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Governo assina convênio para a retirada
. dos trilhos do centro de Jaraguá do Sul

,

o prefeito de Jaraguá do Sul, Irineu

Pas?ld (PSDB), assinou na manhã de
ontem convênio para a elaboração do

projeto que prevê a retirada da rede
ferroviária do centro da cidade. Duas

I

empresas constituíram consórcio para a

realização do projeto, orçado em R$
1.150.000,00, pagos com recursos do
Ministério dos Transportes e doMunicípio.

Cada quilômetro demalha ferroviária

.construída custaR$ 1,5 milhão. Para exe
cutar as obras do novo traçado da ferrovia,

.

a Prefeitura vai precisar de aproxima
damente R$ 40milhões. O prazo de entre

ga do projeto é de 90 dias. Página 13

PMDB ePT
,

negociam aliança
Os diretórios do PMDB e do PT

indicaram dois representantes de cada

partido para oficializar às negociações
entre as legendas.

Hoje, os vereadores Pedro Garcia e

José Antônio Schmitt, pelo PMDB, o

presidente daExecutivamunicipal do PT,
Dionei da Silva, e Emerson Gonçalves se

reúnem para discutir possível aliança.
Página4

'

Menegotti 'ganha
certificados ISO·

Jaraguá perde
.jogo de estréia
A équipe do JaraguáFutebolClube foi

derrotada pelo Concórdia por 2x 1,. no

domingo, dia 9, no jogo de estréia do

Campeonato Catarinense da Segunda
Divisão.

O técnico atribuiu ao cansaço da via

gem ó mau desempenho da equipe. Hoje
à noite, o time jaraguaense enfrenta a

equipe do Timbó, no João Marcatto.

Página 16

A Metalúrgica Menegotti foi
recomendada para receber os certificados

ISO 9001 e 9002. A auditoria realizada
na empresa pela BRTÜV apontou as

unidades deNegóciosMenegottiMáquinas
para construção civil apta à. receber o

Certificado ISO 9001 e de Negócios
Menegotti Produtos de Fundição para
receber o Certificado ISO 9002.

PáginaS
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Privilégios oficiais
o reajuste do salário do prefeito de Schroeder, passando dos

atuaisR$ 8.675,28 paraR$ 9.542,88 é uma.afronta aomiserável
saláriomínimo, além de ser incompatível coma situação econômi
ca doMunicípio. Se o salário de R$ 8,6mil já era absurdo, o
que dirá agora.O aumento conspir� contra os esforços do governo
federal em garantir a estabilidade econômica e reforça as críticas
da população sobre os privilégio� da classe política, que tem o

poder de reajustar os próprios
,

.

vencimentos.
Os valores deveriam revoltar os

",

salarial contribuintes, principalmente os

assalariados, que bancam a farra
com o dinheiro público. Por outro
lado, o Tribunal de Contas. do

Estado, tão austero em relação a

algumas questões administrativas,
ignora tamanho despropósito. Não
se trata de condenar antecipa
damente a administração Gregório

. Tietz, mas levantar a questão e

discuti-Ia com seriedade e im

parcialidade. Até porque, não há
comê negar que os valores são

excessivamente altos para os padrões locais.
Para exemplificar, basta traçar alguns parâmetros de análise.

Schroeder ocupa a 57a posição estadual com relação ao retomo
do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e

Serviços), teve receita de R$ 2.979.948,88 em 1999. Jaraguá
do Sul, Município pólo da região, terceiro arrecadador do

Estado, com receita anual de R$ 55.566.017,00, paga R$
8.005,58 mil ao prefeito Irineu Pasold, incluindo verba de.

representação. São dados suficientes para provocar uma

discussão do assunto.

se-mostra
n,<

;"'%.'

, propásiias
. democráticos ,',

Na outra ponta da cadeia dos privilégios está o Legislativo
Municipal, que compactua e aprova a imoralidade. Os vereadores
de Schroeder recebem R$ 795,24 enquanto que os colegas
jaraguaenses recebemR$ 2.089,25. Valor 14 vezes maior que o
saláriomínimo, o que comprova o desequilíbrio na aplicação dos
recursos públicos. É'precisomuito mais do que declarações e

justificativas vazias para salvaguardar 'o processo de

democratização do País; tão propalado pela classe política e

insistentemente reforçado em período eleitoral.
Já que o povonão pode estar reunido sempre p�ra expressar

sua vontade, a identidade do poder constituinte como soberania
só pode ser feita via representantes. Fora'dela está o csime da
sonegação dedireitos. Infelizmente, a população ainda estámal
representada. Com raríssimas e honrosas ,�xcêções, os

governantes têm compromisso com ascausas e n�ó'com o próprio
interesse. A vontade popular não é ouvida e! pior, é desprezada,
numa clara demonstração de exclusão do processo político
administrativo.

Falta aos políticos o conhecimento daexistência de umdiploma
legal superior, com obrigações, restrições e direitos de governantes
e governados. Talvez isso evitasse que os governantes e

legisladores transformassem o exercício das funções em jogo de
poder, onde os perdedores são sempre os contribuintes. A

proposta salarial. apresentada pelo governo de Schroeder se
mostra dissonante em relação aos propósitos democráticos. Se
insistir por essa senda, COlTe o risco de perder o norte da bússola'
da história.

Mediação e interação

Uma técnica considerada

primordial, utilizada pelos media
dores profissionais, na condução
de resolução de conflitos, entre

. partes, é suscitar de forma cons
ciente nos 'membros do grupo
operativo a sua interação. Ou seja,
a finalidade do grupo funcional
assim constituído por mediadores
é tentar evocar a i nteração cons

cienciosarnente- entre os partici
pantes. Embora alguns mediadores

possam ficar, em princípio, cons
trangidos, o importante é tentar

aprender a entender o processo de

interação.
Quando nas sessões de me

diação' os membros do grupo
conversam, só um terá a idéia mais,
forte num deterrninado momento.

Se os mediadores estiverem aten

los, sentirão quelll vai falar, e, aí,
conscientes, concentrarão suas

atenções nessa pessoa, ajudando
a- a externar seu pensamento com

clareza. À medida que a conversa

prossegue no -decorrer da sessão,
alguma outra pessoa do grupo
poderá aflorar com urna idéia mais

enriquecedor-a, externando-a, e

assim, ·sucessivamente, criando
urna interação entre os mediados e

mediadores. Se você se concentrar

no que o outro diz, sentirá quando
é a sua vez de falar e, conse

qüentemente, a idéia virá espon
taneamente a seu pensamento.r'

* RolfEugenio Fischer

Nem sempre as coisas fun
cionam tão bem assim. Algumas
pessoas se inflamam quando estão
em sessão, Sentem a força de uma

idéia e a manifestam e, então, como
esse ímpeto de energia é muito

satisfatório, continuam falando
muito além do tempo, pois o surto
de energia já devia ter passado para
o outro. Tentam monopolizar o

grupo. Outras, por sua vez, são

contidas e mesmo quando sentem
a força de uma idéia, não se arriscam
a dizê-Ia. Nessas situações, o grupo
se fragmentá e os participantes não

se aproveitam de todas as mensa

gens. O mesmo acontece quando
alguns participantes do grupo de

trabalho perdem o proveito de suas'
idéias. Quando desgostamos de

alguém ou nos sentimos ameaça
dos por alguém, a tendência natural
é nos concentrar em alguma coisa
de 'que nãq gostamos em relação à
outra pessoa, uma coisa que nos

irrita. Infelizmente, ao agirmos
assim, em vez de ver a beleza inter
na da pessoa e passar-lhe energia,
nós eliminamos a energia e, na

verdade, a prejudicamos, Elas só
sabem que .se sentem, de repente,
menos belas e confiantes: e isso
ocorre porque consumimos a ener

gia delas,
Por isso que a interação é tão'

importante no processo de rnedia

'ção, O que se observa, no geral, é

que os seres humanos estão
endurecendo uns aos outros num

ritmo tremendo, com suas com

petições violentas, impondo as

suas verdades, os seus poderes,
geran-do conflitos.

Mas num grupo de trabalho
verdadeiramente funcional, a idéia
é fazer o oposto disso, é intensifí
car a energia e vibração de cada par
ticipante do processo de mediação,
preveniente da energia transmitida

por todos os outros. Quando isso

ocorre, o campo de energia inoivi
dual de cada um se funde com o do

outro e cria um reservatório de

energia, como se o grupo fosse um

só corpo, - mas com muitas cabeças,
Algumas vezes, uma cabeça fala

pelo corpo, outras vezes, a outra

fala. Mas um grupo funcional de

trabalho assim, cada participante
, sabe quando falar e o que falar, pois
vê, verdadeiramente, a vida com

mais clareza, As pessoas se sentem
valorizadas e reconhecidas e são

capazes de desenvolver relaciona·
mentos mais afetivos e respeita'
dores. Quando se atingiu esse grau
de interação, os mediadores estão
prontos para reconhecer as ver·

dadeiras necessidades e interesses
um do outro e que servirão coma

base para forrnu lar acordos du,
.

radouros e definitives.

* Professor emérito da VFPR
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Câmara pode alterar critério
de remuneração do prefeito+- "Estamos experimentando o

nosso próprio veneno. O que deveria
contribuir com o comércio local está
servindo apenas para afugentar os

clientes." (Presidente eleito da Câmara
de Dirigentes Lojistas, Hilário Corrêa,
sobre o estacionamento rotativo de

Jaraguá do Sul, idealizado pela entidade

para regulamentar o trânsito, mas que,
-,

segundo a CDL, prejudica o comércio)

Objetivo é conter
'exageros' "como
o atual salário de
Gregório Tietz

presidente da Câmara Municipal,
WilsonMoritz (PMDB), explicou
que foi justamente para esclarecer
estas dúvidas que a votação da

matéria, que dev�ria ter

acontecido na segundà-feira (3),
acabou acontecendo só no dia

seguinte, por convocação
extraordinária do Legislativo.,

Moritz, que já teve muitas

divergências com o prefeito Tietz
nos últimos meses, referente a

reivindicação da autonomia de
funcionamento e o repasse de
uma verba para investimento na

modernização da' Câmara de

Vereadores, mostrou-se cético
em relação a intenção dos
vereadores em modificar o

sistema de remuneração do
Executivo. "Não acredito", disse,
sem explicar o motivo.

