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Diretor é promovido a secretário e

tesoureiro do PSDB assume a Secel
. o prefeito de Jaraguá do
Sul, Irineu Pasold (PSDB),
anunciou ontem os dois novos

..
secretários. Para a Secretaria
de Desenvolvimento Urbano,
foi nomeado o diretor do al

moxarifado, JorgeHiendlmay
er, indicado pelo PFL.

O ex-funcionário daEpagri
Alcides Peixoto, tesoureiro da
Executiva do PSDB, assume a
Secretariade Cultura, Esporte
e Lazer. Os dois novos secre- -
tários substituemValdirBordin
e Sílvio Celeste Bard, respec
tivamente, que vão disputar va
ga na Câmara de Vereadores.

Bard reassumiu a vaga no

Legislativo naúltima segunda
feira. Página 4

sc é O 90 em
infra-estrutura
Santa Catarina passou da

11 a

para a nona posição no ran
kingNacional de Investimentos
em Infra-estrutura. O levanta
mento, desenvolvido pela'
Abdid (Associação Brasileira
de Infra-estrutura e Indústrias
de Base), mostra ainda que o

Estado contará com recursos

da ordem de US$ 8,1 bilhões.
Os valores serão aplicados

em projetos voltados aos seto
res de energia elétrica, petróleo,
gás, siderurgia, papel e ce

lulose, mineração, cimento e

saneamento básico. Página 5

Polícia investiga
autopeças em JS

Fotos: Edson Junkes/CP

A Operação Norte, defla
gradapelas políciasCivil eMi
litarde Jaraguá doSul, vistoriou
essa semana as revendedoras
de autopeças usadas do Mu

nicípio.
O objetivo é investigarpos

síveis desmanches de carros

roubados e coibir irregularida
des no comércio. Página 10

.
Trânsito: Prefeitura inicia obras da rua paralela à Ângelo Rubini, na Barra. Página 9
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Panos quentes
o quadro seria apenas de tristeza se não fosse preocupante.

A recusa da secretária de Educação de Jaraguá do Sul, Isaura
da Silveira, em comentar e esclarecer sobre as denúncias de

irregularidades naEscolaMunicipal deEnsinoFundamentalSanto
'Estêvão, no Garibaldi, traduz a falta de compromisso da pasta
para com a verdade. De forma ríspida, Isaura interrompeu a

entrevista e disparou: "Esse é um problema administrativo, não
pode ser. resolvido nas páginas de

jornal".
A opção da secretaria contradiz

como discurso da administração. O
governo deveria ser o maior inte
ressado em apurar os fatos e escla
recer a população, que ele pro

pagandeia que valoriza. As denúncias
de irregularidades na Escola Santo-

,

Estêvão se arrastam desde oprimeiro
semestre do ano passado, sem que a

secretaria intensificasse a fiscalização,
apesar do caso ter sido objeto de

investigação policial, que abriu

inquérito para averiguar as denúncias
de falsificação de documentos feitas

.

'contrp o diretor Vanderlei Luiz

Ser homossexual. Será uma questão de gosto?
* Odenite Cardeal de MagalhãesChaves.

No ano passado, aprofessora SusanaMariaMachado acusou
Chaves de forçar alunos a assinarem o livro de ocorrências da

,escola para incriminá-la. O diretor negou, mas em depoimento
ao Conselho Tutelar, uma das alunas confirmou a acusação. Na
época, disse que, ao assinar o livro, o diretor contou uma história
e pediu para ela não contar a ninguém, nem para amãe. O caso

foi parar na Delegacia de Polícia, que instaurou inquérito e

prometeu intimar a depor as 15 testemunhas arroladas na ação e

a secretária deEducação.'
.

já naquela ocasião Isaura não quis comentaro assunto, sequer
rec�beu arepoitagem do jomal. Através da assessoria, informou
que não tinha conhecimento do caso e sugeriu que o repórter
procurasse a' o setor Jurídico da Prefeitura. Entretanto, a

secretária, respondendo ao pedido de nulidade da avaliação de
Susana, "a fim de comprovar as alegações, procedeu a juntada
de �ópias do livro.de ocorrências". O �ue comp;-ova que' I�a�:-�l
sabia dos acontecimentos,mas prefenu esconde-los da opiruao
pública.

Desta vez, a escola é alvo de suspeita da APP. A, associação
duvida dos valores dos balancetes e guarda as notas fiscais
adulteradas e de fornecimento de produtos que a escola pode
não ter recebido. Ao, comunicar o fato à secretária, o vice
presidente da APP, Hilário Scheuer, foi aconselhado a "não se

meter no assunto". Para piorar a situação, na noite do dia 21 de

março, a escola foi arrombada e roubada. O interessante é que
nenhum objeto de valor foi levado pelos "ladrões", apenas
documentos que comprometiam o diretor.

\

Natural, portanto, a cobrança de explicações convincentes
sobre o cumprimento da lei. O emaranhado dos fatos exige uma
ação rápida e enérgica das autoridades. À polícia cabe a

responsabilidade em apurar, o quanto antes, as denúncias. Ao

govemo o compromisso da transparência administrativa. O jogo
de esconde-esconde conspira contra o estado de direito. Quando'
a aplicação da lei é feita de acordo com interesses particulares e
menores, quem perde é a população e o aprimoramento da
cidadania.

lançam em aventuras hemos
sexuais por rebeldia, para rom

,per ou chocar O,S pais .. "Há vá

rias teorias sobre o, assunto" mas

nada de definitivo".

Hoje, O,S jovens estão' tendo
a oportunidade e liberdade para
experimentar mais, principal
mente porque as descobertas
sexuais estão' acontecendo
também mais cedo'.

"SOMOS TODOS BISSE
XUAIS. Ostentar a atividade

homossexual, assim como a

hetero" é dramatizar a fobia de
contatos entre os diferentes".
As teorias e literaturas muito
têm contribuído para a libertação
dos costumes. Mas as cO,nquis
tas ainda dependem de muito

esforço e sofrimento.
SER O QUE'SE É, é tão' di

fícil para a sociedade (família)
aceitar quanto para a própria pes
soa que está sofrendo o, processo
de autoconhecimento e/ou auto

aceitação. Revivencie-se e seja
feliz.

r
•

passado, a maioria dos jovens
preferia guardar segredo de sua

vida sexual, sobretudo se sua pre
ferência recaísse sobre o mesmo

sexo. A revelação poderia re
sultar numa temporada de colégio
interno O,u até uma SUITa".

l
Ao contrário de hoje, e co'm

a normalidade à qual a mídia

vem mostrando muitos ado

lescentes estão' preferindo' abrir
o, jogo corn os pais. Apa
rentemente estão' se mostrando
bem resolvidos, mas confi
denciar-se aos pais não' é uma

tarefa fácil. Existe o, medo, de

decepcioná-los e magoá-los.
Até isso' ocorrer, há um sofri
mente muito, intenso'. Para a

maioria dos pais; a aceitação' é
um duroaprendizado.

..

"Os pais estão' sendo' obri

gados a entender e a aceitar o

que acontece co'm O,S filhos. A

primeira reação' é tentar negar.

Depois, procuram as causas de

uma possível doença. PO,r

último', começam a pensar que
erraram na educação". Os

jovens adolescentes não' se

A busca do, prazer é comum
a todas as idades. Vamos falar

aqui desta busca, mas na

adolescência onde ela é mais
comum e intensa. Os jovens
costumam ser extremamente

hedonistas, O,U seja, estabelecem
o, prazer como o, objetivo
principal da vida. Nessa fase,
vivem intensamente a desco
berta da sexualidade e querem
gozar a vida a cada segundo'.

A puberdade vem sendó en

saiada num cenário' de muitas
mudanças na construção' da se

xual idade. Muitos jovens que es

tão' preocupados e buscando, en
render "qual é a sua", éncon
tram hoje mais espaços para vi
ver abertamente relações não'

convencionais. Ajudando, assim,
a conviver melhor co'm as expe
riências homossexuais de forma
mais positiva, diminuindo' o,

preconceito social, bem como a

aceitação' paraconsigo mesmo,

Neste sentido" é importante
estar bem interiormente, co
nhecer-se melhor para .poder
estar bem com as pessoas. "No

* Psicóloga

.
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+- "Convoco todas as liderança
políticas para transformar esses

82% de aprovação em votos."

(Prefeito de Jaraguá do Sul, lrineu Pasold
- PSDB-, revelando as novas estratégias
.da administração municipal para as eleições
de outubro)

"Política é o território da farsa. Não
deve levá-Ia a sério, muito menos

seus protagonistas." (Jornalista Roberto Pompeu de Toledoduvi

dando das brigas e das trocas de acusações entre os políticos)

"O presidente Fernando Henrique e alguns de seus defen
sores não pagam ummínimo decente e não têm ummínimo •

de decência ao acusarem governos petistas de compactua
rem com o arrocho." (Deputado federal Carli'to Merss - PT -

respondendo ao governo. federal e garantindo que os governos

petistas pagam salários acima do mínimo)

"Sou favorável que as empresas estrangeiras venham para
cá, mas com o dinheiro delas e não com o do BNDES, que
deveria promover o desenvolvimento social." (Empresário
Antônio Ermírio de Morais sobre o financiamento do BNDES às

empresas estrangeiras nas privatizações brasileiras)

"O PT temum posição definida quanto à coligações e não
vai fugir dos compromissos sociais apenas para se chegar
ao poder." (Presidente do Diretório do PT de Jaraguá do Sul, Dio
nei da Silva, explicando os critérios da legenda para possíveis alianças)

! 11Tabelionato
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A evolução do Clik Informativo

Bertoldi confirma candidatura
e descarta ser vice na aliança

Presidente do
PPB ratifica
onomedo
vereador

Jaraguá do Sul- o verea-.

dor Moacir Bertoldi (PPB) refor
çou a disposição em ser candidato
a prefei to e descartou a pos
sibilidade em participar da chapa
majoritária da coligação Mais
Santa Catarina na condição de vi
ce. Ele lembrou que sua can

didatura a prefeito foi confirmada
na reunião entre o Diretório mu

nicipal e aExecutiva estadual, que
aconteceu em fevereiro. Na sema

na passada, o presidente micror

regional do PPB, Luiz Antônio

Grubba, contradisse declarações
anteriores e afirmou que o partido
não tem candidato a prefeito,
apenas um postulante ao cargo.

Bertoldi fez questão de frisar

que é candidato a candidato e que
não vai "abrir mão dessa prer

rogativa". Ele, no entanto, disse.
que a decisão caberá ao diretório,
"que tem autonomia e a

responsabilidade para definir o

futuro do partido". Sobre as

.declarações de Grubba, Bertoldi
disse que não pretende polemizar,
mas aproveitou para alfinetar o

companheiro. "Não é possível o
posicionamento contraditório de

quem deveria brigar a favor do

partido, e não contra", declarou.
Bertoldi disse que não vê

nenhum problema em disputar a,

indicação do partido, mas que
desconhece a existência de ourro

pré-candidato. "Até o momento,

que eu saiba, ninguémmanifestou
o desejo em ser candidato. Muito

pelo contrário. Durante as

reuniões, o partido se mostra

coeso em torno da minha

candidatura", reforçou, afirmando
que só não será candidato a

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

prefeito se o diretório não quiser.
O presidente do Diretório

municipal do PPB, José Carlos

Neves, o, Gê , confirmou a

candidatura de Bertoldi a prefeito,
mas não quis comentar as

declarações de Grubba. "A única

coisa que posso dizer é que, se o

PPB lançar candidato a prefeito,
esse será o Bertoldi,já que o Udo

(ex-deputado estadual Udo

Wagner) não quis", revelou.
. COLIGAÇÕES - Bertoldi

informou que sugeriu ao diretório
a formação de uma comissão pa
ra negociar com as demais legen
das. "Existe um direcionamento

para que seja formada a coligação
Mais Santa Catarina, mas tudo ain- ,

da é muito prematuro. Não passa
de especulações", desconversou.

