o assunto monopolizou as discussões. Pela lei 9.960.

que instituiu a raxa, toda empresa ou pessoa física que se dedique a atividades

potencialmente poluidoras e/ou à extração, produção, transporte 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 rnais essa taxa abusiva e apóia a contestação na justiça. O

valor recolhido vai para O' lbarna. As empresas que receberam o aviso de 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 ELOGÍA PREOCUPAÇÃO DA ACIJS COM A SEGURANÇA
O Capitão Arnarildo, comandante da 3.' Companhia de Polícia Militar. junto

com a Tenente Arlene, da área de planejamento. dernonstraram, na ACUS, os

números da atuação da 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 pnrte", O total de ocorrências atingiu
11.256 e foram lideradas pelos acidentes de trânsito, com 2.057. Esta questão

preocupa. como também o consumo de álcool. responsável por grande parte das

ocorr6encias, de forma direta e indireta.

O comandante da 3.' Companhia registrou três projetos importantes'
implantados: a Segurança Interativa na qual a comunidade participa diretamente

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

violência. envolvendo alunes das 4.' séries e o Plano cle Ação 10. que está em neva

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, C0l110 forma de respaldar a ação policial e da

justiça.

Deputados alemães discutem as

atividades dos núcleos setoriais
Comitiva foi

recepcionada
também na

Prefeitura

Jaraguá do Sul - Os oito

deputados que integram a Co
missão de Orçamento do Parla

mento do Estado da Baviera

estiveram no Município na tarde
de ontem. Às 15h30, foram re

cebidos na Prefeitura pelo
prefeito em exercício, Afonso
Pi azera. Duas horas depois,
participaram de encontro na

Acijs (Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do Sul),
quando se informaram dos

resu I tados dos con vênios as

sinados com a entidade em 1991.
O roteiro incluiu ainda visita ao

Restaurante Mime e ao Tião

Cabeleireiro, duas empresas que
fazem parte dos núcleos setoriais
da Acijs.

Além de Piazera, recepciona
ram os parlamentares o prefeito
Irineu Pasold, secretários mu

nicipais, empresários, a pre
sidenta da Acijs, Christiane
Hufenüssler, e o presidente da

Facisc (Federação das Associ

ações Comerciais e Industriais de

Santa Catarina), Roberto Brei

thaupt. As boas-vindas foram

Edson Junkes/CP

Homenagem: ex-presidente daAcijs EduardoHorn entrega o brasão à deputada

dadas por Christiane, que logo
em seguida passou a palavra
para o prefeito em exercício, que
destacou a colonização germâni
ca de Jaraguá do Sul e as par
cerias firmadas entre o Município
e diversas entidades alemãs, O
discurso foi traduzido pelo
diretor-execútivo da Associação
Comercial de Mafra, Ilgo Welp.

Em princípio, estavam pre
vistas as presenças do presidente

. da Câmara de Artes e Ofícios de

Munique e Alta Baviera, Heinrich
Traublinger, e do ministro da

Fazenda da Baviera, Kurt

Faltlhauser, que não puderam
comparecer. A vinda dos

parlamentares alemães a Santa

Catarina foi organizada pela
Câmara de Artes e Ofícios de

Munique e Alta Baviera, Fun

dação Empreender e Associações
Comerciais e Industriais do

Estado, que participam do

projeto de implantação de

núcleos setoriais, desde 1991.
Na Acijs, os parlamentares se

reuniram com representantes da

entidade e discutiram a im

plantação e os trabalhos de

senvolvidos pelos núcleos seto

riais da entidade. Todos os de

pu tados foram homenageados
com um brasão de Jaraguá do
Sul. (MAURíLIO DE CARVALHO)

r- ��[F@��� �[p -------'---------------,
I O Representantes da Facisc (Federação das Associações Comerciais e Industriais de Santa
I Catarina) e da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) estiveram reunidos na última segunda
I feira para discutir a TFA (Taxa de Fiscalização Ambiental), aprovada pelo Congresso Nacional.

liDA Facisc decidiu recorrer à Justiça contra a taxa e sugerir que as associações comerciais do Estado

façam o mesmo.

IDA TFA define multa entre R$ 300,00 a R$ 3 mil de pessoas físicas e jurídicas queI potencialmente trabalhem com produtos perigosos ou que possam causar danos ao meio
I ambiente.
I O presidente da Facisc, Roberto Breithaupt, informou que o Departamento Jurídico da entidade
I julgou a taxa inconstitucional, injusta e de onerar a produção.

liDA Fiese (Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina), Fampesc (Federação de Associações
deMicro e Pequenas Empresas de Santa Catarina), CNI (Confederação Nacional da Indústria) e

I Fecomércio (Federação do Comércio de Santa Catarina) já entraram com recursos na Justiça conträ
I a TFA. /
L �__� �-------�

Av. Mal. Deodoro dia F,onseca, 9,61
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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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,ßoticário

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

I
Jornal
CORREIODOPOVO

370-7919

! SONOIRIZAÇ�_%<,'�,,<\ ._,,,,,,'f<,,_

FONE/FAX

"Aluga telões

(047) 372-2167

�t13in�ll
�nt�rltllCit1nlll
Fone: 371-0757

De segundas a sábados,
das 17h30 às 23h30

Av. Getúlio Vargas, 847 : Centro

Qavelli, a loja
que vcstc o

homem de
bom 8osto.

Ca/çacJão,364-destacionamentoanexo-nãofechamosparaa/moço
Fone: (047)370-1010- fax: (047)433-3501

PONTO DOS
,

�

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

Conscientize-se
Recicle ° seu lixo.

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

• 04° Wizard Streetball
acontece neste final de

semana, na Praça Ângelo
Piazera, reunindo os melhores
atletas da cidade e região, em
disputas sensacionais. Os jogos
serão sábado à tarde e durante
todo o domingo. No
encerramento, três atletas do
New YorkNicks, que disputam
a NBA e .estão em férias no

Brasil, marcarão presença e

farão a entrega da premiação.
Luiz Rogério Póvoas e a

esposa, Eliane, diretores da

Wizard, organizam o evento

com muito carinho.

A simpática Meggy
Kutscher colou grau em

Administração pela
Ferj, semanapassada,
em bonita festa no

Clube Atlético Baependi

o vascaíno
Marson Berndt

aniversariou
ontem efoi

muito

cumprimentado
porsua

namorada e

pelos [amiliares

• A premiada quituteira Meri
Cordeiro promove dia 5 de

abril, às ] 5 horas, no Sibara
Flat Hotel, em Balneário
Camboriú, o Lanche da
Páscoa. Meri apresentará suas

receitas exclusivas de doces e

salgados, no encontro que
contará com a presença de

elegantes de Jaraguá do Sul e

do litoral. As artistas plásticas
Vera Triches e Bere Wiest

apresentarão seus novos

trabalhos e a agência Cosmos
sorteará duas passagens para a

"Cidade Maravilhosa".

• A alegre rapaziada do

Frangos & Fritas ataca no

campo cultural e lança o

Festival da Canção Amador,
Infantil, Sertanejo e Popular, a
partir desta sexta-feira, em três

etapas. A inscrição pode ser

individual, dupla ou trio,
gratuitamente, no Frangos &
Fritas, pertinho da Weg 1.

A simpática
telefonista da

Ciretran,
'Fabiane

Mineiro,
aniversaria
sábado e recebe

o carinho dos

[amiliares e

amigos!

Casal Luiz Antonio
e Rita Grubba. Ela

recebeu troféu,
concedido pela

Podhium

Pesquisas, como
destaque na área de

fisioterapia

• O bem-lançado Rodrigo
Menel Fogaça aniversariou
segunda-feira passada. Pra
comemorar a data, reuniu
grande nú�ero de chegados, na
ChácaraMime, no Rio Molha,
sábado passado, com

supe,rfesta,
• O Café de Páscoa da

AMA - Associação de

Amigos do Autista -, será dia

12 de abril, às 15 horas, no
Clube Atlético Baependi. O
evento está sendo organizado
pela diretoria da entidade, com
participação de pais e

voluntários, e a renda destina
se à manutenção da escola e a

melhoria da qualidade dos

serviços oferecidos. Convites a

razão de R$ 10,00. Reservas
pelo telefone 370-1555.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



História, Fatos eTmdiÇ@
História em :rotos

Nesta oportunidade, o dr. Marcondes de Mattos saudou o governador

CORREIO DO POVO
Quarta-feira,

29 demarço de 2000

Por Egon Iagnow

A 1 ª Reunião Econômica
do Norte-catarinense, da
qual já falamos na edição
passada, realizada em
1951, em Jaraguá do Sul,
foi de muita importância
para a região. Estiveram
presentes neste encontro
os municípios de São
Francisco do Sul, Araquari,
Joinville, Guaramirim,
Jaraguá do Sul, São Bento
do Sul, Itaiópolis, Mafra,
Canoinhas e Porto União.
Além'da questão da falta
de energia elétrica,
necessária ao pleno
desenvolvimento da região,
que foi amplamente
debatida, outras questões
de relevância também
foram tratadas. Dentre
estas podemos citar: o
combate à febre aftosa -

que dizimava os rebanhos
bovinos e suínos na época

I

Fotos: Arquivo Histórico

-; a correção da acidez
do solo; o transporte
ferroviário dos produtos
agrícolas, principalmente
da banana que, muitas

vezes, apodrecia nos
armazéns; a educação e
saúde, neste particular,
debateu -se o combate à
tuberculose. Em seu

discurso de encerramento
o governador I rineu

Bornhausen, referindo-se
ao conclave, afirmou:
"O planejamento só pelo
planejamento não basta.