SALÁRIOS - Com o

reajuste, a remuneração do vice

prefeito (seis pisos) passa de R$
2.168,82 para R$ 2.375,72. A dos
secretários municipais sobe para
R$ 2.240, 00, i nc luída a

gratificação de 100%. Apenas
seis servidores receberão o piso
mínimo de R$ 397,62. A maioria
dos servidores ganhará entre R$
620 a R$ 760,00. A remuneração
dos vereadores vai de R$ 722,94
para R$ 795,24.
(MILTON RAASCH)

legislativo foi comentada na

sessão da última segunda-feira
(10), quando os vereadores
comentaram as repercussões da

votação do projeto referente ao

reajuste dos servidores na semana
passada. Por sugestão do
vereador Arlindo Döge (PMDB),
poderá ser solicitada a presença
do prefeito para explicar as

declarações à imprensa,
insinuando que os vereadores não
estariam querendo conceder o

reajuste aos servidores

municipais.
- O que nós queríamos eram

informações mais detalhadas
sobre as implicações do reajuste
sobre a receita e a despesa, que
até hoje não nos foram dadas pela
Prefeitura - comentou o

vereador Valmor Hasse (PFL),
afirmando que em nenhum
momento os parlamentares
teriam se negado a aprovar o

projeto. Hasse também questiona
o regime de urgência com que o

projeto de reajuste dos salários
dos servidores foi encaminhado,
:endo sido aprovado em primeira
votação na quinta-feira da semana

passada.
Segundo ele, a urgência só

poderia ter sido alegada se fosse

para conceder aumento real aos

servidores, o que não ocorreu. O

Schroeder - A maioria dos
vereadores é favorável a

mudança do critério de

remuneração do chefe do

Executivo, fixada pelaPrefeitura
em 20 'pisos do nível A, de R$
387,62. O objetivo seria evitar

'exageros' como a atual

remuneração do prefeito Gregório
Tietz (PFL), que de R$ 8.675,28
subiu para R$ 9.542,88, com o

reajuste de 10% concedido aos

servidores públicos municipais,
retroativo a I de abril. A nova

legislação terá que ser fixada até
o final deste semestre para entrar
em vigor na próxima legislatura.

A arrecadação de Schroeder
no ano passado foi de R$
2.979.948,88, com a média
mensal de R$ 248 mi I. O

Município é o 57" colocado em

movimento econômico no Estado
e o quarto na Microrregião do Vale
do Itapocu. A população é de 13
mil habitantes e a Prefeitura

possui 130 servidores.
A possibilidade de ser

providenciado o novo decreto-

"Estamos limitados às leis ambientais." (Secretária de

Planejamento de Jaraguá do Sul, Clarice Coral, sobre as

recomendações do Ibama e da Fatma para a regularização dos

loteam�ntos irregulares do Município)

"O Ibama e a Fatma são cabides de emprego, porque abrigam
cabos eleitorais indicados por políticos. Técnicos mesmos são

poucos" (Vereador Carioni Pavanello - PFL - criticando as

exigências dos órgãos ambientais para a legalização de loteamentos
clandestinos)

"As denúncias de Nicéa Pitta encobriram a discussão do salário
mínimo. Esse valor é uma agressão ao trabalhador." (Estudante
Marilane Kraft, 15 anos, percebendo o desvio do foco da imprensa
da discussão do salário mínimo para as denúncias de corrupção na

Prefeitura de São Paulo)
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o prefeito Gregório Tietz se

defende alegando que critérios
de remuneração do Executivo
foram definidos pelos verea

dore-s ainda durante a legislatura
passada, na gestão do ex

prefeitoHilmarHertel (PFL), e
não podem ser alterados até o

final do mandato. Ele sugere

qúe os vereadores discutam o

assunto, tendo em vista que se

trata de matéria a ser deliberada

por eles. "Até concordo que o

salário é alto, mas não tenho

culpa. Quando eu assumi essa
base de remuneração já estava

aprovada", argumenta.
-Titez fez questão de

ressaltar que os servidores
municipais de Schroeder estão
entre os mais bem pagos e que
o índice de 10% foi concedido
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(43.448) Defesa: Tietz dizque salário é

fixado por legislação específica

porque está dentro das s-alários será de 47%.'Â folha

possibilidades financeiras da de pagamento da Prefeitura
Prefeitura. Com o pagamento da passará dos R$ 129.889,22
reajuste, o comprometimento da pagos em março, para R$
receita mensal do municíp-io com 142.878,00 em abril.
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I

I PMDB e PT· se reúnem hoje
para discutir possível aliança

.
Encontro é o'

'

primeiro oficial
entre as legendas
no Município

Jaraguá do Sul Os
vereadores Pedro Garcia e José
Antônio Schmitt, arnbo s do

PMDB, foram indicados pelo
diretório do partido para negociar
uma possível coligação com o

PT. Eles se reúnem hoje, às 18

horas, no Sindicato dos Trabalha
dores da Construção Civil e do

Mobiliário, com o presidente da
Executiva municipal do PT, Dio
nei da Silva, e com Emerson Ale
xandre Gonçalves, membro do

diretório dalegenda, para o início
das conversações em torno do

processo eleitoral deste ano. A

aliança entre os dois partidos divi
de militantes dos dois lados.

. Garcia fez questão de frisar

que não se trata de oficializar
nenhum compromisso, mas

oportunizar a abertura de diálogo
entre as legendas. "Fomos
indicados pelo diretório para
negociar com o PT e apresentar
as propostas ao partido",
reforçou, informando que outros

representantes do PMDB estão

negociando com os demais parti
dos do Município. "O PMDB não

fechou as portas para nenhum

partido, apesar da resistência de

parcela do diretório com relação
a alguns", disse, lembrando que
uma possível aliança com o PT

passa pela elaboração de um

programa de governo conjunto.

Posição: Garcia querpartidos com projetos para o Município

Gonçalves disse que o Partido
dos Trabalhadores ainda não

definiu a política de alianças e que
o çncontropoderã contribuir para•

aprofundar as discussões e as

propostas. Defensor da aliança
com o PMDB, ele define o

encontro de logo mais como in

formal. "Pela primeira vez os dois
partidos se encontram oficial
mente para discutir possível alian
ça. É um avanço, se pensar que
até há alguns meses, a coligação
com o PMDB estava proibida",
recordou, reforçando as propos
tas do PT para integrar a aliança.

Dionei, por sua vez, tem-se

mostrado contrário à coligação.
Em entrevistas, reafirma que.quer
o PT com chapa pura. Ele, entre
tanto, admite que o partido pode
rá se aliar ao PMDB, mas impõe
algumas condições que, segundo
ele, são consenso na executiva.
"O PT não abre mão da inclusão
dos projetos do partido no progra-

ma de governo. Tais como o Or

çamento Participativo, Banco do
Povo e Bolsa Escola". exempli
ficou, informando que o diretório.
se reúne no próximo dia 16 para
decidir os destinos da legenda.

DIVISÃO _:_ A proposta de

coligação com o PMDB divide o

PT. Uma ala é favorável, enquan
to que outra defende o lança
mento de chapa pura. Até há al

gum ternpo, os petistas contrá

rios à aliança eram a maioria, mas
hoje a situação se inverteu.

.Di vidido, o partido tenta

encontrar uma saída para evitar

o conflito. O início das nego

ciações com o PMDB parte de

algumas condições.já divulgadas
anteriormente. Encabeçar a

chapa majoritária com Cecília
Koncl l, esposa do deputado
estadual Ivo Konell, e a elabo

ração de um programa de

governo voltado ao social.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

PPS analisa propostas dos partidos
Jaraguá do Sul - A Exe

cuti va municipal do PPS se reuniu
na noite de ontem, na sede do

partido, para discutir a política de

alianças e traçar as estratégicas
eleitoral. O partido analisa o

convite do PSDB do prefeito Iri
neu Pasold, do PMDB do deputa
do Ivo Konell e a proposta de se

integrar à Frente Independente
(PL, PDT, PTN e PST). Na reu

nião de ontem, a legenda definiu
também a nominata de vereado
res e o nome do candidato a pre
feito ou vice em possível aliança.

O presidente municipal do
PPS, Edson Müller, revelou que
a maioria defende a coligação
com a Frente Independente nas

'eleições proporcionais. Quanto à

majoritária, disse que a tendência
é unir-se ao PMDB. "Não existe
nada definido. A orientação das

direções estadual e federal é para
manter a posição de centro

esquerda. Mas não impedem
coligações com os partidos con

siderados de direita, desde que

obedeçam certos critérios", afir
mou, lembrando que o diretório
estadual vai manter.a "vigilância
para evitar distorções";

,

Müller disse também que

representantes do' PSDB volta

ram a procurar opartido para
marcar uma nova rodada de ne

gociações. "Temos esse compro
misso firmado, só aguardamos a

definição da data", confirmou,
fa-zendo questão de dizer que o

PPS não vai esperar o prazo final

para decidir sobre coligações,
"para não parecer oportunista".
Ele disse que a executiva está
analisàndo todas as possíveis'
situações e encaminhando as

propostas. "O partido não quer
ser apenas um coadjuvante. Que-

.

remos integrar uma aliança para
participar do governo e mostrar

que também somos capazes",
discursou.

Segundo Müller, represen
tantes do PT e o deputado Ivo

Konell estiveram na sede do

partido durante a convenção, no
final de março. (MC)

.

A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados
aprovou o relatório do deputado federal Carlito Merss (PT)

favorável à adequação financeira'e orçamentária do projeto que
estabelece o financiamento público de campanhas eleitorais.

O texto prevê que a cada ano eleitoral o Orçamento. da União irá
destinar crédito adicional no valor de R$ 7,00 por eleitor - hoje

há 100 milhões de eleitores.
I Também ficarão proibidas as doações de pessoas física e jurídica.

O projeto segue para a Comissão de Constituição e Justiça. Se
aprovado, vai ao Senado sem passar pela Câmara. Sua aplicação

será nas eleições de 2002.

Recursos

Dez por cento dos recursos

(R$ 700 milhões) serão
divididos em partes iguais
entre os partidos que tenham
no mínimo dez representantes
na Câmara dos Deputados. Os
90% restantes serão divididos
entre todas as legendas
partidárias, proporcionalmente
ao número de votos que
tenham obtido na eleição
anterior para deputado federal.

Democracia
A proposta democratiza o

processo e todos os candidatos,
que entrarão na disputa com a

mesma condição financeira. O

diferencial serão as propostas, a

coerência política e não o poder
econômico.

- O projeto é de autoria do

deputado federal Aloysio Nunes
Ferreira (PSDB-SP), atual

secretário-geral da Presidência
da República

Limites
A proposta prevê ainda limites para os gastos com campanhas .

Um candidato à Presidência da República poderá gastar no
máximo R$ 15 milhões; a governador, R$ 8 milhões; a senador,
R$ 3 milhões; a prefeito, R$ 5 milhões; a deputado federal,
estadual e distrital, R$ 300 mil; ..e a vereador, R$ 250 mil.

A proposta pode acabar com a relação imoral e ilegal de muitas

contribuições com o poder público. Nas eleições de 1998, as

empreiteiras investiram R$ 28,5 milhões.

'Por fora

Apesar de mais de três anos

em atividade parlarnentar, a
vereadora' Niura dos Santos

(PSDB) ainda tem dificuldades

para entender a tramitação de

alguns processos'
administratives.
Ela está preocupada com as

alterações nas regras do

estacionamento rotati va,

proposta pelos' colegas ..

Desconhéce que o serviço é

concessão da Prefeitura,
assim como o transporte
urbano e a limpeza pública.

Censura prévia
O Congresso vota esta semana

a Lei da Mordaça, que impede
juízes, promotores e delegados
de se pronunciarem a respeito
de processos em julgamento

Na primeira votação, os

deputados conseguiram livrar

/ os prornotores da mordaça.
A esperança é que os nobres

parlarnentares tenham a

clareza suficiente para admitir
que a lei encobre e encoraja

ainda mais a onda

corruptora e os escândalos da

temporada.
Trânsito

A faltade sincronismo dos semáforos em Jaraguá do Sul é um

dos fatores que contribuem para o estrangulamento do trânsito,

que impede o tluxo dos veículos.