Gê lembrou que o resultado
da pesquisa vai orientar a legenda.
"O PPB quer estar unido ao PFL

e ao PSDB", reforçou. (MAURíLIO
DE CARVALHO)

NOTIFlCAÇ�O DE RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO

Pelo presente instrumento, o MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL, pessoa jurídica de direito público,
inscrito no CNPJ sob n° 83.102.459/0001-23, com sede qovernamentat na rua Walter Marquardt n° 1.111,
bairro Barra do Rio Molha, Jaraguá do Sul - SC, neste ato representado pelo Sr: IRINEU PASOLD, Prefeito
Municipal, NOTIFICA EXTRAJUDICIALMENTE a empresa SOGEL - SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS

'LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 92.694.348/0001-44, com sede na

Avenida Farrapos n° 314, Porto Alegre - RS, CEP 90220-000, neste ato representado pelo Sr. JORGE
VASCONCELOS BASTIAN, da RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATOW 187/99. de 25 de Novembro de

1999, cujo objeto trata da "Construção-de uma ponte em concreto sobre o Rio Jaraguá, na rua 502-Bertha

Weege e rua 670-Wolfgang Weege, com 50,00 metros de comprimento e largura total de 15,00 metros,
com fundamento no art. 78, inc. XII da Lei n° 8.666/93 alterada, pelas razões de fato e de direito que
seguem:

Inicialmente, a Contratada, utilizando-se de suas prerrogativas, sugeriu, mediante ofício, a alteração
do projeto, conforme correspondência datada de 05.01.2000. Ocorre que, a mudança do projeto de

engenharia e a modificação na solução, pode implicar na violação dos princípios da igualdade, legalidade,
impessoalidade, competitividade e do julgamento objetivo definidas no parágrafo 4° do art. 7° da Lei n°
'8.666/93.

.

Em data de 27.01.2000, a Vossa Senhoria apresentou ofício informando a Contratante de que ocorreram

problemas na cravação das estacas pré-moldadas, justamente pelo fato de que a penetração das mesmas

limitou-se a "( ... )1,55 metro e 2,05 metros em relação ao fundo do bloco( ... )".
Na mesma correspondência Vossa Senhoria cita que "( ... )No projeto fornecido pela Prefeitura está

sendo prevista 'a cravação de estacas até 6,00 metros de profundidade, que iria permitir uma melhor

integração solo/estaca.( ... )"
,

Em data de 07.02.2000 Vossa Senhoria apresenta correspondência apresentando uma solução.técnica,
bem como os custos da solução, que comporiam o valer final da obra.

Considerando que tais fatos alteram a equação econômica-financeira do objeto licitado, entendemos
que são necessárias avaliações e formulações de outras soluções técnicas.

Diante de tais fatos a rescisão contratual é medida que se impõe, uma ve� que a adequação da

solução técnica envolve custos, não contemplados no objeto licitado e tendo em vista o interesse público,
o MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL, por seu Prefeito Municipal, usando da'prerrogativa contida no art. 79 ..

Inc. II da Lei n° 8.666/93 e suas alterações, RESCINDE UNILATERALMENTE O CONTRATO n° 187/99,
FIRMADO COM A EMPRESA SOGEL - SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LTDA., propondo de maneira
amigável, servindo o presente instrumento para formalizar tal ato, ficando .íqualmente Vossa Senhoria
cientificado para apresentar relatório das despesas, se houver, afim de ressarcimento dos eventuais

prejuízos regularmente comprovados, no prazo de 10(dez) dias a contar do recebimento desta.

Jaraguá do Sul(SC). 03 de abril de 2000.

IRINEU PASOLD

.
Prefeito Municipal
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Prefeito nomeia substitutos na
Secel e noDesenvolvimentoUrbano
Hiendlmayer e
Peixoto são os
novos secretários
do PFL e PSDB

Edson Junkes/CP

Ato: Pasold entrega nomeação a Alcides Peixoto (à direita)

conversas com o PFL", descon
versa Pasold. O novo secretário
acredita que não terá dificuldades

para âssumir o trabalho, porque
vinha acompanhando Bordin, nesta
que é a secretaria com maior volu
me de solicitações da população,
mas pede um tempo para "inteirar
se dos assuntos".

Na SeceI, Alcides Peixoto con
tará com o apoio de Sidnei Marcelo
Lopes, nomeado secretário-adjun
to para garantir continuidade ao

trabalho de Sílvio Celeste.

(LiSANDREA COSTA)

Por mais queo governo estadual e os líderes locais �e esforcem,
a formação da coligação Mais Santa Catarina em Jaraguá do Sul

está no campo das intenções.
A dificuldade em unir PSDB, PFL e PPB esbarra na indicação do
candidato a prefeito. Embora os partidos tenham declar.ado que o

candidato será aquele em melhor condição, todos sabem que, na

. prática, não funciona bem assim.
O prefeito Irineu Pasold (PSDB), em declarações anteriores, disse
que abria mão da candidatura em favor de outro em melhores

condições. Entretanto, uma fonte do PPB jura que Pasold só

abdica em favor do ex-deputado estadual Udo Wagner, que não

quer nem saber de ser candidato.
O presidente do PFL, vereador Alcides Pavanello, admitiu

participar da aliança como coadjuvante, mas não é novidade �ara
ninguém o jogo do partido de Antônio Carlos Magalhães. E

esperar. pra ver.

Aliás
A pesquisa de intenção de
votos encomendada pelo
PSDB e PFL, que deve ser

divulgada esta semana, vai
servir de direcionamento aos

partidos. Não só os da base

governista, mas também os de

oposição.
A se confirmar as

especulações, tanto de votos

quanto de promessas, o

processo eleitoral de Jaraguá
do Sul vai dar umaguinada de
180 graus.

Força bruta
Apesar de termos rompido o

terceiro milênio, muitos ainda
agem como se estivessem na

idade da pedra.
Na semana passada, o filho do

proprietário do Supermercado
Dal'Piaz, na Ilha da Figueira,

agrediu o cinegrafista do Canal

21, Francisco Porto, e ameaçou
a repórter Luciana Mariot, que,

cumprindo a obrigação
profissional, acompanhavam o

trabalho dos fiscais da

Vigilância Sanitária.

Jaraguá doSul- O prefeito
lrineu Pasold (PSDB) anunciou on
tem os dois novos secretários mu

nicipais, com a saída de Valdir Bor
din e Sílvio Celeste para disputar
vaga na Câmara de Vereadores. O
PFL indicou Jorge Hiendlmayer
p_ara a Secretaria de Desenvolvi-
mento Urbano. Ao PSDB, coube de. Ele faz questão de frisar que,

-. a indicação de Alcides Peixoto para em todo o mandato, apenas a mu-

a Secretaria de Cultura, Esporte e lheee.o cunhado assumiram cargos
Lazer. Peixoto é tesoureiro dáEx�- na Ptef�itl,lr�t "A<nömeação dele

cutivamunicipal do partido e e:x��, não tem '�ada'ç; v�t com o fato de
funcionário da Epagri (Empresa de ser parente do prefeito, se é que
Pesquisa Agropecuária e de Exten- cunhado é parente, deve-se ex-

são Rural de Santa Catarina) c1usivamente a uma indicação do

JorgeHiendlmayer, cunhado do PFL", reforça o presidente do par-
prefeito, deixa o comando do al- titio, Alcides Pavanello.
moxarifado para assumir a chefia Hiendlmayer assumiu o cargo
da pasta, mas Pasold refuta a pos- interinamente, fato que o prefeito

. sibilidade de nepotismo. "Se todos atribuiu anegociações com o PFL
fossem competentes como o Jor- "A qualquer momento, podemos
ge, não haveria nepotismo", defen- tirar a palavra interino, depende das
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ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL

POLÍCIAMILITAR RECEBE VISOR PARA AÇÕES NOTURNAS
A Polícia Militardispõe de mais um equipamento para operações especiais .

. A Malwee Malhas fez a doação de um visor noturno, com raios infra-vermelhos,
que permite a visão com nitidez, ajudando a polícia a identificar marginais ou

objetos, mesmo à noite. A empresa adquiriu através de um importador e fez a

entrega oficial no dia 3 de abril, na ACUS, ao Capitão Amarildo de Assis

Alves, Comandante da 3.· Companhia da Polícia Militar, complementando.
mais uma etapa do projeto de rearmamento, iniciado no final do ano passado
com a entrega de dez pistolas 9 milímetros. O objetivo é dotar-a PM com

equipamentos de precisão.para que possam zelar pela segurança da comunidade.
Numa etapa futura, virão fuzís automáticos, informa Nilton Roque Zen,

vice-presidente de Segurança da ACUS. Os recursos virão de doações das

empresas, a exemplo das pistolas. O visor noturno com raios infra-vermelhos
é idêntico ao utilizado pela SWAT e forças especiais de defesa dos Estados
Unidos. O seu custo é equivalente a de um carro popular zero quilômetro,
revelou o diretor da Malwee Malhas, Raul Driessen: Ele disse que a doaçãoI ,

está dentro do espírito comunitário da empresa e fez votos de que o equipamento
seja utilizado o mínimo possível, aludindo ao desejo de que não ocorram atos

de violência centra o patrimônio e as pessoas, que necessitem da intervenção
policial.

O Capitão Amarildo destacou o trabalho e a preocupação da ACUS na

questão da segurança, como também a sensibilidade das empresas que têm
contribuído para o rearmamento da Polícia Militar.

SUPRF;MO SUSPENDE COBRANÇA DA TAXA AMBIENTAL
Uma liminardo Supremo Tribunal Federal (S"(F) suspendeu a cobrança da

Taxa de Fiscalização Ambiental (TFA) do Ibama. O STF considerou muito

vaga a definição dos contribuintes na lei que instituiu o tributo. Outra falha na

lei teria sido aplicar a mesma taxa de R$ 3 mil para todas as empresas, sem

fazerdistinção entre as que poderiam provocar rnais poluição. A liminar vigora
até que o STF julgue definitivarnente a ação da Confederação Nacional da

Indúst�a (CNI). Não há previsão de prazo para a apreciação do mérito, mas,
como o julgamento da liminar foi unânime, há expectativa de que o resultado

seja mantido na votação definitiva.
O advogado do Centro Empresarial de Jaraguä do Sul, Paulo Luiz da Silva

Mattos, acredita que o Ministério do Meio Ambiente fará uma revisão no seu

cadastro, distinguindo as que poderiam provocar mais poluição. O Ministério,
antes da decisão do STF, havia prorrogado de março para junho o prazo de
vencimento da taxa.