Cumpre, por isso, ao
governo, enquanto
estuda os problemas no
seu conjunto, providenciar
os recursos exigidos
pelas soluções propostas,
sem os quais nada
passará do terreno das

promessas."
Um bom lembrete!

A reunião não foi só trabalho. Nesta foto o banquete oferecido pela Prefeitura ao governador e participantes da reunião

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Confira a História
\

"A História de nossa gente não pode ficar só

na saudade". O Passado só é importante se

/"

o seu tempo foi bem empregado.
Barão de I tapocu

Há 62 anos

- Em 1938, Renato Sans, secretário municipal, de ordem do 2° tenente,

prefeito municipal, tornava público para todos os lavradores ou agricultores
deste Município (Jaraguá e Hansa), que a secretaria municipal fazia-se o

registro dos mesmos, para o que se encontrava à 9isposição dos
interessados fórmulas impressas do Serviço de Fomento da Produção
Vegetal, subordinado à Secretaria da Fazenda e Agricultura do Estado,
independente de custas, levando apenas estampilha estadual de 2$000 e

um selo de saúde de $400, acompanhado do talão de imposto territorial.
Todos os inscritos, passavam a gozar de regalias, tais como: empréstimos
de sementes selecionadas de máquinas, venda a preços mínimos de mudas,
etc. Desmantelava-se, assim, a organização cooperativa dos integralistas.

Há 32 anos

- Em 1968, a Liga Jaraguaense de Desportos promovia a prova ciclística
"Cidade de Jaraguá", organizada pela CME, com o seguinte resultado: I)
Alcides Modro, 2) Osni Jahn, 3) Aristides Barbosa, 4) Ricoberto Behling,
5) Lídia Fortunato, 6) Moacir Verbinnen, 7) Siegfried Weiss, 8) Antonio
Carlos Assunção, 9) Álvaro Nicolluzzi, J.O)Kunibert Behling, 11) Rodolfo
Guesser, 12) Élio Froehner, 13) Nelson Verbinnen e 14) Afonso Nicolluzzi,
entre competidores independentes de João Pessoa e Juventus. Desistiam

por quedas e danos nas máquinas Max Papendick, Ivo Piáz, Alberto

Braatz, Armando Murara e Reinaldo Zilz. Alcides Modro era campeão
pai' duas vezes consecutivas, vencendo a prova de 63 quilômetros, em
I h59min57s2.

Há 22 anos

- Em 1978, o governo do Paraguai estava interessado em utilizar o

Porto de São Francisco do Sul para exportar seus produtos para a Europa
e América do Sul, face ao congestionamento de cargas que estavam

ocorrendo no terminal de Paranaguá (PR), então usado por aquele país
como única saída disponível para o 'mar. Para isso, uma comissão
parlamentar, formada pelos deputados das assembléias do Rio de Janeiro,
Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Santa Catarina vinham a São

Francisco para verificar as potencialidades do porto 10'CaL O governo do'

Paraguai estava construindo uma ferrovia partindo de Assunção até a

fronteira brasileira, objetivando a interligação com amalha ferroviária do
Brasil. Do lado brasileiro haveria a ligação, partindo do Extremo-Oeste

até o entroncamento de Porto União, em Santa Catarina.

) Há 12 anos

- Em 1988, uma comissão encarregada do planejamento de ampliação do Hos
pital eMatemidade Jaraguádecidiapela implantação deuma tômbola, regularizada
pela Receita Federal. A empresa Weg doava um Voyage/88 e a Marisol fez a

doação de dezprêmios, assim como aPrefeiturae oGrupo Breithaupt. A comissão
central era formadaporWenerSchuster, Luiz CarlosBonilauri, ValdirBertoldi, Ivo
Konell,PedroNishimori, ReinerModro,WaldyrRibeiro,RalfHorst,Mauro Koch,

João Nene, Norberto Knaesel, Bruno

Breithaupt eHilário Dalmann.
-OCentro deEnsinoSuperiordaFundação
Educacional Regional Jaraguaensemantinha
o curso de pós-graduaçãoem ''Especial ização
em Economia Empresarial", que era

ministrado por professores da Universidade
Federal de SantaCatarina, e o curso iniciava
no dia 18 de março, com aulas às sextas

feiras e sábados.

Qualidade
. Marista de

Educação

%7

FALECIMENTO

EgonEhmke
Somente agora soubemos do falecimento

do prestante jaraguaense Egon Ehmke,
ocorrido em Niterói (RJ), por intermédio da
sra. Elga Beims, viúva de Karl Goetjen,
residente em Blumenau, o que enche de pesar
o CORREIO DO POVO, 'que teve no finado um

profissional competente nas décadas de 40/

50, quando era respeitado comentarista

esportivo, transferindo-se, posteriormente,
para o Rio de Janeiro, onde podia melhor

projetar-sé nas suas profissões, de dstacado
e graduado funcionário na empresa
Mannesmann, mundialmente conhecida.

/

Em vida, tivemos seguidos contatos e era

fiel lei tor do nosso então semanário. Na década
de 60, um dia reclamou do título do jornal,
cujo clichê estava muito gasto e não se

apresentava à altura de umjornal do interior.

Justificamos as razões em que o componente
'dinheiro', acrescido da inflaçãoque nos

deixava malucos, no cumprimento de nossas

obrigações e eis que, um dia, nos chega um

pacote pelos Correios que nos surpreendeu
com um novo clichê, zero-quilômetro, o que
nos comoveu, voltando o título ao brilho que'
ainda ostenta na era informatizada e aos 81
anos de existência.'

Egon faleceu no dia 8 de janeiro deste ano,
filho de Germano e Edith Beims Ehmke, seu
progenitor era abastado comerciante
estabelecido na esquina da atual Rua 4

(Presidente Epitácio Pessoa) e Rua 27 (hoje

Padre Pedro Francken, antes nominada de D. Pedro
II e originalmente conhecida por Rua Cecília), casado
com Neusa, teve uma filha e uma neta, além de Rosi,
sua companheira.

Como não dispomos de sua foto, aproveitamos
um grupo de esportistas que se dispuzeram a

participar, na década de 50, da meritória Campanha
"Dr. Laureano", no antigo campo do Club Germânia,
então servindo a Sociedade de Atiradores

"Jaraguá", já transforrnadoern Clube Atlético

Baependi, para angariar .recursos ao acima citado

movimento nacional.

Egon Ehmke aparece na foto segurando a faixa,
no lado esquerdo, em meio a jovens que hoje se

transformaram em respeitáveis empresários, já
contando com desfalques, por óbitos, mas que fo
ram nom i nados no CORREIO DO POVO, na edição n°

3.685, página 2, de 18 de abril de 1992, e edição ante
rior de 15 de abril de 1951, na página 4.

Que Deus o tenha em bom lugar, Egon, deixando
saudades. (EVS)

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

Tio Eugênio

Para manter uma organização do tamanho da Ação
Integralista Brasileira (AIB) tinham que existir
recursos financeiros de grande porte. Conhecia-se
a contribuição dos militantes da classe média, entre
eles funcionários de escritórios, profissionais liberais,
oficiais de patente inferior das Forças Armadas, e
em Santa Catarina, onde a população se estendia

pelas áreas rurais, lavradores de descendência

estrangeira que levavam vida relativamente

confortável, os pais trabalhando a terra e mantendo

criações e os filhos ingressando como trabalhadores
nas indústrias, onde alcançavam em pouco tempo
reconheci mento pelas suas habi lidades, os

comerciantes estabelecidos no interior e os pequenos
artesãos que se notabilizavam.

Em outros Estados, havia empresários que destinavam recursos financeiros por

simpatizarem do ideário moralizante que se pregava. Influía também a Aliança
Nacional Libertadora, formando acorrente contrária que, com a Revolução de 1930,
tendo a lhe comandar Getúlio Vargas, que iniciava um governo de transformações,
enfraquecendo a força política das outras agremiações. Achava-se, por conseguinte,
que os recursos financeiros provinham daqueles grupos. Em parte foram.

Eis que, agora, joga-se mais luz sobre aquela nebulosidade que mantinha acesa a

chama da AIB - Ação Integralista Brasileira -, uma entidade de que se identificava

como uma espécie de estudos políticos, sociedade que Plínio Salgado fundara em

São Paulo. Voltaremos. Até a próxima.