Não é possível quea Secretaria de Planejamento ainda não tenha

percebido o problema. Às vezes, num intervalo de apenas 200'
metros, um sinal está aberto e outro fechado. É impressionante!

370-7919
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Menegotti é indicada para
receber certificados ISO

Auditoria 'de
certificação já
foi concluída

"

pela BRTUV
,

Jaraguá do Sul - A Meta

lúrgica Menegotti foi recomen
dada para receber os certificados

ISO 900 I e 9002. A auditoria reali
zada na empresa pela BRTÜV,
organismo certificador da Ale

manha, realizada entre os dias 3
e 7 deste mês, apontou a Unidade

de NegóciosMenegotti Máquinas
para construção ci vi I apta a rece

ber o Certificado ISO 9001-

Projetos, fabricação e assistência
técnica de máquinas para cons

trução civil. Já a Unidade de Ne

gócios Menegotti Produtos de

Fundição está recomendada para
receber o Certificado ISO 9002
- Fabricação de peças de ferro
fundido.

O superintendente da Meta

lúrgica Menegotti, EduardoHorn,
informou que a empresa aguarda
as certificações via Inmetro (Ins-

tituto Brasileiro de Pesos e Me

didas) e BRTÜV. "As certifica

ções nos colocam na vanguarda
do setor, assegurando um padrão
de qualidade-reconhecido interna
cionalmente aos produtos da Me
negotti", declarou, lembrando que
a empresa deverá receber os cer

tificados em 30 ou 40 dias. "Va
mos aproveitar para incluir o re

cebimento dos certificados nas

comemorações dos 60 anos da

Menegotti, em maio", revelou.
De acordo com Horn, a Meta

lúrgiéa Menegotti é a primeira
empresa no segmento de máqui
nas para construção civil nas três
Américas a receber o Certificado

ISO 900 I. "É um fato que' repre
senta uma vantagem competitiva
no mercado, além de garantir a

manutenção de um padrão supe
rior de qualidade", afirmou Horn,
acrescentando que a recomenda

ção para as certificações ISO
900 I e 9002 é uma prova que a

metalúrgica acredita no seu

mercado, no negócio e está pre
parada para o desenvolvimento

constante.

NOVAS UNIDADES - As

certificações foram preparadas
antecipadamente peja empresa,

que planejou a instalação de duas
outras unidades fabris. A Mene

gotti Fôrmas Metálicas, em

Corupá, e a Menegotti Equipa
mentos e Engenharia. O projeto
tinha como objetivo a obtenção
do certi ficado ISO 900 I para a

unidade de Negócios de Máqui
nas de Construção Ci vi I e ISO
9002 para a unidade' de Produtos
Fundidos

BANCODEHORAS-Em

votação secreta, os funcionários
da Metalúrgica Menegotti
aprovaram a prorrogação do
Banco de Horas na empresa até

27 de março de 200 I.

A flexibilização da jornada de
trabalho permite que a empresa
ajuste a produção conforme as

oscilações de mercado. A direto
ria acredita qu� o acordo beneficia

também os funcionários, já que.
.atende as necessidades especí
ficas de cada um. (MC) Padrão de qualidade: Horn aposta no reconhecimento internacional
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ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E

INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL

. CONSTRUÇÃO CIVIL
O Núcleo da Construção Civil de Jaraguá do Sul programou para o dia 13 de

abril, uma missão técnica para a FEICON 2000 - Feira Internacional da Construção,
no Anhembi em São' Paulo, com saída prevista as 20 horás defronte a ACUS. No dia
14 os integrantes do núcleo visitarão empresas. do ramo da construção civil em São
Paulo. Serão visitadas obras da Construtora CYREL.\, INPAR Engenharia e a

Construtora SCHAHIN CURY. No dia 15 visitarão a FEICON, com retorno previsto
no dia 16 à Jaraguá do Sul.

AUTOMECÂNICAS
O Núcleo de AUTOMECÂNICAS de Jaraguá do Sul está promovendo uma

missão técnica para visitar a Feira Show Car' 2000 - 2' Feira Internacional do

Automóvel, na cidade de Pinhais no Paraná. Haverá exposição de automóveis,
motos, caminhões, Utilitários, Autopeças, Acessórios e Náutica. A saída está

programada para o dia 15 de abril, sábado às 10 horas defronte a: ACUS. Para os

integrantes do núcleo a passagem é gratuita. Para os não integrantes do núcleo o

investimento é de R$ 10,00 por participante. As vagas são limitadas. Informações
e inscrições com o consultor Luiz Dalri pelo fone 371-1044.

CABELEIREIROS
O Núcleo de Cabeleireiros de Jaraguá do Sul programou para o dia 17 de abril, as

19:30 horas no auditório da ACUS, uma palestra sobre "Qualidade no Atendimento
ao Cliente". A palestrante será a psicóloga Lúcia Helena Leszczynski, que enfocará
os seguintes temas: 1) Como satisfazer as necessidades do cliente; 2) O que o cliente
busca no salão de cabeleireiro. 3) A importância do cabeleireiro na vida do cliente;
4) Como trabalhar a auto-estima no' cliente; 5) Salão de cabeleireiro - Fábrica de

fantasias; 6) Resultados do bom atendimento para o salão de cabeleireiro. A palestra
é gratuita aos cabeleireiros de toda a região. Interessados deverão confirm'ar a

presença pelo fone 371-1044 com o consultor Luiz Dalri.

CONSTRUÇÂO CIVIL
O Núcleo da Construção Civil realiza no dia 17 de abril as 19:30 horas, no

auditório do CPL a aula inaugural do Curso d�Encarregado de Obras Civis � Mestria
de Obras. O consultor de empresas e Diretor da ACUS para assuntos de núcleos
setoriais Alcino de Araújo proferirá uma palestra motivacional aos participantes
do curso. É a segunda turma do curso de Mestria de Obras que está sendo montada.
O curso inicia nesta data e será realizado' durante o ano semanalmente de segunda a

quarta-feira. Somente empresas do ramo da construção civil, devidamente legalizadas
poderão inscrever seus funcionários. As inscrições poderão ser efetuadas na ACIJS
com o consultor Luiz Dalri ou com os representantes das empresas que participam
do Núcleo da Construção Civil.

COMÉRCIO SÃO LUÍS/ANA PAULA
O Núcleo do Comércio do Bairro SãoLuís/Ana Paula programou para o dia 19

de abril, as 20 horas no Colégio. Jonas Alves uma Palestr-a sobre o "Código de
Defesa do Consumidor" com-o coordenador do Procon de Jaraguá do Sul, advogado
Mauro Mafud . .A palestra é direcionada aos comerciantes do bairro São Luís/Ana
Paula que poderão tirar inúmeras dúvidas sobre os direitos, deveres e obrigações
tanto dos empresários, bem como dos clientes, sendo de grande importância para
evitar ações no Procon. Informações e inscrições com o consultor Luiz Dalri na

ACIJS ou pelo fone 371-1044.

CABELEIREIROS
O Núcleo de Cabeleireiros de Jaraguá do Sul, realiza no dia 24 de abril, das

08h30min às 17 horas, ·no auditório da ACIJS um Curso de Penteados com a

cabeleireira "Érica Puche", A profissional é Chilena, participa dos eventos mais

importantes do Brasil como a Feira da cosmética, O Fashion Hair e de' empresas
como Alfa Parf, Embeleze, Niasi, Afro Nature, Lacan, Biojean, Amend, etc. Em
1997 recebeu a "Tesoura de Ouro", um título destacado aos melhores profissionais
do setor. A cabeleireira através da técnica passo-a-passo, começando com o preparo
do cabelo, repassará as últimas tendências em Penteados comerciais (dia-a-dia),
penteados para noivas, madrinhas, tranças, etc, Inscrições e informações com o

consultor Luiz Dalri na Acijs, ou pelo fone 371-1044 .

. CÂMARA DA MULHER'EMPRESÁRIA
A Câmara da Mulher Empresária de Jaraguá do Sul realiza no dia 26 de abril, as 20

horas no auditório da ACUS a Palestra "Relacionar-se, Dilema do Século XXI" com
o psicólogo Paulo André Leszczynski. O palestrante abordará ternas da atualidade,
tais como: 1) Paralelo sobre as Mudanças Mundiais, Econômicas, Comportamentais;
2) Relações - A base do Comportamento Família - Empresa; 3) Aspectos Positivos
e Negativos do Comportamento Humano; 4) Comparativo entre-a diferença de

Chefia/Liderança entre o homem e a mulher; 5.) Como melhorar o relacionamento
entre Patrões e Empregados; 6) Como Controlar as Emoções no Relacionamento

Humano; 7) Relação Saudável uma Proposta; As inscrições para a palestra poderão
ser efetuadas na ACUS ou pelo fone 371-1044 com o consultor Luiz Dalri.

Av. Mal .. Deodoro da Fonseca, 961

Caraguá Veículos é a nova
concessionária Volkswagen

Revendedora
será inaugurada'
amanhã em

Jaraguá do Sul

. Jaraguá do Sul - A Ca

raguá Veículos, nova conces

sionária da Volkswagen da re

gião, será inaugurada amanhã.
Instalada num terreno de dezmil
metros quadrados, a infra
estrutura física do empreendi
mento exigiu investimentos da

ordem deR$ 2,6milhões. Ameta

dos diretores é revender 50
veículos por mês, entre novos e

semmovos.
O projeto do prédio da

concessionáriá é de autoria do

arquiteto alemão Siegfried Kaupa
e seguiu o padrão das demais

revendas Volkswagen.
De acordo com o superin

.tendente da. empresa, Inrri
Moscheto, a concessionária es-

tará voltada também para os

serviços e para o pós-venda.
"Hoje, a revendedora que limitar
se a apenas revender os veículos
está fadada ao fracasso", definiu,
acrescentando que a Caraguá vai
investir também no comércio de

peças e serviços, e será a primeira
concessionária Volkswagen de
Santa Catarina a ter a linha de

inspeção veicular.
Segundó ele, as oficinas foram

projetadas para atender as exi

gências dos clientes, com equi
pamentos e ferramentas de última
geração, integrando-se com as

áreas de peças, inspeção veicular

e recepção dos veículos. "Nosso

objetivo é também assessorar os

clientes", declarou Moscheto, in
formando que a concessionária
está interligada por satélite às fá
bricas Volkswagen do Brasil e à'

rede nacional de seus reven

dedores.
Antes mesmo de ser inaugu

rada, a Caraguájá vendeu "alguns

veículos", como informou Mos.
cheto, que preferiu não revelar os

nomes dos compradores. Outra
novidade será a implantação do
Banco Volkswagen que, segundo
Moscheto, financiará os veículos
com taxa de juros especiais.
.Sobre a previsão de retorno do

capital investido, o superinter
dente disse que está estimado em

10 anos. Ele lembrou que a

Caraguá é a primeira a se instalar
no Município depois de três anos

de ausência de uma conces

sionária Volkswagen na região do
Vale do Itapocu, desde que a

Menegotti Veículos fechou as

portas, em 1997.
A concessionária funcionará

das 7 às 19 horas, de segunda a

sexta-feira, e das 8 às 13 horas,
no sábado. A partir de amanhã,
começa a veicular nas redes de
televisão da região um filme
institucional da Caraguá VeÍ'
culos.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JARAGUÁ DO SUL, 12 [JE ABRIL DE 2000 CORREIO DO POVO GERAL-7