EMPRESÁRIOS CONCORREM AO PRÊMIO DA ADVB
Dois empresário de Jaraguá do Sul- Vicente Donini (Marisol) e Roberto

Breithaupt (Com. e lnd. Breithaupt) -, concorrem, junto com outros oito

empresários catarinenses, ao prêmio Personalidades de Vendas 99, da ADVB/
Associação dos Dirigcntes de Vendas e Marketing do Brasil/SC. A ADVB
encaminhou cédulas de votação para as empresas, que devem ser retornadas
até o dia 7 de.abril, A presidente da ACUS, Christiane Hufenüssler, reforçou a

importância da premiação. e solicitou que os empresários de Jaraguá do Sul

sejam respaldados, através do voto, "mostrando a nossa união e valorização do'
nosso meio empresarial".

Jaraguá do Sul já conquistou dois títulos de "Homem de Vendas" da ADVB,
através de Décio da Sil va (Weg) e WanderWeege (Malwee Malhas).

ACUS VAIREALIZAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
A diretoria e os colaboradores daAssociação C'omercial'e Industrial de

Jaraguá do Sul estarão reunidos, nos dias 14.e 15 de abril, para discutir sobre o

planejamento estratégico, que é um processo dinâmico e 'contínuo, através do
qual se detecta os pontos críticos, desenvolve-se estratégias e elabora-se

propostas e projetos, de forma organizada, transforrnando-as em ações
concretas, tendo como foco os associados. O diretor-executivo da ACUS,
Moacir Márcio Lawin, observa que tanto a diretoria quanto o corpo funcional

participarão diretamente da construção do plano estratégico, o que permite o
.

vivenciamento de pontos distintos: o que a, diretoria quer e a visão dos

colaboradores, que estão no dia-a-dia convivendo com a dinâmica da entidade.
"Esta sinergia será muito importante para melhorarmos o funcionamento, o
atendimento e os serviços para os associados", ponderou Lawin.

Estado ocupa 0.90 lugar na
aplicação em infra-estrutura

r- �[M[F@��� �[F) .------�-------"---��--,
D o engenheiro Osmar Gü�ther, diretor do Plano Diretor de Jaraguá do Sul, foi empossado:na chefia da Inspetoria Regional do Crea para a microrregião do Vale do Itapocu.
A cerimônia aconteceu no CPL (Centro Integrado de Profissionais Liberais) e contou com I
as presenças do presidente estadual do Crea (Conselho Regional de Engenharia e I
Arquitetura), Celso Francisco Ramos Fonseca, e de autoridades políticas e empresariais. I

,

I
O Além de Günther, Fonseca empossou também o Colegiado de Inspetores, composto por I
profissionais das diferentes modalidades de engenharia. I

I
O Uma empresa de autopeças de São Paulo fechou um contrato de joint venture com uma I
outra espanhola para instalar uma fábrica em Guaramirim, que vai gerar inicialmente 30 I
empregos diretos e fabricar produtos para Wiest e Sicap, além de outras empresas do I
Oeste do Estado. I
O nome das empresas e o -valor da transação estão mantidos em sigilo. I
O contrato de locação do prédio para a instalação da fábrica foi mediado pela Engetec, de I
Jaraguá do Sul, com a Imobiliária Grünhaus, de Guaramirim. 'I
O O Grupo Weg lançou recentemente Weg em Revista, uma publicação que pretende divulgar a :
empresa e informar sobre os negócios· do grupo e sobre o segmento do mercado onde atua.

IOs dez mil primeiros exemplares já se esgotaram
.

I
-E)- As lojas de materiais para construção Breithaupt foram agraciadas, em Joinville, com I
o Prêmio Personalidade do Século 20, no ramo de comércio.' I
O maior faturamento na revenda de materiais de construção assegurou o prêmio, I
promovido pela FEJ (Faculdade de Engenharia de Joinville), Associação dos Revendedores I
de Materiais de Construção e pelo Sindicato das Indústrias de Materiais de Construção. I
L � �

Santa Catarina,
vai investir este
ano US$ 8, 1 bi
nosetor .

São Paulo - Os investi
mentos feitos no setor de infra
estrutura no ano passado
possibilitaram que Santa Ca

tarina assumisse a nona posição
no ranking Nacional de'In
vestimentas em Infra-estrutura.
O levantamento, desenvolvido

pela Abdid (Associação Bra

sileira de Infra-estrutura e

'Indústrias de Base), mostra

ainda que o Estado contará com
recursos da ordem de US$ 8,1
bilhões, aproximadamente 25%
a mais que em estudo seme

lhante divulgado em 1999,
quando registrou US$ 6,2

bilhões.
Os valores serão aplicados

em projetos voltados aos se

tores de energia elétrica, pe
tróleo, gás, siderurgia, papel e
celulose, mineração, cimentá e

seneamento básico. Com o re

sultado, Santa Catarina sobe
duas posições no ranking na

cional. Dos Estados do Sul,
apenas Santa Catari na obteve
aumento no valor dos inves
timentos. Rio Grande do Sul,
quinto lugar, e Paraná, sexto,
registraram queda de 18 e 9%,
respecti vamente..

O valor total dos empre
endimentes nas 27 unidades da

Federação presentes na I i sta da

Abdid é de US$ 2-15,4 bilhões.
São Paulo lidera o ranking, com
investimentos previstos de US$
44,09 bilhões, seguido pelo Rio
de Janeiro, c orn US$ 38,23

bilhões, e Minas Gerais, com
US$ 17,73 bilhões.

Fundada em 1955, ii Abdid
reúne 120 empresas nas áreas
de investimento, operação e

fabricação dé bens e serviços
para infra-estrutura e indústrias
de base. Em 1997, as empresas
faturaram no Brasil US$ 61

bilhões, empregando 251 mil

pessoas. O estudo é baseado no

banco de dados Infra, de

senvolvido pela entidade que
regi stra, a cada sei s meses, a

evolução de todos os projetos
rio setor de infra-estrutura e

indústrias de base existente no

País.
Para efeito de cálculo, SO"

mente são considerados os

projetos que possuam pelo
menos os estudos de viabilidade
financeira e de engenharia
conceitual desenvolvidos.

Av.. Mal. �eodoro da Fonseca, 961
'
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�IBARATO
* Confecções em geral

* Cama - Mesa - Banho

Com o melhor preço da cidade

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

NINE TO FIVE

A criação de uma coleção passa por muitos
processes. São várias as etapas até chegar
a roupa ideal que veste a mulher moderna.
A NINE TO FIVE convida' você

.

para participar
do desfile de
lançamento, da
Coleção Inverno
2000,

hoje, às 21h30, na
Choperia Continental,

em Blumenau.

III

/'1,
I

Sucesso' total o show do Art Popular no último
sábado, na Notre.

• Festa. Fly One - 1

Version Slue

.

acontece sábado, dia 8,
i no Hangar Malwee (RHa

'ßertha Weege).
As atrações, além do

ambiente azul, serão o DJ
Mau Mau (São Paulo),

.

dois sócios da boate
Dona, de Adriane

.Galisteu, o garoto
propaqanda Motorolla, e

duas pistas
diferenciadas,

Já confirmados dois'
ônibus de Blumeneu. um

d.e Joinville, dois dei
f Balneário Camboriú e um

de-São Paulo ..
Os inqressosestão à

l venda no quiosque do

Shopping Breithaupt, Ga.,
rage Best Audio e Posto
;;Mime da Reinoldo Rau.

• AC(J�tico com TOI;1Y
j Garrido, do Cidad� '" i

m ,Negra '.
::Sexta-feira (7):na Notrê.
Ingressos antecipados
na Choperia da Praça,
Boticário do Calçadão,
Hobby Vídeo Locadora e'

Naghuchi. Os 500

pnmelros ingressos
a R$ 10,00.

• Café Colonial dia

lS/�; né3 Recreativa da:
Duas Rodas, a partir das

i '15 horas, promoção do ;

:iCent�o de Cultura Alemã.
I

Cartões à venda por
R$.10,00.

• P.arabéns ao casal

Jorge (Clarice) pelo
coquetel de.tnauçuracão,
(3/4) da Academia Total!
Fitness. Por sinal muito

bem eq.uipad,a.
'"

• Cu:;:nprimentos,aos,
I aniversariantes Luciane0:a
Mathado (27/3), Reinierii

.

.

R. Hawek (,28/3), Ilda
Bosse e Scheila (S.

Haspedach (29/3);
f Marcos Junckes C30/3),
•.. Mariana C. deOliveira,
�.' HugolMassaneiro, '

!MarGel� �iaz�ra, vaness,aj
r Bortolini, Edlma: B. Sartl f.
"h> Cql0L Etelvina D'<\1 I,�

�;I Bu�nar90 (2/4?, Cleydi10;!t, T.C. Pep�i, Anac;,hjele>isa '

"Wolf;' Vivian Koch,
Francisco Douorawa e

Ana Elizabeth Duwe, (4/
4) Fernando Blassfeld e

Tatiana Blassfeld (6/4),"
Eliane R.D. de Oliveira,

jEdiana M ..Garcia, Paula F.

'Maranqonl, QrmindaK.
Bertoli (8/4), Lucy C.

Lagedo, Carla C.
'

Werner (914)
$'

TELENTREGA

275�0583 - 371-7365 -

371-6547

I Io Boticário

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

P�AZ �RA� -u>"_e-�
Aluga tetões

FONE/FAX (047) 37?-2167
,

gRl!ten
'.

De segundas a sábados,
das 17h30 às 23h30

.' (tu3in�1l
�ntcrttltciunll{
Fone: 371-0757

Av. Getúlio Vargas, 847 - Centro

Qavelli, a loja
que veste o

homem de
bom 8osto .

Ca/çadão,364-destacionamentoanexo-nãofechamosparaa/moço
.

, Fone: (047) 370-1010 - fax: (047) 433-3501

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

Conscientize-se
, Recicle o seu lixo.

Separe latas, vidros e metais, é bom para todos.
CPComunidade
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5 de abril de 2000História, Fatos eTradícào
Ilistória em Totos

CORREIO DO POVO

Por Egon Iagnow
,

Fotos: Arquivo Histórico

Dois fatos na educação
marcaram a presença do
Governador Irineu ,

Bornhausen em Jaraguá do

SuL, no dia 19 de agosto de
1951. Foram as

inaugurações das escolas
do Ribeirão Molha e da Vila

Chartres, Pela manhã, às 9

horas, foi inaugurada a

primeira, cuja professora
era a Sra. Alzira Picolli.
Nesta ocasião a aluna
Zailde Borba fez a entrega
de um buquê de flores ao

Prefeito Arthur Müller e a
aluna Luzia Fagundes
saudou a bandeira nacional.
Às 14 horas, foi inaugurada
a escola da Vila Chartres,
onde era professora a sra.

Ivete Paterno. A escola do

A professora Ivete Paterno saudando o sr. Governador na inaugutaçªo da escola rural da Vila Chartres
\
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Há 12 anos

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 Itapocu

Há 62 anos
.