\:.
o Integralismo
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MOMENTOS DE REFLEXÃO

CORREIO DOPOVO - 3

"Resista ao começo"
Um pastor contou, certa vez, a
seguinte história:

Os árabes contam a história de

um camelo que se dirigiu a uma

tenda e colocou lá seu nariz.

Como não houve resistência por

parte da pessoa que estava lá

dentro da tenda, o camelo botou

também o pé. Não ouvindo ordem

para se retirar, entrou com a

metade do corpo. Finalmente
colocou-se totalmente para .

dentro. Então o árabe disse: "Para

dois moradores, essa tenda é

pequena demais". O camelo então

respondeu: "Sendo assim, seria
bom que você se retirasse daqui".
Embora sendo apenas Uma

história, contudo ela quer nos

ensinar uma verdade importante:
o pecado sempre quer entrar em

nosso coração. Não encontrando

A EDUCAÇÃO COMPLEllA

resistência no vigiar e orar,
continua avançando até que
alcança o governo em nossa vida,
dominando-nos. A tentação já
começa com o pensamento ilícito.
O poder do nosso pensamento
molda o nosso ambiente e a

convivência com outros,
voltando-se para nós com grande
ímpeto.
Deus vê o olhar cobiçoso,
manchando nossa alma. Caso não

seja repelido imediatamente pelo
arrependimento, a ação
desoladora do pecado continua.
Caso este também não é

confessado e rejeitado, o poder
do pecado toma conta do nosso

coração, isto é, no centro da

nossa vida.

"Resista ao começo", esta é uma

advertência, à qual devemos dar

atenção todo dia. Aquele que
aceitou Jesus Cristo como seu

Senhor e Salvador pessoal, sabe
que só Ele tem o direito de habitar
o nosso ser. Se lembramos da

presença de Cristo em nós, é fácil
rejeitar os pensamentos carnais e

egoístas.
Assim, a paz de Deus
continuadamente habitará
em nós.

Sujeita-vos, portanto, a Deus;
mas resisti ao diabo, e ele fugirá
de vós (Tiago).

Um abraço, Alba Piske

Até lá! (Grupo Caravelas Brancas)

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 à comida preparada pelos coralistas.

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

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

Tói, vê se vem!

Colégio Estadual Professor Heleodoro Borges

Pedido de coiaboração do povo

Para comemorar os 500 anos do Brasil de um jeito
alegre e diferente, por este intermédio, os alunos da
equipe Caravelas Brancas, do nosso glorioso

colégio, fará uma gincana comemorativa, pelo que
pedem à distinta população a colaboração das

pessoas que forem procuradas.

t!iírculo
Ita.lia.I1C>

de 'Jaraguá do Sul

Curso de Língua Italiana \

Dentro dos objetivos traçados pelo Círculo Italiano sempre esteve presente o "ensino da língua italiana".

Graças ao intenso esforço das senhoras Tania Regina Tarquini e Clarice Maria Bressan. com apoio de integrantes da

diretoria, estamos aptos a oferecer para a nossa comunidade várias opções para o aprendizado da língua italiana:

1. INFANTIL - Nível I (crianças de 6 a 7 anos)
2. INFANTIL - Nível II (crianças de 8 a 12 anos)
3. ADULTO :_ Nível I
4. ADULTO - Nível II
5. ADULTO - Nível conversação

Informações poderão ser obtidas
através do telefone (Oxx) 47 - 375-1302.
com a sra. Clarice Maria Bressan, de
segunda-feira a sábado, em horário
comercial.

DevauirDanna -

Presidente

AUTOMÓVEIS
Novos e usados - Fone 371-8287

Rua Antônio Carlos Ferreira cl Henri ue Piazera

ROTARYCLUB
DE GUARAMIRIM

ROTARY X ASSOCIAÇÃO COMERCfAL, INDUSTRIAL E

AGRÍCOLA DEGUARAMIRIM - Maurici Zanghelini, presidente da
Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Guaramirim, em

pronunciamento no Rotary, mostrou-se preocupado e angustiado pelo
muito que soe tem por fazer na Aciag e em Guaramirim. Um dos problemas
apontados foi a falta de projetos por parte do governo municipal e da

própria Aciag reivindicando e carreando verbas federais e estaduais. É
bom que se registre que oRotary Club deGuaramirim e Apae deGuaramirim
carrearam, somente de 1996 até 1999, nada mais nada menos de US$130
mil, vindos dos governos federal, estadual, Rotary International e

empresários de Jaraguá do Sul, cujos valores foram direcionados ao

Hospital Municipal Santo Antônio, Apae e Lar das Crianças.
ROTARY X PRESIDENTES - No último dia 18, compareceram em

Joinville os 90mpanheiros Rildo Albuquerque e Angelo da Silvaem reunião
de treinamento de presidentes.para 2000/2001. A reunião foi bastante

proveitosa, já que foram orientados sobre o que o Rotary International

almeja nesse milênio que se inicia.
ROTARY X ASSEMBLÉIA - ConselhoD,iretor 2000/200 I comparecerá
no próximo dia I de abril em São Francisco do Sul para participar da
Assembléia Distrital. A presença é obrigatória já que na ocasião serão

informados e treinados para exercer o mandato de 2000/200 L.

ROTARYXAMIGOS-Rotaryrealizounaúltimaquinta-feiraumareunião
de amigos. Na ocasião cada companheiro trouxe um amigo para participar
na reunião rotária. Aos presentes foi apresentado um vídeo dos 33 anos

do Rotary em Guaramirim para que tomassem conhecimento do que o

Rotai)' já realizou em Guaramirim. Foi um momento propício para que cada
companheiro refletisse o que é um "amigo" e da passagem bíblica onde o

próprio Cristo afirma: "Quem tem um amigo encontrou um tesouro."
ROTARYXCOMPREENSÃODEROTARY 2000-0 futurodoRotai)'
está nas mãos daqueles que nada desprezam e que vêem nas invenções o

crescimento do próprio homem. Todo invento e todo meio de comunicação
tem que ser estendido à ação rotária. Não será surpresa se em um futuro

próximo a TV-Rotary for o canal de promoção e de serviço do Rotary.
Assim, nossos serviços poderão ser modificados, e um maior número de

pessoas conhecerá a verdadeira imagem do Rotary. Falar no futuro do

Rotary é pensar no infinito do realizar e na infinidade de modificações que
haverá de surgir, pois a História do Rotary é a história do próprio homem.
Segundo o homem de visão Paul Harris, "Rotary tem um longo caminho
pela frente. Falta visão àqueles que encaram o Rotary como produto
acabado, pois nada no passado justifica esta teoria. O Rotary está

destinado a crescer até atingir todas as nações. O Rotary não deve
contentar-se enquanto não for um movimento capaz de atingir a vida de
todos os homens." O Rotary é a maior organização humanística de servir
do mundo, e ela estará cada vez mais presente na história de cada país. A
cada ano as lideranças são renovadas e isso, simbolicamente, significa,
que o Rotary muda a cada 12 meses. Em cada curto período, vem uma'

nova equipe desejosa de trazer novos sócios e novos clubes. Este é um

dos grandes segredos: os veteranos são os guardiões do ideal e os novos

que chegam trazem consigo nova mentalidade e o desejo de mostrar serviço.
Os novos sócios são, portanto, imprescindíveis, e em todo o mundo as

lideranças trabalham para que, com a virada do milênio, ocorra também a

"virada" do crescimento do quadro pessoal. Segundo um provérbio
japonês: "A rã que mora num poço não sabe como o mar é grande." O fato
do Rotary não ser somente paroquial, e sim internacional em toda a sua

extensão, confere-lhe a outra coluna de sustentação para que ele seja
aquilo que verdadeiramente o é. Nossa organização é um mar grande de

compreensão, capaz de acolher o anseio de paz mundial imanente no ser

humano. Somente pensando grande, como Paul Harris, é que poderemos
afirmar que tudo depende dos sócios novos e velhos e que nenhum ser

humano poderá prever o que será daqui a cem anos, pois não há nada que
seja impossível para o Rotary, agora.

Posto de
Gasolina
Maiochi
Ltda.

II

-,

Rua 28 de Agosto, n" 1598 .

Centro - Guaramirim - SC
Telefone

Rua Reinoldo 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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por Elaine Cristina Gums e GiseIe Ramos

Para a alegria
da família e

amigos, a

gatinha Júli�
completou maIs

umaninho
(17/3),

juntamente co_"'
amamae,

Quelis, que
aniversariou no

dia 21/3. Quem
as abraça são a_s
amigas do Salao

de Beleza Ver� e

da loja Edlth
Bruch, Bianca,
Sabrina, Vera e

. Edith.
Felicidades

Os parabéns especiais vão para Marcelo Maus, que recebeu os

cumprimentos no sábado (18/3) por mais um aniversário. A família, os
amigos e, principalmente, sua amada, Zulma, desejammuitas felicidades.