Conferência da Saúde, resulta em relatório

Definidos locais dos coletores

de pilhas e baterias usadas
A Prefeitura de Jaraguá do

Sul, através da Divisão de Meio

Ambiente.já definiu 3710cais

(veja quadro) para a instalação
bornbonas destinadas à coleta de

pilhas e baterias usádas. O

objetivo é chegar a cerca de 60
pontos coletores, abrangendo to
dos os bairros da cidade. A me

dida contribui para o atendimen
to da resolução n° 257 do

Conama (ConselhoNacional do
Meio Ambiente), que obriga os

fornecedores e fabricantes de

pilhas e baterias a coletar estes
materiais usados. A orientação
aos consumidores é para que se

parem estes produtos em caixas
ou sacos de lixo cuidadosamen-

te, fora do alcance de crianças,
até que surja a oportunidade de

levá-los a um coletor.
Por serem utilizados metais

pesados como chumbo, Cádmio
e mercúrio na fabricação des-

,

tes materiais, quando mal acon
dicionados, eles podem se

transformar em agentes polui
dores do solo, dos lençóis
freáticos, dos rios e do ar, con

taminando também a fauna des
tes locais. Como são utilizados

pelos seres humanos em sua

alimentação, os peixes e aves,

por exemplo, quando contami
nados causam intoxicação e

sérios problemas às pessoas

que os consomem.

Postos de coleta Bairros

Feri Água Verde

Verdureira Danielle Amizade
Comercial Kremart

Rodoviária de Jaraguá Baependi
Posto Mime (filial 6)
Posto Rio da Luz Barra do Rio Cerro
Supermercado Breithaupt
Malwee Malhas

Com. Preso Marialto I BaITa do Rio Molha
Prefeitura de Jaraguá do Sul ,

Foto Lass Centro

Supermercado Angeloni
Supermercado Vitória ti

Supermercados Breithaupt (Shopping/Reinaldo Rau) II

Posto Mime (Epitácio Pessoa) II

Terminal Urbano

Posto Marcolla Chico de Paulo

PAMA Czerniewcz

'Minimercado Francener Estrada Nova

Mercado Alexandre Ilha da Figueira
E.M.E,F. Erich Blasfeld
Mercado Dalpiaz

E,M.E.F. Antônio Ayroso Jaraguá 99

Mercado do Celso Jaraguá Esquerdo
Mercado do Dadi

�ercado Olimar
�gropecuária do Lino João Pessoa

!9sto Behling Nova Brasília

�Upermercado Rio da Luz Rio da Luz

Supermercado Fronza São Luís
Material de Construção Franzener
SUpermercado Barthel
--

Supermercado Edzar Vieiras---..:_ e

�emnercado Getúlio Lenzi VilaLenzi

�ermercado Breithaupt Vila Nova

.lupermercado Gumz Rio Cerro II

Cerca de 90

Instiuições
Representadas
No evento

A 2a Conferência Muni

cipal de Saúde, realizada no úl
timo final de semana, reuniu

representantes de aproxima
damente 90 instituições de

Jaraguá do Sul, que discutiram
questões e levantaram propos
tas relativas à saúde pública,
desde � prevenção até o aten

dimento hospitalar. De acordo
com a secretária da Saúde,
Nanci Zimmermann, os parti
cipantes aprovaram um rela

tório que será apresentado na

Conferência Estadual, na cida
de Florianópolis, em data ainda

a ser definida.
Uma das propostas do

relatório é ampliar para O a 12

anos a.faixa etária das crian

ças atendidas pelo Sistema de

Vigilância Alimentar e Nutri

cional, que atualmente abran

ge quase 500 beneficiados de

O a 4 anos, em Jaraguá do Sul.

Nanci Zimmermann observou,
entretanto, que implantação
dos itens relacionados no do

cumenta dependem de

remanejamento de verba, pois
não há recursos novos para a

área de saúde.

Nanci Zimmermann: relatório da conferência será divulgado em breve

A conferência contou

com a participação do secretá
rio estadual da Saúde, Eni
Voltolini, que abordóu o tema

"Prevençã? e Atendimento Pri
mário com Estratégia de Inver
são do Atual Modelo de Aten

ção à Saúde", e mais quatro
palestrantes: a secretária da

Saúde de Chapecó, Marlene
Possan Foschiera, o represen
tante da Associação Médica

Jaragua-ense, Amaro Ximenes
Júnior, o secretário da Saúde de
Rio do Sul, Celso Dellagiustina,
e o presidente do conselho ad

ministrativo do Hospital São
José, Homero FIesch. .

Comissão estuda formas de gestão
para resíduos dos serviços de saúde

Uma comissão formada por

representan tes da Di vi são de,
'Meio Ambiente, da Vigilância Sa

nitária; da Vigilância Epide
miológica, da Fiscalização do

Serviço de Saúde, dos hospitais
São José e Jaraguä realizou' sua

primeira reunião na última segun
da-feira, dando início aos traba

lhos de orientação para segrega-

Seminário avalia direitos
sociais em Jaraguádo Sul

o II Seminário de Avaliação
do Atendimento dos Direitos So
ciais em Jaraguá do Sul inicia

amanhã, no Centro de Treina
mento Weg. A abertura do even

to está prevista as 19h, com a

presença do prefeito Irineu Pasold
e palestras sobre "A Política Mu

nicipal de Assistência Social" e

"A Garantia dos Direitos da Cri

ança e do Adolescente em

Jaraguä do Sul", temas que se

rão abordados, respectivamente,
pela secretária da Família, Íris
Barg Piazera, e pelo promotor de
Justiça da Infânci a e da Adoles

cência, Dr. Alexandre Schrnitt
dos Santos,

Na sexta-feira, representantes
do GovernoMunicipal e de Ongs
falarão sobre "Políticas Sociais
Básicas em Jaraguä do Sul: Edu-

cação, Saúde, Habitação, Traba
lho, Lazer. Segurança, Previdên
cia e Assistência Social". Além

disso, ocorrerão, sirnultaneamen

te, oficinas de trabalho relacio
nadas aos temas Criança e Ado

lescente; Idoso; Pessoas Porta
doras de Necessidades Especiais;
Dependência Química; População
de Rua; Assistência Social à Fa
mília.

O II Seminário de Avaliação do
Atendimento dos Direitos Sociais
em Jaraguá do Sul é uma promo
ção da Secretaria da Família, com
o apoio dos conselhos municipais
de Assistência Social e dos Direi
tos da Criança e do Adolescente.
As inscrições para o evento en

cerram hoje e podem ser efetuadas

pelo fone/fax 372-8108, em ho

rário comercial.

ção do lixo hospitalar. No encon

tro, foi encaminhada uma planilha
aos hospitais, que deverão carac
terizar e quantificar os resíduos

sólidos infectantes produzidos
em cada uma de suas unidades.

A comissão, qHe passará a ser

integrada também por represen
tantes da Associação Brasileira de

Odontologia, da AssociaçãoMé
dica de Jaraguá do Sul e da 17"

Regional de Saúde, deverá rece

ber as planilhas preenchidas já na

próxima semana. De acordo com

os engenheiros sanitaristas
Ricardo·Rehnolt Meyer, da Vigi
lância Sanitária (Secretaria de

Saúde), e Anelise Destefarii, da
Divisão de Meio Ambiente (Se
cretaria de Agricultura) coorde

nadares dos trabalhos, a partir
destas informações será elabora

do um plano estratégico huscan-
. do a melhor gestão dos "resíduos

sólidos do serviço de saúde

(RSSS).
Este estudo da atual situação

dos 'hospitais em relação aos re

síduos sólidos' representa a pri
meira etapa dos trabalhos já vi

sando à coleta seletiva para o

novo aterro sanitário. Posterior
mente também serão estudadas
formas de gestão a cada um dos

dernai s serviços de saúde no

município, como clínicas, farmá
cias, postos de saúde e clíni.cas
veterinárias.
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Calçadão,364-destacionamentoanexo-riãofechamosperaalmoço
.
Fone: (047) 370-1010 - fax: (047) 433-3501

• Neste final de
semana (15}, ..acontece
na Notre r;nais uma

'
..

edição da Festa do
Pijama (quem vier d�!
pijama, não pa,9CJ.. a;
entrada). Os ingressos
antecipados para quem
não estiver a'Taráter
podem ser àdquiridos na
Choperia da Praça,.,O
Boticário (Calçadão);
Hobby Vídeo Locadora e e

Naguçhy (Shopping
Center BreiJhaupt).

• No dii3 28/4, a Style
Agência de Modelos;41.í

.. '

ii "

promoverá na Recreativa
Arweg, às 20 horas, a
festa de- enceriamertto
do curso básico de

manequins/e modelos.
Haverá desfile de modp,
show de <:oreografiiils �
baile animado pela banda
Montreal.

.' 'Dias 14 e lS,Vilé"
Parque Malwee, 07°
Acampamento Folclórico
e 4a Olimpíada Fqlclórica
Alemã.

. .

• 2a Gincana 24bs\,po
Sesc, dias ,15 e 16 de
abril, com premiação e

.

show, equipes de ..40 a"
30 partlcipantes

.

Inscrições.abertas.
Valor: R$ 50,00 por
equipe,

I
I
I

.• CU'mprirri�ntos aos
aniversariantes Gerson
Weber (10), Marfene
Schmidt, Edgar
Schmidt,.Eduardo
Massaneiro (11),
Francisco Doubrawá
Filho, Wilson. Maéedo,
Marta Pfiffer (12),
Henrique Píazera (13),
Verônica Winter,

/

Doraline Berri (14),
Caetano C. Pedri,
Raquel Senara Pauli

(15), Moacir Mareio .

.

Lawin, Rcberta O .:
Kuster, Afonso Piazera'
Neto, Daniel Ecluardá,.
Bockar.

.

Walter e Serafina .

Vasel completam
Bodas de Ouro

dia 15/4, a

cerimônia será na

Igreja Nossa
Senhora das

Graças, às 17
horas. Após os

convidados serão

recepcionaods no

Restaurante Mime L.......:;..._--""-

Receberam a bênção nupcial (26/2) o casal Edson e

Rosangela Lemke .. Ele é filho de José e Iliomal dos
Santos, e ela de Irineu e Jurema Lemke.