- Em 1938, no inicio €lesse ano corria a notícia de que o Fuehrer e

Reichskanzler, AdolfHitler inaugararia festivamente a pedra fundamen
tal de uma nova fábrica alemã de automóveis, Q chamado "Volkswagen",
que produziria um veículo por 900 marcos alemães, dizendo-se que cada

vigésimo berlinense receberia um desses veículos.
Corria pela vila de Jara�uá o rumor de que estava para rebentar formidável
escândalo na Prefeitura Municipal de Jaraguá, onde foram forjados
documentos apócrifos e introduzidos nó arquivo da Prefeitura, entre outros,
um que modificava até uma cláusula do contrato da municipalidade com

a Empresul, sobre o fornecimento de energia elétrica à população. Sabia
se que, quando da encampação da Empresa Jaraguaense de Eletricidade

pela EMPRESUL, est� assinava a encampação com reserva de privilégios
da população local. Em reinando a intervenção era muito fácil modificar
se em benefício da nova entidade.

Há 32 anos

- Em 1968, segundo o ministro Ivo Arzua, da Agricultura, o atual governo
garantia a posse legítima da terra àqueles que a querem para produzir
sem os objetivos ilícitos da especulação imobiliária. A Associação dos
Produtores de Feijão, a exemplo das que congregam os plantadores de

café, cacau e outros produtos, com vistas à racionalização daquela
leguminosa. Nos anos de 1961 a 1965, o feijão brasileiro liderou a produção
mundial e representou, sucessivamente em 19, 18, 20 e 23° da safra
mundial e, embora o Brasil tenha importado feijão em 1986, para consumo
interno, a recuperação se fez expressiva em 1967, pois mais de US$ 400
mil já haviam sido exportados até agosto.

Há 22 anos

- Em 1978, aconteciam visitas honrosas à nossa cidade. Levados pelos
anúncios da BR-1 01 e SC-30 1 (ainda não era como foi mais tarde
reconhecida como a BR-280, fruto de uma ingente luta) que dava a

Jaraguá dQ Sul como sendo o 3° Parque Industrial, um grupo de turistas
que procediam de JARAGUÁ, no Estado interiorano de Goiás,
estacionavam o seu 'carango' em frente da Caixa Econômica, aí na Mal.
Deodoro, para um rápido giro pela urbe Instalados a visitar as autoridades

preferiram ficar no anonimato, mas acrescentando que seria de muita

inportância os contatos dos dois dirigentes, em benefício das duas.unidades

municipais. Cabia a iniciativa ao prefeito Victor Bauer. Mas que ficaram
impressionados, a isso ficaram ...

- Em 1988, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, Minas e Energia
firmava convênio com a Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, para a

realização de um levantamento dos recursos minerais existentes no

Município. O convênio tinha a duração inicial de um ano e iria garantir a
colaboração técnica na execução de ull! Plano de Apoio na Área de

Geologia e Geotecnia à Prefeitura para
elaboração de mapas municipais de
Ocorrências minerais, de jazidas dê

areia, brita, argila, etc.; mapas de con

trole de áreas de pesquisa e mineração;
mapas de ocorrências de áreas geotecni
camente instável e, finalmente execução
de um PlanoDiretor de Geologia eMine

ração para o Município e acompa
rihamento da evolução do Imposto Unico
sobreMinerais, no âmbito doMunicípio.

Qualidade
Marista ie
Educação

F7

FALECIMENTO

EgonEhmke

A entidade de estudos políticos tinha grande
aceitação, cuja eficácia acabaria com a luta de

v'êlasses, o controle econômico e nacionalização de
indústrias e serviços essenciais, princípios que tempos
depois foram aproveitados nas linhas mestras da era

getuliana.
'

Vale a pena lembrar, pôr oportuno, um dia, na

ausência do diretor, o tabelião dr. Mário Tavares da
'

Cunha Mello, pedia emprestado a coleção de 1978·
do CORREIO no POVO, para pesquisar assunto de

seu interesse, o que foi atendido pelo funcionário.

Tempos depois foi notada a falta dessa coleção e foi

reivindicada a devolução, afirmando o tabelião que
devolvera no mesmo dia do empréstimo, por um

.

auxiliar que a devolvera ao arquivo, ficando vaga a

idéia a que arquivo teria entregue, persistindo a falta no arquivo do jornal.
Em tratativas no Arquivo Histórico Municipal de Joinville, em 1999, aquele órgão

público liberou muitas coleções do CORREIO DO POVO, encadernados, entre elas a do
ano de 1978, que serviu de pesquisa para a coluna CONFIRA A HISTÓRIA do corrente

..

Assim é que, durante as pesquisas daquela coleção, chegamos na edição n° 2995,
de 15-1-1978, em que no rosto havia uma notacorn o título MUSSOLINI AJUDAVA
PLÍNIO SALGADO, que respondia com mais um artigo esclarecedor algumas dúvidas

daquele passado longevo, màs sempre atual para o resgate da memória histórica.
Voltaremos. Até a próxima.

Somente agora soubemos do. falecimento.

do., prestante jaraguaense Egon Ehmke,
ocorrido em Niterói (RJ), por' interrnédio da
sra. Elga Beims, viúva de Karl Goetjen,
residente em Blurnenau, 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
esporti vo, transferindo-se, posteriorrnente,
para o. Rio. de Janeiro, onde podia melhor

projetar-se nas suas profissões, de dstacado
e graduado fu nc ionár io na empresa
Mannesmann. mundialmente conhecida.

Em vida, tivemos seguidos contatos e era

fiel leitordo 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 um jornal do. interior,
Justificamos as razões em que o. componente'
'dinheiro.', acrescido. da inflação. que 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. /':J

Egon faleceu no dia 8 de janeiro. deste a1Í�(),
filho. de Germano. e Edith Beims Ehmke, seu
progenitor era abastado. comerciante
estabelecido. na esquina da atual Rua 4

(Presidente Epitäcio Pess�a) e Rua 27 (hoje

ano.

Pádre 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.
Corno 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 transformado em 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 nominades no CORREIO DO POVO, na edição. n°
3.685, página 2, de 18 de abril de 1992, e edição. ante
rior dê 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... (CXLIII)

Tio Eugênio
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Delinqüência juvenil- 'nossa responsabilidade
A· justiça de Jaraguá está

desenvolvendo uma campanha municipal,
com o apoio da Prefeitura, arrecadando
assinaturas da população para solicitar ao

Governo Federal que não promulgue
nenhuma lei que diminua a idade de

responsabilidade de 18 para 16 anos,

partindo do pressuposto de que cadeia não

é solução para os nossos jovens.
Esta campanha realmente nos coloca

uma questão: O que fazer com os

adolescentes que cometem crimes? será. a
cadeia a melhor solução? As constantes

notícias da mídia, informando-nos da
rebeliões nas FEBEM e nas panitenciärias
brasileiras nos mostram que este é um

modelo falido, pois não reeduca nem

forma cidadãos. Ao contrário, é uma

escola de fromação para a delinqüência.
A Campanha contra a Redução da Idade
Penal nos desafia a pensarmos em qutras
alternativas que, inclusive, já estão �endo
colocadas em prática em algumas cidades
de nosso Estado.

Como cristãos, também devemos nos

perguntar se o que é necessário não é uma

reeducação tanto de jovens como de,
principalmente, adultos, pois são os pais
que educam e orientam os jovens.

. A recente lei da Juiza de nossa

comarca, proibindo os jovens de 12 anos

de freqüentarem bailões e danceterias nos
.

finais de semana não é uma ingerência
·indevida na vida familiar, mas ao

contrário, quer ser um apoio e incentivo

para que os pais permaneçam firmes em

sua autoridade paterna. É incumbência
divina dos pais educar seus filhos, e eles
devem cumprir com este mandato. A lei

apenas vem reforçar e reafirmar esta

autoridade natural dos pais.
Ao mesmo tempo, nós, como

Comunidade Cristã, também somos

convocados a nos colocar diante da

situação: o que fazer? Brincar de avestruz,
colocando a cabeça na terra e não 'querer
ver que a delinqüência nos ameaça não é
a melhor alternati va. Mas �vemos
pensar e discutir alternativas para
recolocar nossos jovens no caminho da
cidadania ( cabe aqui lembrar que o

criminoso que esteja sob a guarda do
Estado de Direito perde seus direitos

políticos, ou seja, é considerado incapaz
de exercer sua cidadania).

Qual deve ser o critério norteador

para nossa ação contra a criminalidade?
Acredito que continua sendo a máxima
de Jesus; Amar ao próximo 'como a si
mesmo. O amor é o desafio para este

mundo individualista e egoista. Amando
ao próximo nós mostramos que há sim,
outro caminho, que há sim, uma salvação.
Que não precisamos enveredar pelo
caminh.o da violência, mas que possarnos
trilhar uma vereda comum, a vereda do
amor e da Comunidade.

A Campanha contra a Redução da
Idade Penal está em nosso munipípio.
Reflita sobre este assunto. Ele lhe diz

respeito, tanto a você, quanto à sua

família. Se você for convidado ou

convidada a assinar uma listá de adesão
ao movimento, não se furte a esta tarefa.
Inclua seu nome entre os descontentes
com esta situação lamentável. Vamos

pro.curar juntos outra solução. Não

esqueçamos que em 1985 a ONU iniciou
a Década da Juventude. Leia este texto
extraído do Jornal Firmando Pé n':' 48 de

agosto/setembro de 1999:
..

Segundo a Pesquisa Nacional por
Amostras de Domicílio, (PNAD), a

população brasileira de jovens de 20 a 24
anos teria atingido um contingente de
13 milhões de indivíduos em 1995,
correspondente a 8.5% da população do
Brasil. Nesse ano, os adolescentes, eutre
15 e 19 anos eram os mais numerosos,

atingindo 15.7 milhões de pessoas. ou

10.4% da população brasileira total. Estes
mesmos adolescentes terão entre 20 e 24
anos em 2000, constiuindo uma' das
maiores proporções de jovens da história

demográfica brasileira.
Hoje, temos 16 milhões de adoles

centes e 13 milhões de jovens ( 1995). A
distribuição espacial dos jovens se

concretiza de forma desigual. Em 1990. o

Nordeste foi responsável por 50% (500
mil pessoas), seguido pela Região NOite.
Em 1995, o Sudeste foi responsável pelo
incremento (900 mil pessoas) seguido pelo
Nordeste e pelo Norte. No ano 2000, o

incremento aumenta em todas as regiões.
mas prevalece a participação majoritária
no Sudeste (.com I, I milhão de pessoas).
Em 2005 a região Norte passa a responder
por mais de 50% do incremento. A

concentração está nos Estados do Sudeste

(41.5%) e Nordeste (32.1 %). Na década
de 1990, 7.1 % dos jovens não sabe ler e

escrever, 10.2% não tem nenhuma

escolarização e 21.6% são analfabetos
funcionais (sabem ler e escrever seu próprio
nome). Pouco mais de 1/3' dos jovens ente

15 e 17 anos cursa o 2* grau e apenas
21.8% dos jovens, entre 18 e 24 anos.

realizam o curso superior". Para onde vai
toda esta juventude? Você também pode
dar a resposta. Pense nisto I

Um abraço, Marta Moura Streppel

�rculo
Italiarlo

de Jaraguá do Sul

AÇÃO ENTREAMIGOS

Já divulgamos o resultado e entregamos, no jantar, o prêmio aos sorteados.