��<� ..��).��)��<��:. �f1�<�f'�ff:·�f5:<��·�If�}
��j. Aniversários (Março)

.....�:��. 1 - Julieta Bramorski �'5.
��.' .

2 - Anaías José Hafemann �".".3 - Leomar Eger

......:.�.. . 8 - Elaine Cristina Gums
......:.�.;').8 - Marilze Fabiana Cúrcio

��. 8' - Jane Petry ��.9 - Pedro Scaburri

;�:. 10 - Theila Tontini .....�.
12 - Cristiane Mara Fiedler

��. 13 - Márcia Borchardt Roden ��'.
.......:.�..... }. 13�. Ivana Edinéia Orzechowski :.�.... "'<.�.r:l 14 - Rúbia Maiochi ,Tl

��). �� � �:��: g�����s ��)
......:.�. 18 - Marcelo Maus

......:.�<19 - Fred Jensen

��. 20 - Taise Ramos
.....� ..

�� ..��.���<�.<�<�. ��<�)��<�.�� ..��.

Felicidades
Ao casal amigo Cleonice e Ivan UlIer, e aos avós
Armelinda e Silvino Conzatti e Madalenae Irineu
Uller, pelo nascimento do tão esperado Tiago
Acássio Uller, no dia 5 de março. Seja bem-vindo,
Tiago!

Confiram
Não podemos deixar de visitar as novas instalações
do Salão de Beleza Vera e Barbearia do Hilário. Que
alguns tomem como exemplo e se inspirem. A eles,
muito sucesso.

Baile Gaúcho
Previsto para este sábado/um animado baile
gaúcho cuja renda reverteráem benefício do
Hospital Sagrado Coração de Jesus. O local será o
Pavilhão de Esportes. Com animação de Chiquito e

Bordoneio. O ingresso custa R$ 10,00. A novidade
serão os camarotes, para os que quiserem
desfrutar desse conforto.

Diversidade
A Loja Tudo R$ 1,99, da Zulma, está com enorme
variedade de artigos. Aproveitem e confiram as
novidades.

Aos padres Orestes e Dantes
"Para um homem ser chamado homem, ele deve
viver sua vida como uma oferenda a Deus". A vocês
que ofereceram suas vidas a Deus e a nós,
desejamos muitas felicidades e paz, hoje e

sempre. Parabéns pela passagem de seus
aniversários. Homenagem dos Jovens Emauístas de
Massaranduba.

Bons de Bola
18/3 - Teve início o Campeonato Municipal Juvenil
de Futsal
24/3 - Terá início o Campeonato Municipal Veterano
de Futsal

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO BAEPENDI

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convocamos todos os moradores do Bairro Baependi a comparecerem
no dia 08 de aaril de 2000 às 15:00 horas em primeira convocação, com a

presença de 2/3 (dois terços) dos associados, ou meia hora após, com a

presença de qualquer número de associados, com previsão de término para
as 17:00 horas, nas dependências da Liga Jaraguaense (junto ao terminal
Rodoviário) para participarem da Assembléia Geral Extraordinária, com a

seguinte:
ORDEMDODIA

- Leitura do Edital de convocação;
- Eleição da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da Associação de
Moradores, dentre as chapas previamente inscritas para o biênio
2000/2002;

.

Para eleição da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, deverão ser registradas
chapas compostas de 16 (dezesseis) membros dentre os associados em

pleno gozo de seus direitos, até 7 dias da Assembléia Geral, no seguinte
endereço: Rua Augusto Milke, 388, para o Sr. Max Hiendlmayer, no horário
comercial.

Todos os moradores do Bairro poderão exercer o seu direito de voto, desde
que tenham idade igualou superior a 16 anos, residam a mais de 2 meses no

Bairro e estejam munidos de cédula de identidade ou título de eleitor.

Jaraguá do Sul, 17 de março de 2000.

A Comissão.
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• Inaugura amanhã, na praça
de alimentação do Shopping
Center Breithaupt, o Papa
Gula. A moderna lanchonete

servirá lanches em pão
cervejinha, pizzas e fritas.

Vale conferir.

• Por falar ein inauguração,
sexta-feira, inaugura no
segundo piso (estacionamento)
do Shopping Breithaupt, "o
Jaraguá Kart Indoor. Pais e

filhos poderão, finalmente,
ver quem é o bom na categoria,
através de rachas

espetacu Iares.

I
• Fly One - Version Blue
- a festa que vai marcar

época na cidade e região vem

atraindo a atenção de toda a

galera do Estado. Verdadeiras
caravanas de Joinville,
Blumenau, Balneário Camboriú
e outras cidades da região já
confirmaram presença. Um

grupo de universitários de São

Paulo, também já confirmou
presença. Muitas atrações já
confirmadas, como o

Dl Mau Mau, e outras que
serão surpresa para os

participantes. Guilherme
Weege, Cristiano Raboch e

Marcos Cherevek farão uma

festa inovadora com cunho

beneficente, visto que parte da

renda será destinada à

Associação Novo Amanhã.

Os ingressos/estarão à venda
no quiosque do Shopping
Breithaupt, Posto Mime da

I
Reinoldo Rau e Garage Best
Audio.

• A Praça Ângelo Piazera

I recebeu superlota�ão, domingo

I passado, quando
do show com

a banda gaúcha Engenheiros do

Hawaii. O show foi muito

aplaudido e serviu para
comemorar ruais um

aniversário de emancipação
político-administrativa de

Jaraguá do Sul. O secretário

Silvio Celeste Bard, da Secei,
ficou encantado com a grande
participação e alegria do

público presente.

• O casamento de Daniele e

Fábio, sábado passado, no
Baependi, reuniu a nossa

1l1elhor sociedade, em grande
festa. Daniele é filha de

trolf e Marian Henschel, e
Fábio é filho de Odilon e

Roseli L. da Silva.

\

Prefeito lrineu Pasold

entregando o troféu de

Personalidade do Século

20 ao casal Waldemal' e

Rosamary Behling, do
Foto Loss, em festa no

Baependi

• O vereador Cacá

Pavanello, que deve concorrer

à reeleição, festejou seu

aniversário, semana passada,
com requintada festa, na sede

social da Associação
Jaraguaense de Canaricultura.

A feijoada foi pilotada pelo ex

vereador Álido Pavanello e

estava deliciosa. Além da

feijoada, como não podia deixar
de ser, o restante do cardápio
foi política. O discurso do

an i versariante foi lacônico,

pois tem gente querendo
inscrevê-lo ao troféu Boca de

Jacaré 2000, devido as críticas

lançadas a alguns secretários

municipais.

Sempre
elegantes e

amigos, Sigolf e
Cacilda

Menegotti
Schünke, em
noitada black

tie, no salão

nobre do Clube
Atlético

Baependi

• A vice-presidente da

Apae, Mônica Schünke, esposa
do empresário Márcio Schünke,
deverá assumir a presidência
da entidade em substituição à

Rosane Vailatti. A assembléia,
seguida de coquetel, acontece
amanhã à noite, quando o nome

de Mônica deve ser

referendado.

• A Boate Notre será o

palco do grande show que os

pagodeiros do Art Popular
farão em Jaraguã do Sul,
sábado, dia 1 de abril, Um

grande número de ingressos já
foram vendidos, e prevê-se que
até a hora do show, os
ingressos estarão esgotados.

• O Círculo Italiano promove
sexta-feira, dia 31, o primeiro
jantar italiano, no salão de

festas dá Igreja Nossa Senhora

Rainha da Paz, que fica

pertinho da sede da entidade.
Além da deliciosa comida

italiana, o coral dará uma canja,
cantando velhas e novas

canções tradicionais da Itália.
Como diz o Devanir Danna,
presidente do Círculo: Tói vê

sem vem.

• Após a mais recente

sessão roupa suja da política
tropicaliente, Nicéa, ex-esposa
do prefeito de São Paulo,
Celso Pitta, é seriíssima
candidata ao troféu Boca de

Jacaré 2000.

• Ereni Behling Rudiger
aniversariou sábado passado e

recebeu cumprimentos do

esposo, Aliberto, da filha,
Micheli, genro, Josemar, e das
netas, Ketlin e Larissa.

Empresário
Gilmar Antonio

Moretti e o médico

Paulo Roberto

Schroeder. Gilmar

é vice-presidente
da Scar e Paulo

preside a

Associação Novo

Amanhã

As dinâmicas
Lia Lenzi,
Maria Julia G.