.
Cumprimentos dos. familiares e amigos'

, J
Calçadão,\ 1'80 - Sala 03 - Tel. (0**47) 275-3400

Qavelli, a loja
que· veste o

homem de
bom gosla:

o Boticário 1
TELENTREGA

275-0583 - 371-7365 -

371-6547

Mais de três mil pessoas compareceram na Fly
One, realizada no sábado, no Hangar da
Malwee. Sábado tem mais flashes da festa

No centro da foto os aniversariantes Alcides
Rocha (30/3), e Nike Hermann (5/4),
ladeados pelos amigos Gilmar e Pereira

o casal Celestino e Maria Helena da Cunha,
comemora hoje, 25 anos de casados, a eles

muitas felicidades

.

Aniversaria hoje o

jovem Sérgio Strelow,
que recebe os

cumprimentos de seus.

familiares e de sua

noiva, Rosa, dizendo
que o ama muito

Pt��e�
rsONORIZ�ÇÃO,eARAEMi� Aluga telões

FONE/F�X (047) 372-2167

KIBARATQ
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

* Confecções em geral
* Cama - Mesa - BanhO

Com o melhor preço da cidade
Visite nossa nova loja:
Av. Mal. Floriano, 35
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História, Fatos eTradi� CORREIO DO POVO
Quarta-feira,

12 de abril de 2000

História em fotos Por Egon Iagnow

Dois fatos na educação Molha e da Vila Chartres. prefeito Arthur Müller e à A escola do Ribeirão

marcaram a presença do Pela manhã, às 9 horas, aluna Luzia Fagundes Molha, de madeira, foi

governador Irineu foi inaugurada a primeira, saudou a Bandeira demolida no ano

Bornhausen em Jaraguá cuja professora era a sra. nacional. Às 14 horas, foi passado, já a escola da

do Sul, no dia 19 de Alzira Picolli. Nesta inaugurada a escola da Vila Chartres, em

agosto de 1951. Foram ocasião a aluna Zailde Vila Chartres, onde era alvenaria, continua lá

as inaugurações das Borba fez a entrega de professora a sra. Ivete prestando seu serviço
escolas do Ribeirão um buquê de flores ao Paterno. para o qual foi construída.

Não foi só trabalho. Nesta foto o banquete oferecido pela Prefeitura aogovernador Na oportunidade, o dr. Marcondes saudou o governador
eparticipantes da reunião

.

A I a

Reunião Econômica do

Norte-catarinense, da qual já
falamos na edição passada,
realizada em 1951, em Jaraguá
?o Sul, foi de muita
Il11portância para a região.
Estiveram presentes neste

fncontro os municípios de São
Fra .

'

.

nCISCo do Sul, Araquari,
.Ioll1ville, Guaramirim Jarazuá, b

Indústria de

Máquinas Kreis Ltda.

Rua José Theodoro Ribeiro, 1'65 - ex. Postal 84
Fone (4n 371-0555 - Fax (4n 371-0403

E-mail: indumak@netuno.com.br

A professora Ivete Paterno saudando o sr. governador na
inauguração da escola rural da Vila Chartres

do Sul, São Bento do Sul,
Itaiópol is, 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 -; a

correção da acidez do solo; o

transporte ferroviário dos

produtos agrícolas,
principalmente/da banana que,
mu itas vezes, apodrecia nos

armazéns; a educação e saúde,
neste particu lar, debateu-se o

combate à tuberculose. Em

seu, ç1iscurso de encerramento

o governador lrineu
Bornhausen, referindo-se ao

conclave, afirmou: "O

planejamento só pelo
planejamento não basta.

Cumpre, por isso, governo,
enquanto estucla os problemas
no seu conjunto, providenciar

os recursos exigidos pelas
soluções propostas, sernos

quais.nada passará do terreno

das promessas."
Um bom lembrete!

Republicamos, hoje, as .

edições de 29 de março e

5 de abril. Por que houve
troca de fotos .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2 - CORREIO DO POVO NENÓHIAS Quarta-feira, 12 de abril de 2000

Confira a/História

liA História de nossa gente não pode ficar só

na saudade ". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.
Barão de Itapocu

Há 62 anos

- Em 1938, o 2° ten. Ruy Stocklerde Souza, prefeito municipal de
Jaraguá, no uso de suas atribuições; e CONSIDERANDO que o Decreto
Federal n? 22.885, de 4-7-33, proíbe a qualquer chefe de repartição dar

posse a funcionários de primeira nomeação que não quites com o serviço
militar; CONSIDERANDO, que o cidadão Emílio da Silva, atual fiscal
interino de Obras Públicas e Viação está no exercícioßo cargo e não é

reservista, nem possui a dispensa legal do serviço militar, RESOLVE:
EXONERAR o cidadão Emílio da Silva do cargo de Fiscal de Obras
Públicas e Viação, deste Município, Publique-se e Comunique-se.
Prefeitura Municipal de Jaraguá. (ass.) Ruy Stockler de Souza, 2° Ten..
Pref. Municipal. Dado o passado nesta Prefeitura Municipal de Jaraguá.
Renato Sans - Secretário Municipal,

Há 32 anos

- Em 1968, o deputado federal Lauro Carneiro de Loyola tinha uma de
suas grandes consagrações, diante, do fato de ter carreado grandes so

mas para a sua região, nelas se destacando as substanciais verbas para a

eletrificação rural. A conclusão das obras pela Celesc coincidiam com o

61 ° aniversário do parlamentar, na localidade de Garibaldi. O prefeito
Victor Bauer, o presidente da Câmara, Eugênio V. Schrnöckel, .e o

'representante da Celesc, vereadores e populares, seguiam para Garibaldi,
sendo festivamente recebidos em Jaraguá 84, no Salão da viúva Meier,
com espoucar de foguetes, e vibrantes palavras da professora local. Em

seguida iam até à casa comercial de Antonio Mueller onde outra massa

popular aplaudia em manifesração de simpatia. A caravana seguia à casa
comercial de Artur Kienen onde se fizeram ouvir outros oradores, ai i

juntando-se Salim Dequêch, presidente da Câmara de Guararnirim,
terminando na casa comercial do vereador Rudi Franke, onde foi servido
um lauto jantar,

Há 22 anos

- Em 1978, o Clube Atlético Baependi, 'sucessor do mais antigo clube
fundado em 6-3-1906, em sua sede social na Rua Augusto Mielke,
inaugurava as novas canchas de bolão com a presença de associados,
visitantes e autoridades especialmente convidadas. Os entendidos em

bolão diziam que eram as melhores de Santa Catarina. O Departamento
de Bolão acabou recebendo a denominação deWilly Mahnke e as quatro
pistas passaram a ser conhecidas pelos seguintes esportistas: Pista I -

Raimundo Emmendoerfer; Pista 2: Eugênio José da Silva; Pista 3 -

Dorval Marcatto, e Pista 4 - Alexandre Haake.

Há 12 anos

- Em 1988, iniciavam-se �s obras de uma nova linha de transmissão em

março: Para atender a demanda da região e cargas não liberadas acima

.

de 100kW, bem como a futura expansão para atendimento a já prevista
carga do Parque Fabril Weg II e Subestações Guaramirun e Jaraguá II

(26,OOOkVA cada uma) previstas no Programa Trienal, o presidente da

Celesc, Nogert Wiest, assinava, com a

empresa paulista Alusa (AlumínioS.A.),
contrato no valor de CZ$ 209,9 milhões,
para a construção de uma linha de 30km
e que beneficiaria ma is de 19 mi I

consumidores residenciais, industriais e

rurais de Jaraguá do Sul, Guaramitim e

Schroeder, permitindo novas ligações e

liberação de energia para a expansão
industrial e residencial da região. A linha

de 30km com tensão de l38kY.

Qualidade
Marista de

Educação

%7

SOCIAIS

Bodas de Ferro do casal Butzke
Repercutiu muito gra

lamente em nossoMunicípio,
especialmente em Rio Cerro,
um acontecimento ocorrido no
outro lado da Serra de

Jaraguá, em Rega Alto, no
.

vizinho Município de

Pomerode, a Boda de Ferro

do distinto casal Augusto e

Paulina Volkmann Butike, que
em 12 de março próximo
passado completaram os seus

6S anos de feliz consórcio,
criando respeitável família
muito conceituada no vizinho

Município.
A solenidade religiosa

aconteceu na Igreja Evangélica
Rega Alto e as festividades
alusivas realizaram-se na

Sociedade Esporti va e

Recreativa Cultural de 2S de

Julho.

É, na verdade, muito raro
acontecer um matrimônio de

tão longa duração, saudáveis
e envelhecendo sob a bênção

de Deus.

Seus parentes e amigos de Rio Serro, renovam

cumprimentos por este auspicioso acontecimento.

Memória Jaraguaense .

O que faltou para.contar... (CXLIV):;,
'. -' ,

-

Tio Eugênio
-

�G�.·
,,�,� �.F�'''' y'''''_

. ""?_0c;4�7
Tio Eugênio

Rio Grande do Sul.

Ele revelou também ligações de oficiais nazistas e da SS com o ex-chefe de Polícia do

Estado Novo e ex-senador Felinto Müller, que enviou um oficial brasileiro para que

aprendesse com os alemães como esses conseguiram depurar as tropas do Exército OS

simpatizantes ou adeptos do comunismo. .>:

,

O material recolhido era usado na tese de doutoramento, no instituto suíço, por Ricardo
Seitenfus, que participa neste mês, no Rio de Janeiro, da reunião do Comitê Internacional
para Estudo da 2a Guerra Mundial".

Voltaremos. Até a próxima.

o Integralismo
Dizia a nota estampada na edição n" 2995, de 15-7,

1978, do CORREIO DO POVO: "Porto Alegre - O

governo fascista da Itália dava 50 contos por mês

para o movimento integralista no Brasil, para permitir
seu crescimento no País enquanto os líderes como

Plínio Salgado chegaram a pedir dinheiro e armas

(rni I revólveres) a Mussol ini para a tentati va de golpe
dos integralistas, segundo documentos secretos do

governo italiarro.

Essas e outras revelações, inéditas, foram divulgadas
pelo sociólogos e historiador Ricardo Antônio Silva

Seitenfus, do Instituto de Altos Estudos Internacionais
de Genebra, numa conferência para alunos de pós
graduação da UFRGS _: Universidade Federal do
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MOMENTOS DE REFLEXÃO

CORREIO DO POVO - 3

o amor de Deus é orientação
Nos momentos de triste

za, angústia, insegurança,
arrependimento, qual tem
sido a nossa atitude? Onde

buscamos orientação para a

nossa vida? Que mensagens
nos confortam, enchem de fé

e coragem?
O modelo de vida consu-

.

mista atual nos passa muitas

dicas de como obter sucesso,
como resolver qualquer tipo
de problema, como estar de

bem consigo mesmo. São

recursos materiais, cursos,
livros, pessoas com mensa

gens de otimismo, alcan
çáveis com algum custo fi

nanceiro.

Quando analisamos com

mais profundidade, percebe
mos que estas propostas se

tratam de superficiais e pas
sageiras, que não alcançam o

Íntimo do nosso ser. São in

coerentes com a essência do
sentir humano, criado à ima

gérn e semelhança de Deus.