Bem, houve grandes e belas surpresas, e nos sentimos obrigados a dividir com todos vocês, p.or que
são boas demais para serem guardadas. Vejam só se não estou falando a verdade:

° dr. Gilberto Cassuli, ganhador do FIAT PALIO, doou O veículo ao Círculo Italiano;
° sr. Dorval Marcatto Júnior também doou a bicicleta 18 marchas.

Assim, só nos resta agradecer imensamente esta valiosíssima colaboração, que vai permitir um
grande avanço nas obras da sede.
Muito obrigado e que Deus lhes devolva em dobro. A comunidade italiana agradece. A vocês,
nossa sincera homenagem e nosso reconhecimento por esta generosa atitude.

CURSO DE LÍNGUA'iTALIANA
,

,

Começam no dia 11 de abri I os vários cursos de língua italiana em nossa sede. Participe e aprenda
mais uma língua, que além da

satisfação pessoal pode
oferecer-lhe oportunidades
futuras. Maiores informações
com a Clarice, pelo telefone
375-1302, em horário comercial.

I

AUTOMÓVEIS
Novos é usados - Fo'ne 311-8287

Rua Antônio Carlos Ferreira cl Henri ue Piazéra

) \

ROTARYCLUB
DE GUARAMIRIM

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

Telefone

(047) 373-0187

FAZI;:R X CRITICAR - Toda pessoa se distingue pelo
que faz. Marca sua existência nestemundo, é elogiada ou
criticada pelo que faz. Não significa que uma pessoa tem
que entrar nos livros de Históriaparamanifestar que existiu,
e que realizou alguma coisa para essa humanidade.
A história de uma pessoa pode atingir toda a humanidade
e de outras apenas o ambiente onde vive. O importante é

ter cumprido sua parte, feito seu pedaço na construção
dessa humanidade,
A humanidade se divide em Quas partes: os que fazem e os

que criticam. Uma grandepartemata seu tempo em criticar
ou elogiar 'o que os outros fazem, esquecendo que isso não
compete a eles e que eIes também têm umaparte a realizar.

Normalmente os que são criticados éporque fazem alguma
coisa. Há uma frase de Jesus Cristo, que me faz pensar
muito: se todo mundo falar bem de vocês, fiquem de olhos
abertos porque a coisa não está bem. Esse pensamento
parece errado. Todo mundo gostaria que as pessoas falassem
só bem da gente, que elogiassem, achassem tudo certo. É
fácil se enganar com essamaneira de pensar.
Quem faz, quemmexe com a sociedade, de umamaneira
ou de outra, é criticado. Quem realiza alguma coisa sempre
tem um grupo a seu favor e outro contra.
Muitos se assustamcom a crítica dos outros. Fazernalguma
coisa e, porque são criticados, abandonam tudo. Temmedo

dacrítica.
Atrás da crítica há sempre um desejo de fazer aquilo que o
criticado está fazendo. Até certoponto é um ciúme. A crítica
é a arma do preguiçoso, daquele que fala em vez de fazer.

Quando vejo que alguém conversamal demim, que me
critica, que faz aquela fofoca, eu me alegro. Daí deduzo
que estou mexendo. com a coisa, que estou fazendo
alguma coisa.

'

O importante é saber o que se quer realizar. Muitos não
sabem o que querem na vida e é por isso que nada fazem.
/É bem mais cômodo criticar o que os outros fazem.
Achar certo ou errado. Mas isso é quadradismo, é coisa
de gente comodista.
Uma das coisas mais chatas em televisão são os júris.
Uma pessoa faz uma apresentação e logo estão os

julgadores para esculachar ou endeusar o que essa pessoa
fez.
Assim somos nós. Estamos sempre prontos a julgar cada
ato que vemos.
Cada um tem o direito de fazer o que quer e pagar o

preço por isso, e a ninguém cabe julgar.

Posto de
Gasolina
Maiochi
Ltda.

Rua Reinoldo Rau, 61 - salas 1 e·2

Jaraguá do Sul
Telefones: 371-553.1 - 982-0710
Rua Paraíba, 256 - Blumenau
Telefone/Fax: 340-2393
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porElaine Cristina Gums e GiseIe Ramos

Casamento
Felicidadesao

emiçoAnaías,
que no
diá2/3
comemorou

com os amigos
o 23='
aniversário.
Parabéns!

Parabéns especiais para os amigos Dayane e
'

Elizaldo Mueller, que completam hoje cinco anos

de união matrimonial. A vocês, muitas
felicidades!

Parabéns
Denise, todos as funcionárias da Creche Hulda '

Cardoso, lhe desejam muitas felicidades, sucesso
e grandes realizações.
Abraços pela passagem do seu aniversário.

Ano novo
Parabéns para Osiléia Calçados, proprietários e

funcionárias pelo 6° ano de luta, conquistas e

realizações. Continuem com o atendimento

amigo de sempre. Sucesso!

No dia 27/3
completaram quatro

anos de namoro
ElaineKasmirskie
. CristianoMosca.
Ela, futura bióloga,
apaga 18 velinhas

hoje. A você, Elaine,
muitas felicidades

Joana Borchardt
Extensionista rural da Epagri e esposa de Osni
Borchardt (FUT), aniversariou dia 30/3. Quem lhe
manda muitos abraços e votos de felicidades são
os filhos Vinicius e Ângela e, claro, o maridão.

Ajovem Shirley, que aniversariou
no dia 2/3, recebeumuitos
abraços dos familiares e amigos.
Todee "tchurma"deseja a ela
muito sucesso, saúde e paz.

Pensamento
Psiu ... Você mesmo que está lendo esta página.
Preste bastante atenção no que vou lhe escrever.

O momento que você vive agora é o rnais
importante da sua vida.
Viva o máximo este momento, pois dele depende
todo o seu futuro. Acredite sempre na sua

capacidade de vencer e vá em busca da sua

felicidade sem qualquer medo ou vergonha de se

sentir a pessoa mais feliz do mundo: Seja feliz!
A vida é uma só e você tem que vivê-Ia ao máximo,
pois ninguém irá vivê-Ia por você.

,

�'!i<W.<'f<ff��)<W.·�W<'!i<Y:t.<w.<�<�'

i� �/��!���!��i�:! IAbril)

.

�
A gatinha Taise, ��: Rosana Cisz

'

��')filha de Paulo e 4/4 I F
Magda, recebeu os ��i, 5/4 E��in:a�:smirski ��,
cumprimentosno �fi_( 6/4 Jairo Spézia . ��i

dia 20/3pélo ,��.",'�)" Richard Alvino Voelz Junior � ��
..
i'�."aniversário. Os . ..,·�,l ,..,·�:l

pais, irmãos e �w., 11/4 Dalva Iracema Martini �fj},
amigos desejam' "'Il\'" 1�/4 Mara Rúbia Borchardt Jensen ""a:t,
muitasalegrias. �:rj< 15/4 Mário Antônio Santos Oliveira �:r:i
Esperamosque ���. Juarez Berri ��'

::;::e::.�t';1;t: .,�� �;j: ����é�o�Zi�ramorski ��'
beijos e abraços! �ffi:, André Luís Cristofolini �J5)

n'u'u 'U'U'U 'V'U D 'C"U ���·',f;·�':�·;·r,!·�,�·:f�·":f�·J:f' ;;l;,J';·':f'�,J:f';·�l�·�,f';TJ·:
" ," . . -', .: '. .: .: .: . "

;

Muitas flores e ummundo colorido, com
muita alegria, felicidade epazpara a '

princesa Micaela, que nasceu no dia 2/2, e
ospaisEliane CristineBogo eMário Oliveira.
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Prefeitura entrega livros a escolasmunicipais

Secretário de Administração, José Papp, faz entrega simbólica dos livros à diretora da escola Escola

Municipal de Ensino Fundamental Ribeirão Molha, Iussanã Garcia Alvarenga

Rota Segura atendeu 838 visitantes
A Secretaria de Desenvol

vimento Econômico divulgou
ontem que o Posto Rota Segura
de Jaraguá do Sul forneceu

informações a 838 pessoas no

período de 23 de dezembro a 29
de fevereiro, sendo que 87%

deste total estavam viajando a
,

turismo. De acordo com o

diretor da Divisão de Turismo,
Loreno Hagedorn, apenas

5,25% destes turistas permane
ceram no município.

De acordo com Hagedorn, o
maior emissor de visitantes para
a região foi o estado do Paraná,
com 263 pessoas registradas,
seguido por Santa Catarina

(194), Argentina (l77), São

Paulo (83) e Rio Grande do Sul

(38). "A grande surpresa foi o
fluxo forte de gaúchos e argen-

Inscrições para Programa de Incentivo

ao Trabalho encerram nesta quarta

As inscrições para o Pro

grama de Incentivo ao Tra

balho e Qualificação Profis
sional encerram às 17h de

hoje, no Parque Municipal de
Eventos. Os interessados de
vem apresentar Carteira de

Identidade, CPF, Carteira de

Trabalho, TÍtulo de Eleitor e

comprovante.de residência

(conta de água ou luz), obe
decendo aos seguintes pré
requisitos: estar desemprega
do pelo período igualou su

perior a um ano, residir em

Jaragu,á do Sul nomínimo há
três anos e' ser maior de 16
anos.

O secretáriode Desenvol
vimento Econômico, Waldir

Watzko, lembra que, segundo
a lei aprovada recentemente

pela Câf!1ara de Vereadores,
será aceita a inscrição de uma

pessoa por família. O pro

grama é coordenado por sua

secretaria, auxiliada por uma
comissão executiva formada

por membros de diversas

secretarias, que, após as

inscrições, fará analise 'dos

cadastros para a seleção dos

candidatos. "Eies serão cha

mados gradati vamente, de

'acordo corn a necessidade",
esclarece Watzko.

tinos, que nem costumavam pas
sar por aqui", acrescentou. Ele
informou ainda que foram

coletados os, endereços das'

pessoas que passam pela cidade
para com o objetivo de enviar

correspondência com material
de divulgação turística convidan
do as pessoas a retornarem a

Jaraguá do Sul.
PROFISSIONAIS
A Comissão Municipal de

Turismo e a Secretaria de De

senvolvimento Econômico estão

comemorando a formação �
através do Senac de Jaraguá do
Sul-da primeira turma de Guias
de Turismo Nacional, o que de-

'

verá ocorrer nas próximas se

manas. "A entrada de pessoas

capacitadas na prestação destes

serviços reforça as metas do

município no sentido de

profissionalizar o setor turístico",
diz o diretor da Divisão de

Turismo, Loreno Hagedorn.
GUIA TURÍSTICO
Deste ontem está à dispo

sição na Secretaria de Desen

volvimento Econômico o Guia,
Turístico de Jaraguá do Sull

2000. Com 30 mil exemplares
impressos, esta é a sétima

edição do Guia, que tem apre
sentado informações atua

lizadas em todas as suas pu

blicações.