Emmendorfer,
Valeria
Carvalho e

Mônica

Conrad, em
recente noitada

artístico

cultural
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Incentivo ao Trabalho abre inscrições em abril

Fórum reuniu representantes de diversos segmentos da comunidade
jaraguaense no auditório da Acijs

Fórum encaminha necessidades
de qualificação profissional

. '" .

para o mumcipio
o IV Fórum Municipal de

Qualificação Profissional,
realizado no último dia 23, no
auditório da Associação Co
mercial e Industrial de Jaraguá
do Sul, reuniu representantes
'de diversos segmentos da co-

munidade jaraguaense para ana
l isar e levantar as necessidades
do município quanto à qualifi
cação de mão-de-obra, relacio
nando os cursos que precisam
ser implantados na cidade, Nu

ma segunda etapa, esta relação
será analisada e aprovada pelo
Conselho Estadual de Trabalho
e Emprego para posterior nego
ciação com as entidades execu
toras dos cursos, o que deverá

ser feito até o final do mês de

maio.

Realizados com verba

oriunda do Fundo de Amparo

ao Trabalhador (FAT), os cur

sos de qualificação são destina
dos a trabalhadores desempre
gados, sob o risco de desem

prego, pequenos e micro

empresários, pessoas que,,'

trabalham por conta própria. A
previsão para Jaraguá do Sul
com base em sua população -

é que sejam formadas mais de

2 mil pessoas.
Este fórum, promovido pela

Prefeitura, através do Conselho
Municipal de Trabalho e Em

prego e do Sine/IS, integra o

Programa Nacional de Quali
ficação Profissional, do Minis
tério do Trabalho, obedecendo
às deliberações do Codefat

(Conselho De l iberati vo do'

Fundo de Apoio ao Trabalho)
e do Conselho Estadual de Tra
balho e Emprego.

IPTU: Contribuintes ainda
podem negociar descontos

Antes do vencimento da segun
da parcela do IPTU/2000, o contri
buinte que-ainda não retirou seu

carnê também pode negociar des
contos para o pagamento deste im

posto. A informação é do diretor da

Divisão de Tributação, Milton Ri

beiro, explicando que restam três

opções: à vista até 20/04, com 15%

de desconto; em duas parcelas, qui
tando a primeira, vencida em 20/03,
sem desconto eacrescida de multa

e juro correspondentes aos dias de

atraso, mas permanecendo descon
to de 20% na segunda parcela (20/
04); e em três parcelas, quitando a

primeira, vencidaem 20/03, seru des
conto e acrescida Ide multa e juro
correspondentes aos dias de atra

so, mas permanecendo desconto de

15% sobre as parcelas que vencem

em 20/04 e 20/05.
'

Os carnês estão à disposição
dos contribuintes na Divisão de

Tributação, na Prefeitura de Jara

guá do Sul, de segunda a sexta, das'

7h4Smin às II h45min e das 13h às
17h. De acordo com Milton Ribeiro,
cerca de mil carnês ainda não foram

retirados e a expectativa é que pelo
menos 40% deste total sejam pro
curados antes de vencer a segunda
parcela, em 20 de abril. Ele infor

mou que já no primeiro vencimento

do IPTU o município arrecadou
cerca de R$3 milhões, corres

pondente a 65% dos carnês emiti

dos. "Do valor arrecadado, 90%
foram em pagamentos à vista", sa
lientou Ribeiro.

Períodode

inscrições
estará aberto
de 3 a 5 de abril

As inscrições para o Pro

grama de Incentivo ao Trabalho

e Qualificação Profissional

estarão abertas de 3 a 5 de

abril, das 7h45min às 11 h45min

e das 13h às 17h, no Parque
Municipal de Eventos. Os

interessados devem apresentar
Carteira de Identidade, ÇPF,
Carteira de Trabalho, Título de

Eleitor e comprovante de resi

dência (conta de água ou luz),
obedecendo aos seguintes pré
requisitos: estar desemprega
do pelo período igualou supe
rior a um ano, residir emIara

guá do Sul no mínimo há três

anos e sermaior de 16 anos.

O secretário de Desenvol

vimento Econômico, Waldir

Watzko, lembra que, segundo

a lei aprovada recentemente

pela Câmara de Vereadores,
será aceita a inscrição de uma

pessoa porfamília. O progra-

De acordo com' o prefeito,
o programa concederá Bolsas
- Qualificação Profissional,
com fornecimento de educa-

ma é coordenado por sua se-, ção profissionalizante integra-
cretaria, auxiliada por uma

comissão executiva formada

por membros de diversas se-
• I ". • •

cretarras, que, apos as mscn-

ções, fará analise dos cadas

tros para a seleção dos candi

datos. "Eles serão chamados

gradati vamente, de acordo

com a necessidade", esclarece
Watzko.

Criado com o objetivo de

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

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

conforme seu Art. 10 - este

programa representa outra

ação concreta de Pasóld no

combate ao desemprego em

Jaraguá do Sul, uma das priori
dades de sua administração
para este ano.

da às atividades práticas a

serem realizadas pelos traba
lhadores bolsistas. Embora a

concessão das bolsas não

implique na existência de

qualquer vínculo empregatício,
pois não se trata de concurso,

Pasold explica que esta é uma

das alternativas viáveis para
oferecer, ao mesmo tempo,
oportunidade de qualificação
profissional e de trabalho às

pessoas menos favorecidas.

Além de terem acesso à

educação básica e a cursos

profissionalizantes com dura

ção máxima de seis meses, os

trabalhadores bolsistas rece

berão bolsa auxílio no valor de

até um saláriominimo vigente,
auxílio alimentação, auxílio

transporte e seguro contra

acidentes de trabalho.

Professores receberão orientações para
utilização do Guia de Livros Didáticos

A secretária de Educação e

presidente da Undime/SC, Isaura
Maria da Luz Silveira, tem

reunião marcada com dernais
diretores da entidade que preside
para o dia 10 de abril, quando
estará repassando o resultado das

discussões ocorridas durante o 10

Encontro Regional de Escolha e

Uso do Livro Didático, realizado
em 23 e 24 de março, em

Curitiba/PR, "Posteriorrnente,
vamos definir, juntamente com a

Secretaria de Estado da Educação,
a promoção de eventos com o

objetivo de encontrar a melhor

forma de orientação e auxílio aos

professores para que possarn
fazer uma boa escolha dos

títulos", informou Isaura Silveira,
acrescentando que o prazo para
o encaminhamento dos pedidos
encerra em 30 de maio deste ano.

Para a realização da escolha,
. osprofessores estarão recebendo
o Guia de Livros Didáticos 200 I,
inicialmente contendo títulos a

serem utilizados pelas disciplinas
de Língua Portuguesa, Alfabe
tização, Matemática, Ciências,
Estudos Sociais (Geografia e

História), destinados a turmas de

l" a 4a série. "O guia traz muitas

opções com toda a descrição
estrutural e resenha sobre cada

obra recomendada para que os

professores possam escolher de

acordo com a necessidade

pedagógica de suas escolas",
explicou a secretária, observando
que a publicação traz livros

classificados em três categorias:
recomendados com di sti nção,
recomendados e recomendados
com ressai vaso

Juntamente com o guia,
também serão entregues às

escolas formulários de escolha e

um conjunto de etiquetas auto

adesi vas q ue correspondem a

cada componente curricular.

Depois de definidas as opções, o
professor encaminha o pedido
para Fundo Nacional do

Desenvolvimento da Educação
(FNDE), em Brasília, e recebe o

material diretamente em seu

estabelecimento de ensino.

O encontro realizado' na

capital paranaense, onde Isaura

Si lveira participou como uma das

representantes catarinenses,

contou também com a represen

tação dos estados do Rio Grande

do Sul, Rio de Janeiro, Espírito
Santo, São Paulo e Minas Gerais.

O evento foi promovido pelo
Ministério da Educação e do Des

porto, através da Secretaria de

Ensino Fundamental, em parceria
com a Secretaria de Estado de

Educação do Paraná, tendo como
objetivo as apresentações do

Programa Nacional do Livro

Didático e do Guia de Livros

Didáticos 2001.

Agora, cabe a cada secretaria
estadual de Educação,juntamente
com' - a Undime , promover
encontros visando esclarecer aos

professores 'quanto à escolha e

uso do livro didático em sala de

aula e, ao mesmo ternpo, orientar,

sobre a necessidade do remaneja-
mento dos livros que estiverem

sobrando na escola. "Meta prin
cipal é fazer uma grande mobili
zação para que o Guia seja apro
veitado de forma a possibilitar
uma boa escolha do livro didático,
uma vez que ele deve ser utilizado

por um período de três anos",

complementou Isaura Silveira.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Santo Estêvão: possível desvio de recursos nas contas da escola

processo, contra o diretor
A delegada Fedra Konel!

trata de outro caso que envol
ve o diretor, processo de injú
ria, calúnia e difamação, mo
vidopela professora Sqsana"
Maria Machaélo;iem

.

Z9e'
1999. Professera no icí-

pio pelo regime AGI (Admiti
da em Caráter Temporário),
Susana foi impedida de es

colher vagas no ano letivo de

1999 devido a uma avaliação
negativa feita pelo diretor, em

que ele acusava a professora de

agredir alunos em �a�a cl�ß!iula,
- Ü diretor.,coa.ge·cfsi,pro

fes sores, todos te·mer,p ,re

presälias - denuncia Susana.