Definitivamente, a mensa-

gem central que nos dá a

orientação mais coerente

para as experiências da vida

continua sendo o amor, como

sinal de passagem à liberdade,
à justiça e à humildade. O

amor é o limite. Ele é a con

dição de nossas ações.
Jesus Cristo, no decorrer

de sua vida entre as pessoas,
ensinou a real dimensão do

amor em qualquer situação de
relacionamento humano. Al

gumas características dessa

forma de amor são ações que
promovem justiça, esperança,
paz, alegria, satisfações
básicas da vida ... Jesus tam

bém acompanhou, ouviu,
ensinou, aconselhou, curou,
perdoou, abençoou ... cuidou
da vida em plenitude. Conhe
cer o significado dó amor

cristão supõe dispor-se a

viver intensamente as

conseqüências de cada mo

mento do nosso cotidiano. O

amor é certeza interior,
dando-nos forças, luz para

todas' as dificuldades, an-'
gústias e problemas. Amor é
orientação. Ele dá sabor a

nossa vida.

Deus é amor. "Aquele que
não ama não conhece a

Deus, pois Deus é amor",
segundo 1 João 3.8. Quem
ama vive uma nova relação
com Deus, vive também uma

nova relação com os outros,

consigo mesmo e com a na

tureza.

É tempo da paixão, Qua
resma, onde somos lembra

dos da grande paixão de Deus
peja humanidade. Ele entre

gou o seu filho Jesus na cruz

para nos salvar dospecados e

o ressuscitou na manhã de

Páscoa. Isto é amor de Deus

por toda a humanidade. Viva

também deste amor. Desejo
que o amor de Deus, derra
mado em nossos corações,
em Jesus Cristo, através do

Espírito Santo, oriente a vida

de cada um de nós.

Pa. Claudete B. Ulrich

tiBfrculo
Italia.r1o

de Jaraguá do Sul

No dia lOde abril começamos a utilizar a nossa sede.
Embora ainda tendo muito por realizar, estamos fazendo as reuniões da diretoria, as aulas de italiano,
e nos próximos dias os ensaios do Coral e da Dança na sede, o que, para nós, tem um sabor gostoso
de vitória.

'

É o primeiro grande passo visando a centralização das nossas atividades.

CURSO DE LÍNGUA ITALIANA

Começaram no dia lOde abrilos vários cursos de lfngua 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

FESTA ITALIANA

Devanir Da/lila
Presidente

Novos e usados - Fone 371-8287
.

AUTOMÓVEIS

RU'a Antônio Carlos Ferreira cl Henri ue Piazera

ROTARYCLUB
DE GUARAMIRIM

ROTARY X MEDIOCRIDADE DA VIDA - É incrível constatar
como quase todas as pessoas se contentam com a mediocridade.
Todos os dias, falando com pessoas, estamos ouvindo frases que
machucam nossos ouvidos por estarem carregadas de mediocridade.
Vejam frases que saem da boca dos medíocres:
"A vida é mesmo assim ... fazer o quê ...?"
"Deus quis que fosse assim ... foi o de;5tino que quis assim"
"Sou feito assim e nada vai mudar minha vida"

.

c c Estou com esse problema que rne atormenta, mas não há solução.
Vou morrer com ele".

Mas,' além destas frases que são ditas a toda hora, há uma ocasião

que espelha bem a situação das pessoas. É o momento da saudação,
do encontro do bom dia e boa tarde. "Bom dia ... como vai você?"
E segue-se quase sempre uma resposta medíocre: "Mais ou

menos" ... Vai se levando Não tão bem como você ... Como Deus

quer... Como a vida quer
"

Poderíamos encher uma página de frases medíocres que são

ouvidas a todo momento. Mas estas já indicam para nós uma

mentalidade popular.
Facilmente caímos na monotonia. Hoje tenho que fazer as mesmas
coisas que ontem, amanhã farei as mesmas coisas que hoje e assim
vai se levando. E a monotonia da vida é como ágJ'a de chuva num

terreno arenoso: vai levando tudo o que tem de bom e fica somente

terra árida e infecunda. Monotonia é fazer aquilo que se faz sem

. graça, sern dar colorido, sern dar a tonalidade diferente.
Mais uma constatação se pode fazer no campo da mediocridade,
A pessoa pode descobrir-se logo se é medíocre. Neste momento

cada um poderia perguntar-se a si mesmo: minha vida agora está

melhor do que há ano atrás? Ou estou vivendo da mesma ma

neira?
Mediocridade significa viver sempre ás mesmas situações, sern

achar nada de novo, nada de engraçado. É situação de água parada,
de água morna. O ternpo passa e apodrece. Se agora estou numa

situação melhor do que ano passado, significa que estou saindo da
mediocridade. Se agora sinto mais paz dentro de mim, rnais

equilíbrio, mais tranqüi-lidade, mais segurança, tudo isso vem

demoristrar q ue não estou parado na vida, que minha vida não está
sendo monótona e nem medíocre.
O escritor José de Alencar assim escreveu num dos seus romances: \

"Só a ignorância aceita o reinado dos medíocres": Não pertencemos
também nós a esre reinado?
ROTARY X ASSEMBLÉIA __:_ Companheiro Rildo com os dernais

companheiros do Conselho Diretor'2000/2000 I se fizeram presentes
na Assembléia Distrital em São Franscisco do Sul, SC. De parabéns
os companheiros anfitriões de São Franciscodo Sul, pela organização
e companheirismo.
ROTARY X CONFERÊNCIA COSMOÉTICA - De suma

importância a presença dos companheiros nos próxjmos dias 27/28
de maio 2000 na Conferência Cosrnoética em Blumenau, Sc.
Confirmada a presença de palestrantes de renome que falarão sobre
ética na política, ética nos negócios e ética na família. São eles, pela
ordem: governador do Estado, Esperidião Amin Helou Filho,

\
�

,

Companheiro Felix Christiano Theiss e dra. Clarice Leal.
ROTARY X REUNIÃO X COMPANHEIRISMO - De parabéns
o Companheiro Rolana e sua esposa, Isoldi, anfitriões da reunião de

companheirismo. Todos os companheiros se sentiram a vontade e foi

possível cultivar o sadio companheirismo e amizade engrandecendoe
fortificando a unidade e solidariedade nos ideais de Rotary. Parabéns!

Posto de
Gasolina
Máiochi
Ltda.

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

Telefone

Rua Reinaldo Rau, 61 - salas 1 e 2

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

.

. (047) 373-0187
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Congresso reúne [orneis do interior
Um total de 116 congressistas entre proprietários e profissionais de 56 dos

136 jornais filiados à Associação de Jornais do Interior de Santa Catarina (Adjori
SC) fizeram do XIII Conqresso dos Jornais do Interior de Santa Catarina, realiza
do em São Francisco do Sul, de 31 de março a 2 de abril, um fórum de debates,
consenso e crescimento que reforça e integra ain-
da mais a ccteqorio às diretrizes e estratégias que
vêm sendo implementadas pela entidade nos últi
mos 'anos em torno de uma cada vez maior

profissionalização da imprensa do interior.
Entre os resultados da plenária do XIII Congresso,

estão o lançamento da Rede Catarinense de Jornais
e do projeto Jornal Escola, a definição das normas

que vão regulamentar a edição 2000 do Prêmio

Adjöri-SC de Jornalismo, o ajuste final dos critérios

que vão orientar a parceria entre a Adjori-SC e a

Biblioteca Pública do Estado para o cumprimento da
normativa do Depósito l.eqcl e da Lei de Imprensa no

que diz respeito à circulação oficial dos jornais e a

assinatura de convênio com oescritório Duarte, Gon
çalves, Pereira - Advogados Associados, que viabiliza atividades de asses

soria e consultoria jurídica às empresas de comunicação do interior.
Resultado da articulação da Adjorí-SC e do jornallocal Nossa Ilha, a pro

gramação do evento e a recepção e estada dos congressistas em São Francis
.co do Sul contou com o af)oio institucional e o patrocínio do Badesc, Petrobrás
e da prefeitura, câmara municipal e administração do Porto de São Francisco.

tária do jornal Oi de São José,
Josiane Ribas Lauzarin Spengler.

Em evento programado para
acontecer no mês de março de

2001, o Prêmio Adjori-SC de Jor
nalismo vai destacar e premiar os

convênio entre as duas institui

ções, programada para acontecer

ainda nesta quinzena, que vai con
ferir à Adjori-SC a competência
legal para emitir certificação de

circulação oficial para os jornais
associados, cumprindo a

normativa de Depósito Legal e o

artigo de nO 70 da Lei de Impren
sa, que obrigam ao envio de exem

plares de todas as publicações edi
tadas às bibliotecas públicas.

O estímulo à especialização
jurídica nos assuntos que envol
vem as empresas jornalísticas é
o pano-de-fundo do convênio as

sinado em plenária com o escri
tório Duarte, Gonçalves, Pereira
- Advogados que prevê informa

ção preventiva e consultoria

para os jornais:
"

Temos identifica
do uma grande ca

rência no merca

do de profissio
nais especiali
zados em atender,
orientar e acom

panhar problemas
legais e judiciais
das empresas de

comunicação im

pressa", argurnen -

ta o presiden
te da Adjori-SC,
Miguel Gobbi.

O Jornal Escola é outro pro
jeto lançado pela Adjori-SC du
rante o evento que tem o obje
tivo de aproximar as empresas
jornalísticas dos estabelecimen
tos educacionais públicos e pri
vados, colocando os jornais do
interior a serviço da construção
da cidadania real. A dinâmica

proposta é de que os alunos ab
sorvam conhecimentos formais

aplicando-os a sua realidade,
que está diariamente estampada
nas páginas dos jornais.

Integr�Cjão

O lançamento do projeto da
'

Adjori-SC Rede Cata
rinense de Jornais (RCI)

foi o tema que mais polemizou a

plenária do XIII Congresso, dei
xando evidente o interesse dos

proprietários de jornais em rela
ção ao assunto e a importância
do tema para o fortalecimento do
contexto estadual dos jornais.

A Rq, que teve sua experiên
cia piloto realizada nos anos de
96 e 97, volta, agora, reformatada,
mas com a essência e as metas do

projeto original que objetivam a

criação efetiva de um canal de co

municação entre as comunidades
do interior e os centros de poder
público e privado estimulando a

interação entre as lideranças re

gionais e estaduais ..
Para o presidente da Adjori

SC e proprietário do jornal Folha
do Oeste, de São Miguel do Oes
te, o empresário e jornalista
Miguel Ângelo Gobbi, a RCJ veio
para ficar: "

JUNtos temos uma

capilaridade, um poder de articu
lação e uma capacidade
mobilizadora sem concorrentes.

Com a RCJ, vamos ter, como nun-
, ca, a oportunidade concreta de
contribuir e influir no desenvol
vimento sócio-econômico rnuni

cípal, regional e estadual".
,

Por decisão da plenária, a

jornais que realizarem as melho
res produções jornalísticas nas

categorias reportagem, editorial,
fotografia, design gráfico, anún
cio publicitário e na categoria es

pecial Melhor do Ano, para o jor
nal que conquistar premiação em

duas das demais categorias. ,

Outro tema importante de ple
nária, que contou com a partici
pação da gerente da Biblioteca
Pública do Estado de Santa

Catarina, Virgínia Ana

Zimmermann, é a assinatura de
XIII Congresso dos
Jornais do Interior

de Santa Catarina reúne
) 116 congressistas
entre proprietários e

profissionais de
56 jornais catarinenses.

formatação operacional definiti
va da RCI será definida em nova

reunião a ser realizada no dia 24

de abril, em Curitibanos, que vai
contar com a participação dos

proprietários dos jornais que
aderirem ao projeto.