Outros6 mil

volumes já
toram entregues
às demais escolas

O prefeito Irineu Pasold

entregou, ontem, em cerimônia

realizada durante entrevista
coletiva que concede semanal
mente à imprensa, 408 volumes
de livros, entre títulos de litera
tura infantil, infanto-juvenil e
científica, a quatro escolas da

redemunicipal-RibeirãoMo
lha.Max Schubert, Machado de
Assis eRodolphoDornbusch-,
totalizando um investimento de

R$ 9.317,00. "Com esta entre

ga, fechamos o compromisso
assumido no início desta admi

nistração no sentido de ampliar
o acervo de nossas unidades de

ensino", declarou a secretária
de Educação, Isaura Maria da

Luz Silveira, acrescentando que
a Prefeiturajá forneceu outros
6 mil livros às demais escolas
municipais, o que hoje corres
ponde a 28,6 exemplares por
estudante, atendendo alunos da

pré-escola à Educação de

Adultos.

Educação Infantil
realiza 70 módulo

A Secretaria de Educação
promove nos próximos dias 6 e

14, das 8h às 12h e das 13h às

17h, no auditório do Sesi, o

sétimo módulo do Curso de

Capacitação para Formação de

Profissionais em Educação
Infantil, tom a participação de

40 profissionais. Abordando o

tema "Brincar", o módulo tem

por finalidade fo}necer 'aos
professores condições para que
compreendam ser o brincar uma

linguagem própria da infância e

que se desenvolve por meio de

representação de papéis e da

atribuição de novos significados
a objetos e ações. Também
trabalhará no sentido de qu� os

educadores pensem sobre a

forma como o contexto pré
escolar pode influenciar o uso

de brinquedos e materiais pelas
crianças, de maneira a

contribuir para que a brincadeira

se transforme em espaço
privilegiado de aprendizagem.

Na oportunidade, Pasold
também repassou à E.M.E.F.

WaldernarSchrnitz, represen
tacta pelo presidente da APP,
Bertolino Pellense, e pela dire
tora Leonice T. Bressan, as tin
tas destinadas à nova pintura da
escola. O prefeito destacou

que esta é mais uma das ações
resultantes do programa de

descentralização dos recursos
,

para a administração escolar,
onde a Prefeitura, em parceria
com as APPs, tem conseguido

,

multiplicar os investimentos na

área de educação. Através des
te sistema, 24 escolas da rede

municipal já foram pintadas, aum
custo total de aproximadamente
R$ 30mil em tintas.

CARTEIRAS
Já na semana passada, a

Secretaria de Educação tam

bém entregou 150 jogos de car
teiras e cadeiras a seis escolas

da rede municipal de ensino: '

Erich BIosfeld, Alberto Bauer,
Albano Kanzler, Jaraguá 84,
Guilherme Hanemann e Vitor

Meirelles. Ojnvestimento total
'na aq�isição deste material foi
de R$ 5.856,00, sendo estes re
cursos oriundos do Salário

Educação.

Vilas Lenzi e
Lalau recebem

Caravana daAlegria
A Secretaria de Cultura,

Esporte e Lazer estará

levando a Caravana da

Alegria a dois bairros neste

final de semana: na Vila

Lenzi, as atividades serão

realizadas no sábado (08(04),
com início às 15h, nas

proximidades da E.M.E.F.

Albano Kanzler; no domingo
(09/04), se instalará no

campo da Vila Lalau a partir \

das 9h. Entre as atrações,
estão previstas brincadeiras

para as crianças - cama

elástica e pintura, por

exemplo - e show com a

banda Portal Gaúcho. A

Caravana da Alegria integra
o Programa Brincando no

Bairro, que é promovido pela
Secel, em parceria com as

associações de moradores.
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ONG de proteção asoropositivos
oficializa instalação de sede

Organização
ainda não tem
sala para
funcionar

Pereira, explica 'que a maioria
dos membros pertence à área
da saúde. "'Mas o Gapa está
aberto a todas as pessoas de boa
vontade. Queremos trabalhar
com assistência e conscien

tização, porque o soropositivo
é um ser humano' comum e

merece condições dignas de

sobrevivência", defende.
A equipe vinha se orga

nizando há três meses e já re

cebe doações de aliméntos,
remédios e materiais de higiene,
encaminhados às famílias. "A
maioria é carente, porque o

seropositivo que tem recursos
não s'e trata aqui, teme a dis

criminação", revela o pre
sidente. A divisão de DST

(Doenças Sexualmente Trans

'missiveis) da Secretaria Mu

nicipal de Saúde tem regis
trados 188 casos em trata

mento, na microrregião, mas há
estimativas de que o número

possa ter triplicado com a

confirmação de novos exames,

"Ainda lião fizemos uma

estatística dos primeiros meses

do ano"; i nf'orma a coorde
nadora do programa, psicóloga
Maris Maertrner.

A ONG precisa de uma sala,
para estocar o material doado

pela comunidade, fazer reu

niões e estabelecer posto de
atendimento ao portador,
"Vamos tentar conseguir. esse
espaço. junto ao prefeito
municipal. Dependemos dele

para facilitar o trabalho", ex

plica Pereira, Além de assis-
, tência, os voluntários farão
trabalho de conscientização,
com palestras e promoções para
arrecadar fundo. A motivação
do portador será fei ta em

. conjunto com o DST, já que a

Secretaria Municipal de Saúde
apóia a iniciativa.

(LISANDREA COSTA)

Jaraguá do Sul - A pri
meira ONG de assistência ao

soropositivo na microrregião
foi registrada na segunda-feira
e terá sede em Jaraguá do Sul,
mas depende da liberação de
uma saIa,· pela Prefeitura, para
funcionar efetivamente. Dez

voluntários se reuniram para
fundar o Gapa (Grupo de Apoio
e Proteção à Aids), entidade que
tem ramificações nas principais
cidades do País, A ONG surgiu
da evidência de que o número
de seropositivos na região é
crescente. Estima-se que tenha

triplicado desde o ano passado.
O presidente da organiza

ção, enfermeiro Sflvio LuizPereira: número, crescente de soropositivos leva
ã

fundação da ONG

,Bairroexigeprovidências naBR-280 . Massaranduba criaCorpo deBombeiros
Guaramirim - Os morado

res do Bairro Recanto Feliz

exigem providências das autori
dades competentes, para reduzir
os riscos de acidentes na traves

sia da BR-280, na altura da Rua
Cláudio Tomaselli, perto da Ponte
do Portal. A associação de mo

radores programou reunião para
domingo, com diversas autori

dades, para discutir o problema,
Eles pretendem bloquear' o
tráfego de veículos no entron

camento, caso não sejam adota
das as medidas necessárias,
como a construção de urrya rota
tória ou a instalação de lombada

eletrônica.
A associação de moradores

decidiu adiar manifestação de

protesto prevista para o dia 25

de março, até que a situação seja
discutida com as autoridades, O

presidente da entidade, Caubi dos
Santos Pinheiro, disse que já tem

\

o apoio dos moradores do Bairro
Schroeder I e da Vila Arnizade..
em Schroeder. Eles também se

utilizam da Rua Cláudio Tomaselli

para ter acesso à BR-280, "Se a

nossa reivindicação não der os

resultados esperados, vamos

mobilizar as comunidades e blo

quear o trânsito por tempo inde-

termi.nado", promete Pinheiro.
A reunião deve contar com as'

presenças dos prefeitos Antonio
Carlos Zimmermann, de Guara

mirim, e Gregório Tietz, de

Schroeder, dos vereadores e de

putados Ivo Konell, Carlito Merss
e Vicente Caropreso. A as

sociação também vai discutir a

questão na reunião descentraliza

da da Câmara de Vereadores, que
será realizada no bairro, no dia l 3,

A comunidade decidiu reto

mar o movimento pela instalação
de algum sistema de controle de
velocidade naquele local, iniciado
há dois anos, após, a ocorrência

de mais um acidente com vitima

fatal, há duas semanas. No dia
23 de março, o jovem Alcir

Júnior Sabino, de 20 anos, foi

atropelado e. morto, quando
atravessava a pista. Conforme o

présidente da associação de

moradores, a situação pode ser

considerada ainda mais grave,

pelo fato de que muitos alunos

que residem no bairro, precisam
atravessar a rodovia, diariarnen
te, em horários de tráfego inten

so, para chegar ao ônibus que os

conduz até a Escola Básica
/

Almirante Tarnandaré, no centro,
(MILTON RAASCH)

Massaranduba - O Corpo
de Bombeiros Voluntários, criado
na semana passada, já iniciou as

atividades, atendendo a população
pelo telefone 379-1900, com

plantão à noite, inclusive. A

corporação conta inicialmente
com 10 voluntários, de ambos os

sexos, com previsão de chegar
a 30. As inscrições de pessoas
interessadas em participar do

grupo ainda estão sendo
recebidas. A idade mínima

exigida é 18 anos e o serviço não

é remunerado, Os bombeiros
estão instalados em dependências
cedidas pel'a Prefeitura, no

terminal rodoviário.
Os bombeiros Josias da Silva

e Altair Zech foram designado.s
para as funções de comandante
e sub-comandante da unidade,
respectivamente, Uma das

preocupações corporação, no

momento, é o , treinamento dos

voluntários, O comandante dos
Bombeiros Voluntários de

Guaramirim, Ildemar Alves

Lisboa, está orientando o grupo,
ensinando técnicas -para'
atendimento em situações de

emergência e prestação de

socorro. As aulas são ministradas
nos finais de semana,

O presidente da corporação,
Cândido Brych, disse que os

bombeiros precisam de todo o

apoio material e financeiro

possível da comunidade, pois têm
carência de praticamente tuoo:
mangueiras, cordas, capacetes,
botas e equipamentos em geral.
A Prefeitura cedeu um cami

nhão-pipa e uma ambulância, ini
ciando a formação do patrimônio
da entidade. Conforme dados da
Abvesc (Associação dos Bom
beiros Voluntários de Santa Cata
rina), Massaranduba passa a ser

36a cidade catarinense servida

por bombeiros voluntários. (MR)
I

PERDA/EXTRAVIO DE
DOCUMENTOS

Auxilio Financeiro para Alunos Carentes

A AJEB - Associação Jaraguaense dos Estudantes em Bluinenau
- informa que está a disposição dos interessados no DCE da
FURB (Campus I e II) as fichas para inscrição aoauxülo financeiro
para alunos do nível de graduação. O edital n° 001/2000/SE/
PMJS da P.M. de Jaraguá do Sul contém todos os detalhes sobre

. o processo de inscrição que encerra no próximo dia 7 de abril.
Está sendo disponibtllzado um recurso total mensal de 129 UPM's

para os estudantes carentes da FURB, Para maiores informações
contatar os membros da AJEB nas seguintes salas da FURB

.