O professor de matemática,
Stelio João Rodrigues, foi
demitido no mesmo período,
sob acusações semelhantes.

De acordo com os profes
sores, o diretor prejudicava
aqueles com quem não man

tinha bom relacionamento.

"Logo qUy ele
íamos desvi.o d

não repassava a es pe

dagógicas. nem "'s gastos e'

despesas, mas nós perguntá
vamos e e1e se irritou", atesta.
Susana.

A professora diz que foi

prejudicada pelo diretor por

que ele precisava dar dernons-
.

tração de força aos outros.

professores. "Est�!'fioS termi� I
nando de ouvis as' teãtemu- .

nhas. Em seguida.,o processo
vai para o Fórum. Se o premo
tor julgar conveniente, o dire
tor será indiciado", conclui a

delegada. (LC)

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

apenas papéis e documentos",
comprova a delegada Fedra

Konell, que diz não ter nenhuma

pista, apenas suspeitas.
Chaves está afastado da dire

ção da escola, com atestado mé

dico. A secretária da Educação,
Isaura Silveira, recusa-se a

comentar o assunto. "Esse é um

problema administrativo, não

pode ser resolvido nas páginas
de um jornal", sentencia. O pró
prio diretor tornou o caso públi
co, quando denunciou o sumiço
de documentos na delegacia,
mas a secretaria diz que não vai
emitir nenhum parecer enquanto
o caso não estiver concluído.

"Não é tão simples denunciar
irregularidades, tem que se

provar", desafia Isaura. De fato,
as provas sumiram. Resta saber

se a secretari a tem cópi as das
notas a que a APP se refere.

(L1SANDREA COSTA)

APP questiona irregularidades
nagestãodaliseolaêentoEstêvão
Furto de
documentos

reforça suspeitas
sobre o diretor

Jaraguá doSul-Membros
da APP (Associação de Pais e

Professores) da Escola Munici

pal de Ensino Fundamental Santo
Estêvão, no Garibaldi, suspeitam
das contas administradas pela di
reção da escola. Desde o ano

passado, a associação questiona
os balancetes apresentados pelo
diretor, Wanderlei Luís Chaves,
por apresentarem receita muito

baixa, mas a adrninistração da

escola tem autonomia sobre as

contas. De acordo com o vice

presidente da associação, Hilário
Scheuer, a questão foi levada ao

conhecimento da Secretaria da

Educação, que aconselhou um

levantamento da docurnentação,
imprescindível para abertura de

sindicância.
A APP possuía notas fiscais

adulteradas e notas de forneci
mento de produtos que a escola

pode não ter chegado a receber.
"Levei esses documentos até a

secretaria, mas a secretária disse

que eu não devia me meter nesse

assunto, que essa não é a função
da APP. Qual é a minha função
então, a de palhaço?", indaga
Scheuer. Todos os documentos

que poderiam comprometer a

direção da escola foram furtados.
Na noite do dia 21, os membros
da APP se reuniram para decidir
sobre as providências do caso.

No dia seguinte, o diretor da es

cola denunciou arrombamento

seguido de furto na instituição, à
delegacia de polícia. "Nenhum
tipo de valor foi levado da escola,

Conselho buscaverbaparaaRodoviadoArroz
Jaraguá do Sul- Comitiva

de prefeitos e presidentes de as

sociações comerciais de Jaraguá
do Sul, Guaramirim e Joinville vai

a Brasília, entre os dias 10 e 12

de abril (data a definir), pleitear.
verba para a Rodovia do Arroz.
Reivindicação antiga da região, o
asfaltamento da SC-413 diminui

para 27,5 quilômetros a distância
entre Guaramirim e Joinville,
desviando o trânsito das BRs 280

e 101. O Conselho de Desenvol
vimento de Joinville, Jaraguä do

Sul e microrregião vai solicitar

apoio ao secretário Estadual dos

Transportes, Leodegar Tiscos
ki, e ao ministro Eliseu Padilha.

A rodovia -- estrada de chão
com pequenos trechos pavimen
tados -, que pertence ao DER

(Departamento de Estradas de

Rodagem), já possui projeto de

pavimentação, mas nunca foi con-

NOTA DE AGRADECIMENTO
e convite para Missa de 7° Dia

Paula Cidral Lima

Os familiares enlutados, ainda profun
damente consternados com seu fale

cimento, ocorrido no último dia 25 de março (sábado),
com a idade de 88 anos, agradecem a todos os amigos
e parentes pelas palavras e gestos de conforto e

amizade neste momento tão difícil para todos.

Agradecem em especial a administração e funcionários
do Lar das Flores pela atenção e carinho, e o

profissionalismo que sempre dispensaram à dona
Paula.
Convidam a todos para a Missa de 70 Dia, que será
celebrada na Capela do Lar das Flores, no próximo
sábado (1 de abril), às 15:30 horas.

Agradecem Euclair, Waldeburg Hinsching
e demais familiares.

templada nos planos do governo
do Estado. Para tornar o trâmite
mais rápido, optou-se por utilizar
esse projeto. "A rodovia é priori
dade para a nossa região, pode
tornar o fluxo muito mais rápido",
explica o prefeito Irineu Pasold.

- O projeto está pronto para
execução. A partir do momento

que a verba for liberada, a licita

ção já pode ser aberta --;- informa
o diretor da residência do DER

em Joinville, engenheiro Luís Cé
sar Kaeufner,

A comitiva vai solicitar ao�go
vemo federal que o projeto seja
contemplado no PPA (Plano Plu
rianual). O asfaltamento da rodo

via e do contorno Jaraguá do Sul

via Ilha da Figueira, orçados em

R$ 25 milhões, é só a primeira
fase da obra, de acordo com o

presidente do conselho, Eduardo
Horn. Outras melhorias estão

previstas na execução do projeto,
num segundo momento, com

extensão de mais 19 quilômetros,
no contorno Norte de Jaraguá do
Sul, ligando até Schroeder.

A viabilização da estrada em

polga os empresários da região.
"Hoje, Guaramirim está ao lado
da maior cidade do Estado. Com
a Rodovia do Arroz, estaremos
dentro dela", resume o vice-pre
sidente da Aciag (Associação Co
merciaI, Industrial e Agrícola de

Guaramirim). (LC)
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Jovem perde o braço' ao ser
I

atropelado por locomotiva

Prisão de ladrão pode
desmantelar quadrilha.

Geison Luiz Ferraz confessou que
o roubo na residência, localizada
na ,Rua Irmãos Maristas, foi en
comendado por dois estelionatá
rios residentes em Mafra, iden
tificados como Salem e Israel. A

delegada acredita que os dois fa

çam parte de uma quadrilha de

estelionatários que agem na re

gião, pois tinham interesse nos

talões de cheques. O ladrão, com

passagem por roubo em Mafra,
antes de ser preso jogou algumas
notas promissórias no mato, mas

foram recuperadas pela Polícia
Civil. Dez destas notas promis
sórias estavam no nome de uma

pessoa residente em Jaraguá do

SuL desconfia a delegada. (AO)

Jaraguá do Sul - GeIson
Luiz Ferraz, 22 anos, foi preso
pela PolíciaMilitar �s 5 horas de

domingo passado. Para os
:

policiais, GeIson pode ajudar no
desmantelamento de quadrilha de
estelionatários. Foi encontrado no

pátio da IgrejaMatriz São Sebas

tião, com calças, camisas, agasa
lhos e blusas roubados do varal
do Juvenato, no Colégio São

Luís. Ele furtou da residência de

Adenor de Carvalho Correa um

walkman, calculadora, carnês de

IPTU, cópias de cheques, vários
documentos, entre eles, notas

promissórias para cobrança. Au
tuado em flagrante pela delegada
de plantão, Fedra Luciana Konell,

Punguista é preso e

autuado em flagrante

Jaraguá do Sul - Na

última segunda-feira, às

17h30, o punguista Carlos

Wanderley dos Santos, 41

anos, foi preso porque havia

furtado R$ 17,00 da bolsa de

Adriana da Silva, 21 anos.

Carlos Wanderley dos Santos

não portava documentos e in

formou que reside em Join

ville. Foi autuado em flagrante
e encaminhado para o pre
sídio.

I Guaramirim � Na noite do

último sábado, o jovem Elizeu do

Nascimento, 21 anos, foi atro

pelrdo pela Locomotiva n" 4364,
da Rede AtlânticoSul, e teve seu

braço decepado. Segundo Ilde-

mente, morador no Morro do

Satuca, permaneceu na UTI

(Unidade de Tratamehto Inten

sivo) do Hospital e Maternidade
São José até às 13 horas de

segunda-feira, quando recebeu

mar Alves Lisboa, comandante alta e foi transferido para um

dos Bornbeirqs Voluntários de ,quarto. O corpo de enfermagem
Guaramirirn, que socorreram o do Hospital e Maternidade São

jovem, o atropelamento foi tão José informa que a recuperação
violento que o braço foi decepado do jovem é satisfatória.

pouco acima do cotovelo, em O acidente aconteceu na Rua

duas partes, que foram encon- João Butschardt, centro de

tradas em cima do trilho e ao lado Guaramirim.

da linha férrea. Elizeu Nasci- (AGOSTINHO OLIVEIRA)

Desperdiçar energia elétrica

significa desperdiçar o

seu dinheiro e agredir

a natureza. Afinal, para

gerar energia é preciso
)

explorar recursos naturais.