Cultura

·e ultura e lazer também gresso, é uma característica do
fizeram parte da programa- povo, das autoridades e dos em

ção do XIII Congresso dos Jornais _ presários de São Francisco. Não
medimos esforços para receber
bem' é divulgar o potencial turís
tico da região, que tem na

Festilha, cuja XII edição aconte

ce de 14 a 23 abril, uma das suas

principais festas, reunindo cultu
ra, folclore, história e lazer".

Como encerramento das ativida
.des do XIII Congresso, os associa
dos-da Adjori-SC, no domingo, 2 de
abril, desfrutarem das belezas e da
imensidão das águas da Baía da

Babitonga a bordo do barco Prínci

pe de Joinville III, que faz um pas
seio detalhado pelo arquipélago que
integra um total de 24 ilhas. '

do Interior de Santa Catarina. Já
na sexta-feira, 31, os congressis
tas, acompanhados das principais
autoridades de São Francisco do
Sul, tomaram contato com o fol
clore local através da Dança do

Vilão, apresentada pelo Grupo
Folclór'ico Dança do Vilão, e pu
deram conhecer o acervo do Mu
seu Nacional do Mar, que sediou
a abertura oficial do Congresso.

Para o proprietário do jornal
local Nossa Ilha, Rossine Petrus

Gaspar de Abreu,
"
a calorosa re

cepção que o município propi
ciou aos participantes do Con-

Crescimento

Fizeram parte da programação
de plenária do XIII Congres

so outras quatro ações da Adjori
SC que estão voltadas para o cres

cimento da qualificação e

profissionalização dos jornais e o

conseqüente fortalecimento das

empresas jornalísticas do interi
or de Santa Catarina.

O Prêmio de Jornalismo

Adjori-SC - Edição 2000 não che

gou propriamente a polemizar a

plenária, mas esquentou os deba
tes, estimulando a participação e

a interação dos congressistas que
acabaram deliberando por peque
nas modificações no projeto ori

ginal formatado e apresentado
pela diretora de relações públicas
e sociais da Adjori-SC e proprie-

o XIII Congresso dos Jornais do Interior de Santa Catarina contou com o petrecínle e apoio das seguintes instituições:
'

f.iiI
PETRO.BRASPrefeitura Municipal de São Francisco do Sul BADESC Câmara Municipal de São Francisco do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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o garotinho Arthur
Gabriel Scaburri

completou senos no dia
21/3. Seus pais, Rita e

Pedro Scaburri, desejam
lhe muitas tetiddedes.

Parabéns!!!!

-

porElaine Cristina Gums e GiseieRamos

EMAÚS

Esta lindaprenda éBiancaAdeleRietter; filha de Vera e
HilárioRietter (Salão de Beleza Vera e Barbearia Curió-),
Bianca foimuito cumprimentada dia3/4pelapa$sagem do
seu 21 oaniversário.

BIA...
Osmelhores votospara você
resumem-se em um só:
que você descubra os encantos e os valores das coisas
maissimples, que vivem escondidasnos cantinhos do seu

própriomundo.
Que a alegria, a felicidade.e a paz estejam sempre ao teu
lado.

Parabéns, AMIGA!!!

Patrícia Tribess venceu aprimeira etapa do
concurso "Garota 'Verão'; da RBS Tv, que

aconteceu no dia 26/2/00.
Pelo 20ano consecutivo aMirage

Danceteria,
"SalãoAluísio'; bateu o recorde depúblico ,

na região Norte-catarinense.
Parabéns!!!

II
'

,,'/

,

"<;i�,
se

, ')i;:{:tG
A vida e ..um milhão de n(j)vo.$' começo ,

movidospelo desafio sempre doyo de .vlver
e fazer todo.sonho brt/hàr,

1/

espJri1:d>jov.em, jamais0

��'ftf,'f\.·.��<�.<�·.��<�<�<�<�:�
��'." Aniversários (abril) �'f.,
,� 20 - Jozeane Deretti -.;'f�
���. 21 - Daniela Mosca ��
��'

- Edenildo Pereira ��."
�'f\ � ;!I;;,na����� �i�:: ,'f�
�'ff 23 - Hilário Borgmann ,

�'f\.'
��., - Sandra Mader �lf� ..

.i...�' 24 - Eliane Cristine Bogo �'f\
("J 27 - Amélia Bramorski ,'f�
�'1I' 30 - Everalclo Pedro Alves �'f\
��'��'�'f""��'�'f{�i1; ,'fi�i1;��<�'�'f\��'

''Domar o tempo hão émi:Jt�-/o e sim ,vivê-Io'�

CASAMENTOS:
14/4 - Laudenir Fleming e

Catiane Mohr
27/4'- Sérgio Luchetta e

Susan Cibele Wüerges
28/4 - Acácio Claucir Kasmirski e
Cassiana Behmke
29/4 - EmirWigando Donath e

Fernanda Betina Poffo
29/4 - Vilson Hack e

Patrícia Koslopp

A coordenação-geral do Movimento de Emaús de Massaranduba

agradece as pessoas que faziam parte da antiga coordenação e

que depois de um ano de dedicação e esforços entregaram seus
,

cargos.
Um agradecimento especial vai para o Everaldo (coordenador)
que, mesmo sendo uma pessoa muito atarefada, ainda conseguia
um tempo par,a o nosso movimento.
Muito obrigado a todos. Valeu o esforço.

BOMBEIROS I
Parabéns a Aciam - Associação Comercial, Industrial e Agrícola
de Massaranduba - pela iniciativa de instituir o Corpo de
Bombeiros Voluntários de Massaranduba, 'que teve solenidade de

posse no dia 30/3.
Agradecimentos especiais às demais corporações da região e

principalmente à corporação de Guaramirim e ao comandante
Ildemar que tem vindo pessoalmente treinar os voluntários de
Massaranduba:

BOMBEIROS II
Nem bem foi instituído o Corpo de Bombeiros Voluntários de
Massaranduba, já teve a sua primeira ocorrência. No dia 3/4, a
sra. ElalneElias acionou os Bombeiros Voluntários de
Massaranduba para combater um enxame de vespas que se

instalou no forro de sua casa, na localidade do Braço Direito,
colocando em risco os moradores. Mais uma vez os bombeiros
voluntários de Massaranduba puderam contar com a ajuda de dois
bombeiros voluntários de Guaramirim, comandante Ildemar e
Nelson. A operação teve duração de duas horas e foi um sucesso.

Cursos da Aciam
* VE'NDAS
Programa: atitudes e posturas do vendedor; comportamento;
o perfil do vendedor; conceituação do vendedor;
conceituação do cliente; tipos de venda; conhecimentos
básicos para vender; técnicas de vendas; abordagem
e levantamento de necessidades dos Clientes; benefíciOs,
vantagens e características dos produtos; superação das

objeções; tipos de clientes; o fechamento da venda; pós
venda; telemarketing.

Instrutor: Renato Ferrari: Administrador de Empresas, Consultor
Empresarial, Instrutor do sebrae/se, Senac e Escola T,écnica
Tupy.
Data/Local: 24 a 28 de abril! 2000 - Auditório da Aciam
Horário: das 19:00 às 22:00 horas
Investimento: Associados da Aciam - R$ 40,00

Acima de 2 inscrições - R$ 35,00
Não associados - R$ 60,00

Inscrições na Aciam pelo fone 379-1151até 19/04/00.

* ORIENTAÇÃO PARA,O CRÉDITO
Através do programa "Brasil Empreendedor" do Sebrae, a Aciam
abre vagas para mais um curso do "Orientação para o crédito';
será a sexta turma desse curso neste ano.

As inscrições estão abertas na Aciam, serão 16horas/aula, de
segunda a quinta-feira, das 18h30 às 22 horas.
Vale conferir!!!

PARABÉNS!!!
Parabéns especiais à amiga Neimara Roden, funcionária do

Supermercado Kajota, que contou anos no último dia 1.

Neirnara, a você desejamos muitas feliCidades! !!
•

NASCIMENTOS:
18/3 - Everton Rudolfo Eqer
19/3 - Jullia Cristini Tomio

20/3 - Daniele Junkes
- Paula Deretti

23/3 - João Eduardo Marangoni
29/3 - Tiago Petry
30/3 - Fernanda Larissa Coelho

3/4- Camila Cristina Zech
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IRINEU PASOLD

Prefeito Municipal

JARAGUÁ DO SUL, 12 DE ABRIL DE 200

Elisabet propõemutirão para
enfrentar déficit habitacional
Vereadora

sugeriu nova
política para
o setor

Jaraguá do Sul - Apro
veitando a exposição sobre
loteamentos irregulares, feita pelo
tabelião Osnildo Bartel na sessão
de segunda-feira, a vereadora
Elisabet Mattedi (PFL) vai propor
ao governo a implantação de uma

política habitacional para coibi]: a
expansão dos loteamentos e para
enfrentar o déficit habitacional,
estimado em três mil moradias.
Pela proposta, a administração
municipal entraria com o terreno,

projeto civil e acompanhamento
técnico, os órgãos financeiros
estaduais e federais com os re

cursos e os futuros moradores
com a construção das casas em

regime de mutirão.

,
Na opinião da vereadora, os

loteamentos irregulares precisam
ser legalizados, mas o governo
deve evitar que a regularização in
centive o aparecimento de
outros. "Para os loteamentos

irreguläres nada se pode fazer a

não ser regularizá-los, porque o

governo não pode deixar toda

aquela gente excluída dos be

nefícios, mas, por outro lado, é

preciso muito cuidado para não

incentivar o comércio e o apare
cimento de outros", alertou,
apostando que, com o programa
habitacional, o governo tem como

negociar e convencer os mora

dores.
A vereadora admitiu que

copiou a idéia de outras admi

nistrações, onde o problema habi
tacional está sendo resolvido com
a participação de toda a comu

nidade. "O que é bom devemos

copiàr. A intenção é contribuir

para tentarmos pelo menos

atenuar esse problema. Acredito
que a idéia possa ser encampada
pelas prefeituras da região",
discursou: Ela explicou que o

projeto consiste em destinar áreas

públicas para a instalação de

conjuntos residenciais populares,
com toda a infra-estrutura feita
f)-

pela Prefeitura.
A partirdaí, o govemo,já com

o cadastro dos pretendentes
pronto, firma convênio com ór

gãos financeiros estadual ou fe
deral para a aquisição dos mate

riais e os próprios moradores
constroem as casas em regime
de mutirão, tendo o acom

panhamento técnico da Secretaria
de Planejamento ou "quem sabe
da Associação dos Engenheiros".
"A Prefeitura poderia firmar ain
da convênios com as casas de
materiais de construção e con
seguir preços melhores", lern-

brou, sugerindo que os mora

dores só entrem nas casas após
a conclusão de todas. "Isso evita

que os primeiros abandonem o

mutirão", justificou.
.