(noturno): Ortiz C-1 08, Elói C�206, Lamas IPT/F-1 00, Cleber IPT/
F-1 04, Adriano F-1 01, Simone 1-405, Claudiene S-305, e Marlete
IPT/F-200,

Conforme BÓ 541/00, comu
nicamos extravio de um livro

Registro de Funcionários da

Empresa Campigotto Repre-
. sentações t.tda. CNPJ
97.397,061/0001 -76, Livro
nQ 01 registrado no SINE/JS
em 05/94, contendo registro
dos seguintes funcionários:
01 - FABíOLA R. QUEIROZ
DEOLIVEIRA
02 - ALESSANDRA PATRí
CIANUNES'

Marcelo Lamas

Diretor de Comunicação,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Obra: O chamado Morro da Argi é o trecho mais.diftcil do traçado da Rua Luiz Feliciano Bortolini

Prefeitura abre rua paralela
na Barra do Rio Cerro

No futuro,
via deve sevir

para melhorar
escoamento

precisa de continuar o poder
público precisa entrar em acordo

com os moradores da região.
O secretário exonerado da

Secretaria de Desenvolvimento

Urbano, ValdirBordin, mostra-se
pouco entusiasmado com o

projeto. "Demos o primeiro
passo, é só o começo. Para

desviar o trânsito, essa rua teria

que ser aberta até as proximidades
da Prefeitura, ligando à João

Januário Ayroso, mas a obra
precisa começar, de alguma
forma", pondera. Ele diz que

enquanto estiver pavimentada
com macadame a rua não vai
servir para atrair o fluxo de

trânsito.

O prefeito' lrineu Pasold

garante que a pavimentação
asfáltica sai ainda este amo. "Tanto

Jaraguá do Sul - Os
. trabalhos de abertura e drenagem
da rua que servirá de paralela à

Ângelo Rubini, 'na Barra do Rio
. Cerro, ligando o trevo de Po
merode ao trevo da Carrocerias

Argi, podem garantir melhorias
no trânsito da região. A Prefeitura

pretende criar anel binário e

asfaltar a Rua Luiz Feliciano
Bortolini até o final da gestão.I

Nessa primeira etapa, a rua tem

extensão de dois quilômetros,
somados os trechos que já
estavam abertos. Mas antes

essa, quando a paralela da Ilha da

Figueira serão asfaltadas. Quando
estiver pronta, o trânsito vai subir

pela Ângelo Rubini e descer pela
Luiz Feliciano Bortolini", pro
mete. De acordo com o prefeito,
esse projeto não acontece

simplesmente por ser ano

político. "Essa questão vem sen

do negociada há' três anos, mas

isso leva tempo", justifica .

No trajeto executado, falta
rebaixar a rua em alguns pontos,
construir galerias de água e

pontilhão sobre o ribeirão que
corta a rua. No chamado Morro

da Argi, o traçado da rua é mais

complexo. As ináquinas da

Prefeitura precisam remover a

terra, que será espalhada nas

vizinhanças, para poder abrir a

rua. (LISANDREA COSTA)

NOVO CAMINHO PARA TUA VIDA

Igreja Evangélica Luterana � Centro
- Paróquia Apóstolo Pedro-

............................................................................6 a 9 de abril de 2000 rrrz ; ..

Palestrante: Pastor Sérgio Schaefer

(Ivotí - RS)

5ª feira, dia 06 de abril - 19:30h
*

Nossa Geração na Busca do Novo *

6ª feira, dia 07 de abril - 19:30h
*

Jesus traz uma nova proposta
*

Sábado, dia 08 de abril - 19:30h
*

O Novo de Jesus Revolucionando a Vida *

Domingo, dia 09 da abril - 9 horas da manhã
*

Onde Acontece o Novo 8 *
,

�enha - não perca esta rara oportunidade de ouvir algo novo - sem inscrição - sem taxas - sem complicação,
e só você chegar.
5i!, 6i! e Sábado - às 19:30 horas - Domingo - às 9 horas.

.

* Novo Milênio sem Exclusões *

Morador :ißterdito'u
a obra com estacas

Antes de continuar a orra, a
Prefeitura precisará se entender
com os psoprietãrios de terrenos
no morro, que ainda não

acertaram a negociação. Arthur
Krüger.fechou acordo de R$ 30
mil pelos 1,5 mil metros de área

, perdida com a passagem da rua.
"Combinaram queme pagariam
f até sexta-feira. Se não me,

pagarem, não continuam",
I protesta. Ele fechou o traçado
com estacas e revela que só vai

! ;permitir a continuação depois
.

que receber o dinheiro.
O prefeito Trineu Pasold

atribui essa postura a influên
cias políticas. "Tínhamos
acertado tudo, mas alguém.fez,

a cabeça dele para que boico-
tasse o trabalho. Não posso
simplesmente tirar dinheiro do

1"

caixa e pagá-lo, isso exige do

cumentação", explica. PasoJd
diz que todos os moradores
haviâm concordado, no início
-das negociações, mas que
depois começaram a colocar
entraves. O mesmo aconte

ceu nas obras da Rua Joinville.

Krüger preocupa-se apenas
com o pagamento. "Se vão usar

a minha terra, que -me paguem
antes", resumé. Ele denuncia
que a tubulação colocada no

morro não será suficienté para
conter a vazão de águas. "A
terça já está rachando.sâe eles
não arrumarem, na primeira
enxurrada esse morro vai parar
lá no asfalto", prevê. Bordin,

. quê deu inícioàs obras, garante
que há infra-estrutura neces

sária. (LC)

i 'Kriiger: liberação da rua depende do pagamento da. área

Jornal

CORREIO DO POVO
PABX: (Oxx47) 370-7919
Comercial: 370-8654

At. Assinante: 371-1919
Teleassinatura: 370-0816

275-0105

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Mulher esfaqueia
dois homens

Jaraguá do Sul - Na noite

de sábado passado, um casal

estava na Lanchonete do Gaúcho,
localizado na Rua Leno Nicoluzzi,
no Bairro Água Verde. Um grupo
de aproximadamente 12 a 15

homens, que bebia na lancho

nete, começou a mexer com uma

mulher. O geornetrista Amiltorn

Adolar Kuhn, 28 anos, ao de

fender a namorada, passou a ser

agredido. Vendo seu companheiro
caído e apanhando, a mulher ar

mou-se de um canivete, der

rubado por um dos agressores,
desferindo dois golpes. O pri
mei ro golpe acertou o abdome de

Leandro dos Santos, de 15 anos,

que foi encaminhado para o

Hospital São José e, depois de

passar por cirurgia, foi enca
minhado para a UTI. Sua reCU7

peração é estável. O segundo
golpe foi em Dabnei Albino, 18

anos, atingido na perna, que foi

medicado e liberado em seguida,
já que o corte não era grave. A

cozinheira MGS, 25 anos,

apresentou-se ao delegado de

plantão ontem à tarde. (AO)

PRODUTOS RINO

Operação Norte vistoria as

autopeças usadas da cidade
Edson Junkes/CP

Proprietário: "operação é benéfica para quem trabalha certo"

que são altos, concorrer com os

desmanches é entrar numa briga
sabendo que vai perder". Isto
porque, segundo Papp, os preços
praticados pelas empresas irregu
lares são muito abaixo em relação
aos do mercado, pois os carros

são provenientes de roubo ou até

mesmo de golpes do seguro. O

empresário informou ainda que

trabalha só com carros compra

dosjunto com seguradoras, que
já chegam legalizados à Usapeças
e dão garantia do que vendem.

O tenente Fabiano Dias Perfeito,
que dividiu com o delegado o

comando da operação, destacou
queuti lizou cerca de 40 policiais

.

neste trabalho, que deve se re

petir. (AGOSTINHO OLIVEIRA)

PoffciasCMl e
Militar trabalham
em conjunto na
em Jaraguá do Sul

Jaraguá do Sul- Num tra

balho conjunto entre as polícias
Militar e Civil foram vistoriadas
na última segunda-feira, durante
'a Operação Norte, revendas de

autopeças usadas no município.
O objetivo principal da operação,
segundo o delegado de polícia
I1son José da Silva, é descobrir

possíveis desmanches de carros

roubados. No entanto, nenhuma

irregularidade foi descoberta,
como é o caso da Usapeças Ltda.,
situada na Rua' Feliciano Borto

lini, 11 00, na Barra do Rio Cerro.
O proprietário da empresa, Adil
son Cesar Papp, ressaltou que
"esta fiscalização veio em boà ho

ra.pois para quem trabalha certo

hoje em dia, com os impostos

fi') CP ..

�©)�lQ)�
Assaltantes roubam cidadão

Jaraguá do Sul- Quando
chegava em sua casa no último

domingo, Ivoriino Macedo foi
assaltado no portão de sua resi

dência, na Rua Max Wilhelm.

Dois elementos chegaram por
trás e ameaçou Macedo com

uma faca. Ele foi obrigado a en

tregar a carteira contendo docu

mentos, R$ 280,00, relógio de

pulso e pulseira de ouro. Um

dos assaltantes, de pele escura,

estava trajando roupa toda
branca.

Menino morre afogado

Jaraguá do Sul - O ga
roto Jonathan Batista Correia,
de 4 anos, morreu afogado no

último sábado, por volta das
11 h20, num córrego do Rio

Molha. Ele brincava com

alguns amigos no barranco do

córrego, quando caiu. Ari

Martz e Luiz Fogolari ten

taram salvá-lo, mas Jonathan

entrou no Pronto Socorro do

Hospital São José, sem vida.

FORRO DE PVC TEM NOME!

I
-

�ORTA SANrONADA · CANAl�TAS • DIVISORlAS · P�RrIS INDUSTRIAIS · r�CHADURAS
FÁBRICA - LIGAÇÃO GRATUITA

0800-47-2628
ITAPEMA-SCRINO INDUSTRIAL LTDA.

VENDAS: Jaraguá do Sul e Região - Fone: (0**47) 371 �8602
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Avaí vence o Brusque
No Estádio da Ressacada, em Florianópolis, o Avaí venceu o

Brusque por 1 a O. A rodada teve ainda o Figueirense derrotando
o Criciúma por 3 a I. O Tubarão subiu na tabela ao vencer o JEC

por 1 a O, Kindermann e Brusque empataram em 3 a 3, ,Marcílio
Dias e Avaí em 2 a 2, Alto Vale e Lages, Chapecoense e Fraiburgo
em O a O. Hoje o Estadual prossegue com os seguintes jogos:

Criciúma x Chapecoense, às 21 h40, e os outros jogos, Fraiburgo
x Kindermann; Lages x Tubarão; Avaí x Alto Vale e Brusque x

Marcílio Dias, às 20h30.

TomazeUi

Depois do cancelamento da

eleição da Liga Jaraguaense de

Futebol, programada para o dia
24 de março, finalmente

Rogério Lauro Tomazelli tomou
posse. A'solenidade aconteceu

logo após a eleição por
aclamação de Tomazelli, na
última sexta-feira. Assim que
assumiu a presidência,
Tomazelli confirmou que o

Torneio Integração,
que reúne equipes da

microrregião, dev.e iniciar
ainda neste mês.

I" Divisão
O campeonato da 1 a Divisão
será disputado somente no 2°

semestre.'A competição
promete ter número recorde

de inscritos, reunindo equipes
das duas principais divisões de

Jaraguá do Sul e filiados à

Liga de Futebol. Além disso,
Tomazelli pediu 120 dias aos

dirigentes, para regularizar a

situação da Liga, que está com

estatuto ilegal. Osmar Vogel,
que deixou a presidência,
prometeu colaborar com a

atual administração.