Por isso, use a energia

elétrica- com inteligência.

Assim você economiza o

seu dinheiro sem precisar

economizar o seu conforto.

SANTA CATARINA

ENERGIA É DINHEIRO. NÃO DESPERDICE.
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Motovelocidade

Quase 90 pilotos disputaram o Campeonato de Motovelocidade
Norte-Catarinense. O regional está sendo organizado pela

. Federação Catarinense de Motovelocidade, a pedido dos pilotos,
que estavam Sem competições. A primeira etapa disputada nos

últimos dias 25 e 26 de março, na Sociedade Dallas, em Joinville,
teve participação maciça de pilotos de Jaraguá do Sul. Savio José

Machado, piloto da equipe Motoart/Jaraguá do Sul, que ficou em

9° lugar na categoria Street, diz que os outros pilotos jaraguaenses
tiveram as seguintes colocações:

Categoria DT-180 CC, 2° lugar para Edinei Roberto Kamchen,
da Desing/Inf.; categoria DT 200 CC, 2° lugar de Vilmar Peron,
da equipe Motoart, e 3° lugar com Nilson Tecilla, da Batista/

Moldernaq;
categoria Força Livre e Nacional, 2° lugar de Nilson Tecilla, da

Batista Pneus/Moldernaq, SO lugar de Vilmar Peron, da Motoart, e
9° lugar de Edinei Roberto Kamchen, da Desing Informática.

Próxima etapa será nos dias 22 e 23 de abril, na Ilha da

Figueira, em Guaramirim.

Tênis
A equipe de Tênis Baependi/
Malwee Malhas disputou a 1 a

Etapa do Campeonato Regional
de Tênis, dias 25 e 26, em
Joinville. Rodrigo Gonzalez foi
campeão na categoria 18 anos;

Mary Jones Ferreira da Silva foi
vice-campeã no feminino 14

anos; Alexandre Sonnenhohl

chegou na sernifinal e Artur

Sonnenhohl. Guilher Gaspareto
e Carlos M. da Silva chegaram
nasquartas-de-final. No
próximo final de semana a

equipe disputará o Circuito Re

gional em Blumenau, no Bela
Vista Country Club.

Altair

Quem diria. Altair, um dos
últimos a ter contrato

renovado pelo nosso Futsal,
arrebentou na vitória sobre

Palmitos, no último sábado.

Balançou três vezes as redes

adversárias, demonstrando
que foi injustiçado, na sua

quase dispensa, que não acon

teceu porque Lavardinha, de
São Miguel, não quis vir.

Precisou, além de reduzir sua

pedida salarial, da participação
de um colaborador do Grupo

de Amigos do Esporte
Amador, que ajuda a manter a

�quipe, para renovar.

Figueirense é líder isolado

O técnico Abel de Souza conseguiu fazer o que prometera: levaro

Figueirense à liderança do Catarinense até a última rodada. Com a

vitória sobre a Chapecoense, por 2 a 1, combinada com a derrota

do Joinville para o Marcílio Dias, 4 a I, o Figueirense passou a

líder isolado do Catarinense, com 13 pontos. O JEC. agora está

em segundo lugar juntamente com o Tubarão, com 10 pontos. A

Chapecoense é a lanterninha com apenas um ponto em quatro
jogos. Também no final de semana jogaram: Atlético Alto Vale O x

O Criciúma, Kindermann 1 x O Avaí e Brusque O x 2 Lages.
Todos os jogos de hoje do Campeonato Catarinense estão

programados para às 20h30. Em Rio do Sul, Joinville x Alto Vale;
em Criciúma, Criciúma x Tubarão; em Fraiburgo, Fraiburgo x

Figueirense, em Chapecó, Chapecoense x Kindermann e em

Lages, Lages x Marcílio Dias.

Pocos Artesianos, tubulares
� ,

e ponteira subterrânea
É água gratuita, você paga uma vez só e tem água

mineral extraída de seu próprio terreno ..
Consulte seu instalador técnico especializado

pelo telefone 9980-8922 ou venha

pessoalmente à Rua Arthur Gumz, 65 - Bairro Vila
Nova - Jaraguá do Sul- SC

\ Votação: Osmar Vogel diz que eleições foram canceladas devido a irregularidades

Tomazelli será aclamado presidente
/

nas próximas.eleições da Liga
ex-presidente da FME, deverá ser

aclamado para-a presidência.
Segundo Osmar Vogel, as duas

chapas apresentadas no último

dia 24 estavam irregulares, por
isso a votação não foi realizada,
O principal motivo do cancela-

Jaraguá do Sul- A eleição mento da eleição, segundo o diri-
na Liga Jaraguaense de Futebol, gente, foi a falta de registro do

que deveria ter acontecido na últi- . atual estatuto da LJF, o que faz
ma semana, foi transferida para com que a de 1952 seja a que
sexta-feira, às 19 horas, no Audi- vigora. "Todas as medidas, o fun-
tório da Liga, junto ao Terminal cionarnento, eleições realizadas
Rodoviário. Com a desistência neste período, aconteceram de
de Osmar Vogel, o Zito, o des- maneira irregular", diz o presiden-
portista Rogério Lauro Tornazelli, te em exercício da Liga. Ele ainda

Zito desistiu em
concorrer e deixa
a Liga depois de
doisanos .-

Jaraguá do Sul estréia com
vitória no Estadual de Futsal
Jaraguá do Sul - A equipe

da FME/Breithaupt/Caraguá es

treou com vitória no Estadual de

Futsal ao derrotar a Agroeste por
6 ��, sábado passado, em Pal

mitos. Altair foi o destaque mar

cando três gol s. O time de Jaraguá
do Sul estava vencendo por 4 a

I, mas com a pressão da torcida,
quase duas mil pessoas, e com

erros na marcação, a equipe de

Palmitos chegou ao empate, 4 a

4. No final, depois que o técnico
Manoel Dalpasquale pediu tempo,
a experiência e deterrninação da

equipe da FME voltou a coman

dar a partida e venceu por 6 a 4.

O próximo jogo .da FME/Brei

thaupt/Caragua será sábado, no

Arthur Müller, contra a AABB/

Rotesma, de Chapecó. Para este

jogo, Maneca terá todos os joga
dores à disposição, inclusive AI�
xandre e Dedé.

A Unisul/Colegial empatou na

abertura do Campeonato Estadual
de Futsal da Divisão Especial, em\

jogo disputado sexta-feira, con-
tra a Unoesc/São Miguel, vice
campeã estadual, em 4 a 4.

Os outros resultados: Tuper, de
São Bento do Sul, venceu a AABB/

Rotesma por 7 a 2, em Chapecó.
EIl} Curitibanos, a Gaboardi ven
ceu o Seara Alimentos por 4 a 3.

A segunda rodada será no

próximo sábado: Unoesc x Agro
este; FME/Breithaupt/Caraguá x

AABB/Rotesma; Tuper x Ga
boardi. (AO,)

informou que não apresentará
chapa desta vez, com o único ob

jetivo de fortalecer o futebol, sem
dividir os clubes, o que aconte

ceria, caso apresentasse nova

chapa. Por dois anos e três me

ses, Osmar Vogel presidiu a Liga
Jaraguaense de Futebol, substi
tuindo O presidente licenciado,
RalfManke. Como apenas a cha

pa encabeçada por Tomazelli de
verá ser apresentada na próxima
reunião, a mesma será eleita por

aclamação. Em seguida aconte

cerá a posse da nova diretoria da

UF. (AGOSTINHO OLIVEIRA)

Varzeano começa
com oito jogos
Jaraguá do Sul- Oito jo

gos marcaram a rodada inau

gural do Campeonato Varzeano

"Taça Raul Valdir Rodrigues",
sábado passado, com 19 gols. A
Kiferro se deu bem, vencendo o

jogo. O Vitória perdeu na estréia.
Foram registrados dois empates
em O x O. A vitória mais tranqüila
foi do Automóveis Pradi, frente à

Estrada Nova. Resultados: Ki

ferre 2 x O Santo Antônio; Figuei
ra O x O Tranze o Pé; Bangu O x O

Flamengo; Nova Aliança I x O
Vila Lalau; Vitória O x 2 Atlético

Paraná; Automóveis Pradi 5 x I

Estrada Nova; Santa Luzia 3 x I

Independente e Água Verde 3 x

I Amizade. A segunda rodada

será disputada sábado. (AO)
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Schumacher vence GP do Brasil e dispara com 20 pontos
I

câmbio, direção e acelerador
eletrônico pifou. Na 31", quem
parou foi Mika, com problemas
de pressão de óleo no motor.

Aí ficou muito fácil para
Schumacher. Com pista livre pela
frente, impôs o ritmo que bem
entendeu à prova. Coulthard, o

segundo colocado, fez seu único

pit stop na volta 43 e quando saiu
dos boxes estava mais de 40s
atrás do alemão, que poderia fazer
tranqüilamente seu segundo pit
stop sem risco de perder a

posição.
Assim foi na 51" volta, uma

parada rápida, de 7s7. Saiu dos
boxes 24s4 à frente do escocês
e só deu um susto nos torcedores
da Ferrari quando seus tempos
de volta caíram drasticamente, da
casa de lmin16 para lmin20s472
na 61" passagem. "Eu tirei o pé
porque me avisaram pelo rádio

que poderia haver algum
problema. Mas estava tudo sob

controle, se David chegasse eu

tinha como responder."
Michael ganhou sua 37"

corrida, a terceira noBrasil- as
outras foram pela Benetton em

1994 e 1995. Somou 20 pontos
e disparou na classificação, Os

três que ocupam o segundo lugar
estão 14 pontos atrás. Quanto a

Barrichello, restou poucomais do

que lamentar o sétimo abandono
em oito corridas que disputou em

arrastou-se até os boxes. O Interlagos desde que chegou à F-

sistema hidráulico que comanda 1, em 1993. (FLÁVIO GOMES)

\

Brasileiro tem sétimo
abandono em Interlagos

Foto: Warm up

Rubinho pára
na 289 volta
com uma pane
hidráulica

São Paulo - Michael Schu
.macher está goleando seu maior
adversário pelo título mundial de
Fórmula 1, por 20 a O. O alemão
da Ferrari venceu, no domingo,
o GP do Brasil, segunda etapa do
campeonato, e contou com o se

gundo abandono consecutivo de I

Mika Hakkinen, da McLaren.

Rubens Barrichello, companheiro
de Schumacher, parou na 28"

volta com uma pane hidráulica

depois de seu primeiro pit stop.
. O resultado da corrida não ha

via sido confirmado cinco horas
emeia depois de seu encerramen

to. Havia suspeitas de irregulari
dades em cinco dos seis carros

que pontuaram - de SchWna
eher, Coultliard, Frentzen, Trulli
eRalfSchumacher. A exceção era
o terceiro colocado, Fisichella, da
Benetton. Os demais, fora o Mc

Laren de Coulthard, teriam um

desgaste acima do permitido pelo
regulamento nas pranchas que fi
cam sob o chassi.

A corrida de Interlagos come
çou de maneira eletrizante, graças
a uma estratégia agressiva da Fer
rari. A equipe decidiu mandar
seus dois pilotos para a pista com

Grande Prêmio do Brasil.: Mcl.aren abandona corrida e Ferrari de Schumacher vence a prova

pouca gasolina no tanque. Com freada para o S do Senna, os dois
carros leves, Schumacher e Bar- ferraristas cumpriram a primeira
richello, terceiro e quarto no grid, parte do plano.
teriam de fazer uma boa largada, Michael, cerca de dois seguri-
deixar aMcLaren para trás e abrir dos por volta mais rápido que os

a maior distância possível, para rivais, foi embora. Barrichello deu

poder fazer dois pit stops. uma escapada na Junção, perdeu
No caso de Schumacher, deu a posição para Coulthard, mas re-

certo. No de Barrichello,mais ou cuperou-a na mesma volta e pas-
menos. O alemão largou bem, su- sou a perseguir Mika. Mesmo
perou David Coulthard, e partiu,

.

com o cano mais leve, ele ficou
como um louco para cima de 13 voltas atrás do finlandês até
Hakkinen. O brasileiro manteve ultrapassá-lo, de novo no S do
sua posição e também não perdeu Senna, na 15" passagem.

-

muito tempo com David. NaNa 20" volta, Schumacher fez
abertura da segunda volta, na sua primeira parada: 10s1 para

trocar pneus e reabastecer. O

brasileiro não conseguia abrir
muito de Hakkinen e foi para os

boxes na 22" volta, quando tinha
uma vantagem de apenas 3s8 so-

.
bre o finlandês.

Mika assumiu a liderança, se
guido por Schumacher, Coul
thard e Barrichello. As esperanças
do brasileiro de pelo menos um

pódio, no entanto, acabaram na

28" volta. Na Descida do Lago,
uma fumaça apareceu na traseira
de seu carro. Ele diminuiu e

DIÁRIODEINTERLAGOS �
�----------------------�

Pelé sobe no pódio Pílotos de Cristo Hakkinen fica irritado com

Ao entregar o troféu de ven- Alex DiasRibeiro, ex-piloto de nova quebra
cedor a Schumacher no pódio, F-I e responsável por dirigir o Mika Hakkinen deixou o autó-
Pelé foi puxado pelo alemão para carro-médico da FIA, revelou on- dromo antes de terminar o GP do
o degrau mais alto, numa atitude tem que já há alguns pilotos na Brasil. O finlandês abandonou a

rara de reverência de um piloto a categoria aderindo ao grupo Atle- prova na 31" volta, quando lide-

um convidado de Gp. Lá no alto, tas de Cristo, do qual é o principal fava, com o motor quebrado.
Michael disse: "Eu também sou incentivador. "Hoje temos 6.500 A McLaren teve problemas
bom de bola". Pelé respondeu: integrantes, amaioria do futebol. também no carro de David Coul-

"Então vamos marcar um jo- Agora estamos fazendo um thard. O escocês perdeu a terceira

guinho". Fisichella, outro que trabalho aqui também." EÍe não maroha depois de 20 voltas e fi-

.

adora um futebolzinho, emendou: disse quais pilotos estão sendo cou sem comunicação por rádio.
"Então pode me chamar que eu "evangelizados". "Eles ainda "Acho que nossa estratégia de um
sou melhor que ele". precisam de mais preparo pit stop apenas era a correta. Não

espiritual para que todos saibam fossem os problemas na corrida,
Ken TyrreII aparece quem são", falou. daria para ter conseguido um

Mais de um ano depois da últi- resultado melhor", falou.
ma corrida de sua equipe, no Ja- Feiticeira vermelha

pão em 1998, Kep. Tyrrell al?are- O maior burburinho do pad- Stewart e o hino

ceu num autódromo, Ele vendeu dock, depois do warm up, acon- Quando o Hino Nacional foi

o time para urrrconsórcio que deu teceu quando surgiu a modelo executado momentos antes da

origem à BAR e afastou-se das Joana Prado, a Feiticeira. Usando largada, Jackie Stewart, que pas-
pistas. Teve problemas de saúde um véu vermelho, com botas de seava pelo grid, parou imediata-

no ano passado e sumiu. Ontem,
-

couro de salto. alto e uma blusa mente em posição de sentido e

surgiu em Interlagos e teve um damesma cor, a beldade não pôde esperou o final da música. A atitu-

encontro emocionado com Jackie visitar os boxes. Não tinha cre- de, de respeito quase reverencial
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Stewart, que ganhou três títulos dencial. Mas fez um sucesso da- pelo país, passou despercebida
com seus carros. nado. pelamaioria.

"É uma pena isso acontecer

diante do meu público. Foi um
problema hidráulico, perdi tudo,
direção, acelerador, câmbio. Es
tou muito desapontado por não

poder dar aos torcedores um re

sultado melhor. O carrb estava

bom. Vencer, não sei. Eu estava

lá, podia ir para a frente. Fiz

minha parte", disse.
Segundo Barrichello, Schu

macher fez uma largada melhor.
"Mas acho que eu mostrei que
posso ser tão rápido quanto ele

com um carro competitivo", fa
lou. A melhor volta de Rubinho

foi em lmin15s632, Os877 pior
que a do alemão.

"Foi uma pena ter perdido es

sa chance de vitória", continuou
Barrichello. "Mas o público viu

que eu estava dando tudo de

mim. Tenho certeza de que terei

oportunidades para recompensar
meus fãs com uma vitória." (FG)

Pela sétima vez em oito parti
cipações no GP do Brasil, Rubens
Barrichello não conseguiu ver a

bandeira quadriculada. O piloto
abandonou a corrida de Interla

gos na 28" volta, quando ocupava
a quarta colocação. Uma pane hi
dráulica o tiróu da prova. No pou
co tempo em que esteve na pista,
Rubens chegou a justificar o

entusiasmo dos torcedores que
coloriram o autódromo de ver

melho com três belas ultrapas
sagens.

As duas primeiras foram so

bre David Coulthard, sempre na

freada para o S do Senna, logo
na segunda volta - numa esca

pada de pista na Junção, ele che

gou a ser reultrapassado pelo es

cocês da McLaren. Na 15", de

pois de uma longa perseguição a

MikaHakkinen, superou o finlan
dês no mesmo ponto. O abando
no deixou o piloto amargurado.
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