Varzeano
O jogo de destaque na última rodada do Campeonato Varzeano

"Taça Raul Valdir Rodrigues" ficou por conta da vitória do Santa
Luzia sobre a Estrada Nova, por 10 a 2. Santa Luzia já havia

vencido na 1 a rodada a equipe do Independente, por 3 a I, e passa
a ter o melhor ataque da competição, com 13 gols. Demais

resultados: Amizade 4 x 2 Figueira, Vila Lalau O x I Kiferro, Santo
Antonio ê

x O NovaAliança, Flamengo I x 2 Vitória, Tranze o Pé
O x 2 Água Verde; Atlético 1 x 3 Bangu e Independente 2 x 4 Aut.

Pradi.

Rápidas __

* As inscrições para o Torneio Individual de Tênis do Baependi
estão abertas até o dia 10. O campeonato acontecerá de 14 a 16
deste mês, reunindo tenistas do Baependi e Beira'Rio.
* O congresso técnico do Campeonato Escolar de Futebol será

amanhã, quinta-feira, a partir das 15 horas, no auditório da

Liga de Futebol. Um dos objetivos deste campeonato é a seleção
de atletas que representarão a cidade no Moleque Bom de Bola.
* Cinqüenta duplas disputaram 04° Wizard Streetball/Secel, que foi
SUcesso absoluto. Para o ano que vem, Luis Póvoas, o Léca, Ito e

Milton prometem novidades. Este ano, dois norte-americanos,
Kenneth e Andrew, que disputam a Liga de Basquete por Blumenau,
prestigiaram o evento.
* Jaraguá do Sul vai sediar, de 20 a 23 de abril, o Campeonato
Brasileiro de Xadrez até 14 anos. Alexandr Fier e Josiane
Assing, campeões em suas categorias, estão com vagas
garantidas na competição. Vale a pena conferir,

-

,

Poços Artesian���, 't�bula,�es
e ponteira subterrânea

É água gratuita, você paga uma vez só e temágua.
mineral extraída de seu p�óptiö terreno.

Consulte seu instalador técnicoéspecíalizado .:

-

, pelo telefone 9980-89�2 ou venha '

-

,

pesso,alfnente à Rua ArthurGumz.ôâ- Bairro Vila
',' : -

Nova - Jaraguá do Sul- SC

Jaraguá Futebol Clube estréia
domingo na Segunda Divisão
Time jaraguaense
aindanäo
deflnlu quem
será o técnico

Jaraguá do Sul-- o Jaraguá
Futebol Clube vai enfrentar o

Tiradentes no Campeonato
Catarinense da Segunda Divisão,
em Tijucas, dia 9 de abril. Apesar
da proximidade da estréia da

Segundona, o time de futebol
local ainda não definiu o técnico.
José Roberto do CanTID, diretor
executivo do clube, diz que o

time está sem dinheiro, ainda não
fecharam patrocínio e não podem
contratar técnico porque nin

guém viria para o João Marcatto

receber a quantia que podem
pagar. Com isso, a equipe dispu
tará o primeiro turno da com

petição com equipe baseada em

juniores, reforçados por joga
dores que já defenderam a equipe
no ano passado, como o zagueiro
Evandro, o volante Leandro, o

meia-esquerda Dutra e os

Edson Junkes/CP

Patrocínio: diretor exclusivo do clube diz que time está sem dinheiro

atacantes Fabinho e Fábio Luís.
O dirigente informou que "a no

vidade é o goleiro Éder, 19 anos,

o meia Maurício, 18 anos, ex-jo
gador do futebol amador de

Joinville, além do jogador Careca,
que estava no Rio de Janeiro",
ressaltou. Com a falta de patro
cínio, Paulinho Criciúma não virá
rnais para o tricolor, alguns nomes
foram comentados pelo diretor,
como os ex-jogadores Biro-Biro,

Ricardo, Zé Mario e Sérgio
Carvalho, supervisor do clube.
"Se houver necessidade, o trei

nador pode ser eu, por que não?",
indaga o diretor. Além do Jaraguá
Futebol Clube e Tiradentes, tam
bém disputarão a 2a Di visão deste

ano o Camboriú, Concórdia,
Curitibanos, Guarani de Palhoça,
Internacional de Lages; Joaçaba,
Santa Catarina de Blumenau e

. Timbó. (AGOSTINHO OLIVEIRA)

FMElBreit�auptiCaraguálideraCampeonato Estadual
Jaraguá do Sul -- Mesmo

não jogando bem di ante da AABB/
Rotesma de Chapecó, a FME/

Breithaupt/Caraguá conquistou a

segunda vitória, em dois jogos
disputados no Campeonato
Catarinense de Futsal 2000, no
sábado passado. A FME saiu na

frente com bola na rede, aos três

minutos, numa jogada ensaiada
com Altair. O Chapecó empatou
aos sete minutos com gol de

Duda. Um minuto depois,
novamente Jaraguá do Sul

passou na frente quando Xande
tocou para Dedé, que chutou

cruzado, e Júnior concluiu. A

partir daí, o técnico Dalpasquale
'fez alterações na equipe,
procurando dar ritmo de jogo para
os mais jovens. Aos II minutos,
novo empate de Chapecó, com
Véio. Aos 12 minutos, Xande
aproveitou chute cruzado' de
James para fazer 3 a 2. Depois
foi a vez de Altair tocar para

Júnior fazer 4 a 2.

Aos II minutos do segundo

tempo, Chico se redimiu do erro

no terceiro gol de Chapecó e

marcou 5 a 3. Faltando dois

segundos para o término, Tick

completou com o cronômetro já
zerado e o gol foi validado. O
árbitro PedroEliseo explicou que
"mesmo corn o cronômetro

zerado, depois do chute do atleta,
se a bola não tocar em, ninguém,
o gol vale", Próximo jogo da FME

será neste sábado, em Curiti

banos, com Gaboardi/Fogo de

Chão. (AO)

Esportista' visitapatrocinadores deJaraguá do Sul
,

'...
I' _ • �

.,\. ," / <. r:

Jaraguá doSul- O modelo .: desfilando é praticando esportes: e p'aÖt,á"sl!:ié'ö:;Nó Programa Livre,
e esportista paulista Ranimiro "Esporte e natureza são coisas 'c,üíiFi:fhlbi, também foiconvidado
Lotufo Neto, 39 anos, esteve essa que eu gosto demais, � perna para falar sobre o fato de' ter

semana em Jaraguá do Sul para mecânica não me desanimou, desfiladç, .rnesrno com perna,
conhecer a empresa que patro- muito pelo contrário, azora eu ,, '�í-lcã:n 'i ;���ME!rul�'bi:Fa"shioH,
cina equipamentos de parapente, ,praricà outros esportes ';Iém, d� ;; :le�l�r';'- '?(!l'�ste áno.
a Sol Paragliders. Depois de des- pafaperÜ�"c,0,1n.9 J{aY1,eHRáfH�g, ',', �P',�,spQr,'tist.ié!-;pI,lJxo.nadÓ pefo
filar por muitos anos na Europa Ciclismo, entre outros, P, orgulha-. Pàl'ape'T)teJá-p'assoí:tseis horas no
e Japão, Ranimiro voltou ao' se.'

"

ar, com 122 .klll de di,stântia do
Brasil. A-depto do parapente, ao' R,üii'p1irü foi convidado ai" ponto de salto. Ele já participou
praticar esse esporte acabou 'partiCi'par de vários programas de de vários campeonatos e agora
sofrendo' acidente e perdeu a televisão, como o H (atual 0+), buscá mais patrocínio para

perna direita. Mas esse fato não Domingão do Faustão, Jô Soares, participar de novas aventuras.

interferiu na vontade de continuar Adriane Galisteu, SBT Repórter (FABIANE RIBAS)
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McLaren: ondulaçõe� de Interlagos atrapalham a corrida de Coulthard

Mcl.aren abre recurso contra
I

desclassíficaçâo de Coulthard
Piloto está
confiante que vai
receber os pontos
devolta

permite, no mínimo 50 mm,
com tolerância de 5 mm.

A McLaren alega que a asa

se deslocou sobre seu próprio
eixo por causa das ondulações
de Interlagos. Se essa expli
cação for aceita, o autódromo
estará virtualmente condenado
- ou a perder seu GP, ou a ter

de passar por nova reforma em

seu asfalto.
Na McLaren, os humores

são bem distintos quanto ao

desfecho do caso. Coulthard,
por exemplo, disse que está
"muito confiante" em receber'
seus pontos de volta. "A de
cisão da FIA vai ser favorável

para nós. Claro que não de-
vemos dizer nada antes, mas

acho que vamos ganhar", de
safiou o piloto.

Já Ron Dennis não tem tan

tas esperanças. "Nosso carro

não é suficientemente -verrne

lho", disse o dirigente da Mc

Laren, numa alusão mais do que
clara ao que considera uma

perseguição à sua equipe pela
força política que tem a rival
Ferrari.

No ano passado, o time
italiano foi beneficiado pelo
Tribunal de Apelações da FIA

ao recuperar a dobradinha que
havia conseguido no GP daMa
lásia. Foram detectadas irregu
laridades nos defletores laterais
dos carros de Irvine e Schu

macher, mas a Ferrari conven
ceu os juízes de que errado era

o sistema de medição usado

pelos comissários-técnicos em

, Sepang. (FLÁVIO GOMES)

São Paulo - O Tribunal de

Apelações da FIA (Federação
Internacional de Automobilis

mo) divulgou ontem em Paris
o resultado do recurso coloca
do pela McLaren contra a des

classificação de David Coul-
.

thard do GP dó Brasil de Fór
mula 1. Cinco juízes se reuni
ram durante todo o dia em Paris

para estudar as justificativas da

equipe. O carro do escocês, se
gundo colocado na corrida, ti
nha sua asa dianteira a 43 mm

do solo, quando o regulamento

DIÁRIO DE ÍMOLA
�� •

1 de abril - I
Tradicionais na imprensa inglesa, as brincadeiras de lOde abril
costumam atingir a F-I também. No último sábado, duas

"informações" bombásticas circularam pelos principais sites na

internet. A primeira: Fisichella havia sido declarado vencedor do
GP do Brasil porque todos os outros carros estavam irregulares.
Um afago nos italianos, em semana de corrida em Ímola.

1 de abril - iI
A outra que surgiu na rede foi mais engraçada ainda: a FIA estaria

aprovando um novo sistema de reabastecimento para evitar que
os carros parem nos boxes. O novo sistema usaria mini

helicópteros equipados com tanques de gasolina, que
reabasteceriam os carros em movimento!

Patrocínio novo

A BAR anunciou ontem a assinatura de contrato com um novo

patrocinador, a NipponMitsubishi Oil Corporation, NMOC. Estréia
neste final de semana, no GP de San Marino. A Honda teve a -ver

com a negociação.

Sauber troca projetista
O alemão Willy Rampf, de 46 anos, assumiu o departamento de

projetos da Sauber no lugar de Leo Ress, que há duas décadas
faz os carros da equipe, tanto no Mundial de Marcas, como na F

I. Ress vai cuidar agora da área de R&D da Sauber (pesquisa e

desenvolvimento). Rampf foi engenheiro de pista do' time entre

1994 e 1997. Estava na BMW. No mês que vem, começa a

trabalhar no carro de 2001.

Treinos de 'Schumi'
Michael Sehnmacher encerrou no sábado seus treinos com a

Ferrari em Fiorano. Completou 98 voltas das 11 horas às 20h 15
na pista particular da equipe, a melhor delas cronometrada ern

1minOOs542.
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