A proposta foi encaminhada
à Secretaria de Planejamento, à
Secretaria de Desenvolvimento
Econômico e ao prefeito Irineu
Pasold.

CRITÉRIOS - A Secretaria
de Desenvolvimento Econômico
estabelece diversos critérios para
selecionar as pessoas interessadas
em participar do programa de
casas populares, entre eles, ser

morador de Jaraguá do Sul há

pelo menos três anos, renda
familiar até cinco salários
mínimos (R$ 755,00), situação
de risco e não possuir qualquer
outro imóvel.

A secretaria tem 900 inscritos

que atendem todos os requisitos
definidos. "Nossa grande difi
culdade é selecionar as famílias.
E o grande desafio é ser justo",
declarou o secretário Waldir

Watzko, informando que a

Secretaria da Família avalia as

necessidades das famílias
inscritas no programa. "Como os

problemas são muito semelhan

tes, exige-se que outros órgãos
governamentais participem da

seleção para diminuir possíveis
injustiças", completou.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

Francisco Alves/CP

1, '%0

Debate: Bartel (à direita) disse que o governo tem autonomia para regularizar os [oteamentos

Nova lei facilita
,

regularização
Durante a exposição na

Câmara de Vereadores, o

tabelião Osnildo Bartel afirmou

que legalizar loteamentos

irregulares é muito mais fácil

que a maioria dos governos
perisa. Segundo ele, alterações
feitas na Lei 6766/79, em

janeiro do ano passado, faci
litam a legalização e o des

membramento de terrenos

com a apresentação de apenas
quatro documentos: registro
ou matrícula do imóvel, planta
do loteamento, negativa
hipotecária e negativa de ônus

repercusultório (se não existe

ação contra o imóvel).
- De posse desses docu

mentos, a Prefeitura os

encaminha ao Poder Judiciário

para que esse determine o

registro do loteamento -

explicou, alertando para as

exigências dos órgãos am

bientais que estabelece alguns
critérios para a regularização
de terrenos,

Na opinião de Barrel, as

prefei turas estão general i
zando as recomendações dos

órgãos ambientais. "O que são

!'áreas de risco ambiental, de

preservação natural ou outras

definidas pela lei? Isso precisa
ficar bem claro antes de afir
mar que o lbama ou a Fatma

não permitem o parcelamento
do solo", frisou, acrescen-

tando que a Prefeitura precisa
'garantir a infra-estrutura básica
dos loteamentos para entrar

com o processo de legalização.
"É obrigação da Prefei tura

implantar rede de água potável,
apresentar soluções para o

esgoto sanitário, águas pluviais
e para a distribuição de energia
elétrica, além de construir
ruas.

Com relação às recomen

dações de Bartel para que o

Município discipline os

loteamentos in:egulares e altere
a Lei Municipal, o secretário
de Desenvolvimento Econô

mico,WaldirWatzko, também
presente na Câmara de Verea-

. dores, disse que, por enquan
to, não tem como se livrar das

exigências da Fatma, que soli
citou ao governo os docu

mentos dos 105 loteamentos

irregulares para análise.
Bartel disse que o poder

público não tem interesse no

parcelamento do solo. "Ao

múnicípio não interessa proibir
o paréelamento do solo, mas

sim, disciplinar a atividade
desenvolvida ao particular.
Para aprovar, o poder público
precisa de um planejamento de

utilização do solo urbano",
declarou, lembrando que o

ideal seria o equilíbrio entre os

interesses público e particular.
(MC)

� PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

���J(': SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

.� .

,

.�

AVISÓ DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para a construção do prédio
da Delegacia de Polícia, com órea de 379,74 m2, com fornecimento de

materiais e mão-de-obra.

TIPO:'Menor Preço.
REGIMENTO: lei Federal 8,666/93 e demais alterações posterioras.
PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: até as 9:30 horas do dia

02 de maio de 2000, na Divisão de Protocolo desta Prefeitura.

ABERTURA dos ENVELOPES: 10:00 horas do dia 02 de maio de 2000 na sala

de reuniões.

INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no

seguinte endereço: Rua Walter Marquardt, nO 1.111, ou pelo fone (Oxx47)
372-8000.

Jaraguó do Sul(SC), 05 de abril de 2000.

Conscientize-se
Recicle o seu lixo.

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Autoridades vãobuscarapoiopara instalar rotatória
Compromisso
foi.assumido em
reunião na Vila
Recanto Feliz

Guaramirim - Autoridades
municipais e deputados da região
atenderam o apelo dos mo

radores da Vila Recanto Feliz e

prometeram apoio para con

seguir a instalação de uma

rotatória na BR-280, na altura da

Rua Cláudio Tornaze l li. O

compromisso 'foi assumido em

reunião realizada no domingo,
pela Associação de Moradores,
na escola da vi Ia, com a presença
dos prefeitos Antonio Carlos

Zimmermann, de Guararnirim,
Gregório Tietz, de Schroeder,
vereadores dos dois municípios,
e dos deputados Ivo Konell,
Carlito Merss e Vicente Caro

preso, A intenção é garantir -os
recursos para a obra através de
uma emenda ao orçamento do

governo federal.

Durante a reunião, coordena
da pelo presidente da associação
de moradores, Caubi dos Santos

Pinheiro, os deputados Vicente

Caropreso e Carlito Merss foram'
unânimes ao assegurar que a

única alternativa para garantir o
apoio do governo federal na

execução do projeto, com a

rapidez que a comunidade exige,
é através de uma emenda ao

orçamento federal, que, coinci
dentemente, está prevista' para

ser votada nesta semana.

Enquanto o deputado estadual
Ivo Konell prontificou-se a

interceder junto à direção do
DNER (Departamento Nacional
de Estradas de 'Rodagem) em

Santa Catarina, os deputados
Carlito Merss e Vicente Caro-'
pryso, simultanearnente, tratarão
do assunto diretamente com o

Ministério dos Transportes, em
Brasília, Já Antonio Carlos
Zimmermann anunciou que in

cluirá o assunto na audiência que
mantém hoje com o ministro EIi-'
seu Padi lha, no Distrito Federal.
A audiência terá ainda a presença
do prefeito Luiz Henrique da

Silveira, de Joinville, discutindo
a implantação da Rodovia do

Arroz, conforme defendem

empresários e lideranças políticas'
da Região Norte do Estado,

O prefeito Gregório Tietz

designou o vice-prefeito de

Schroeder, Osvaldo Jurck, para
essa peregrinação. Tietz é de

opinião de que as prefeituras de

Schroeder, Guararnirirne Jaraguá
do Sul deveriam construir a

rotatória com recursos próprios,
desde que o DNER autorize a

execução da mesma. Conforme
o prefeito, só assim será possível
.dar a agilidade desejada pelos
moradores ao projeto, A Rua,

Cláudio Tomazelli é muito utili
zada pelas comunidades da Vila
Recanto Feliz, em Guaramirim,
do Bairro Schroeder e da Vila

Amizade, em Schroeder. (MILTON
RAASCH)

Reivindicação: pedestres e ciclistas têm dificuldade na travessia da BR-280, devido ao grande fluxo

Moradores prometemmanter omovimento
A. Associação de Moradores

da Vila Feliz pretende manter o

movimento pela reivindicação
.

da obra, prometendo inclusive
fazer o bloqueio da ER-280, no '

local do entroncamento com a

Rua Cláudio Tomazzeli, caso a

rotatória não seja construída, Oll
tomada alguma outra provi
dência garantindo maior segu
rança para os pedestres no local,
afirmou o presidente da entida-

, de, Çaubi des Santos Pinheiro.

;: A associação copprome-

teu-se também a providenciar o
abaixo-assinado de manifestação

\
da preocupação dos moradores
-corn a situação n a rodovia

federal, documento que o prefeito
Antonio Carlos Zimmermann,
pretende entregar pessoalmente
ao

�

ministro dos Transportes,
Eliseu Padilha.

Durante a reunião, a entidade
distribuiu levantamento dos

acidentes, registrados no entron

camento, no último ano. Confor
me o relatório, 12 acidentes com

Marcha de reivindicação leva prefeitos aBrasília FeljéCentroUniversitário
Guaramirim - Cerca de

três mil prefeitos de várias regiões
do, país estarão participando do
3° Encontro Nacional dos Muni
cípios, na 3a Marcha a Brasília,
que iniciou ontem e deve prolon
gar-se até amanhã. O movimento
de reivindicação junto ao gover
no da União é organizado pela
Confederação Nacional dos Mu
nicípios. Os trabalhos acontece-

, rão no Centro de Convenções
Ulisses Guimarães. Vários temas
do interesse das administrações
municipais estarão em debate.

,

Três prefeitos dos municípios
da microrregião seguiram para o

Distrito Federal no início da
semana, com o objeti vo de

aCOmpanhar os trabalhos. Estão
participando os prefeitos Antonio
Carlos Zimmermann, de Guara
mirim, Luiz Carlos Tamanini, de
COrupá, e Mário Sasse, de
Massa-randuba. O vice-prefeito

Osvaldo Jurck é o representante
de Schroeder. O prefeito Irineu
Pasold, de Jaraguá do Sul, que
retornou de férias, decidiu não
participar da viagem.

, A Lei de Responsabilidade
Fiscal, que impõe uma série de

restrições às atuais adminis

trações municipais, em final de

gestão, é um dos temas que mais
intere s sarn aos prefeitos. O
temário do encontro deverá tratar

também sobre Reforma Tribu

tária, Saneamento Financeiro dos

Municípios e Sistema de Previ
dência Municipal.

Zimmermann, que também é

vice-presidente da Fecam (Fede
ração Catarinense de Municí

pios), considera difícil a atual si
tuação das prefeituras. Ele, ex
presidente da Fecarn, tem sido

crítico sistemático da crescente

concentração de encargos e ser

viços repassados pelos governos

estadual e federal às prefeituras.
"Sem que haja a devida contra

partida dos recursos financei

ros", reclama.
Zimmermann diz estai' so

frendo na própria cidade essa si

tuação, onde, segundo ele, as

partici pações financeiras dos go
vernos estadual e federal seriam

insignificantes. "Os municípios
,
nãopodem mais aceitar a trans

ferência de encargos", alertou.
Ele disse estar mantendo essa

postura, citando C0l110 exemplo
a tentativa do governo estadual

de repassar ao encargo da Prefei-
. tura às escolas básicas Almirante
Tamandaré, no Centro, e São Jo
sé, no Bairro Rio Branco. Segun
do o prefeito, é muito fácil avaliar
o sacrifício a que os municípios
estão sendo submetidos, se for
considerado que apenas 16% das
receitas mobilizadas no País vão

para as prefeituras. (MR)

Jaraguá do Sul - O Con
selho Estadual de Educação
aprovou ontem, em Florianó

polis, a transformação do Centro

de En'sino Superior de Jaraguá do

Sul (CESJS/FeFj) em Centro

Universitário. A transformação
foi aprovada na sessão plenária
do referido órgão e agora
necessita apenas da homologação
da governadorEsperidiãó Amin.

A partir de agora, Jaraguá do
Sul é a primeira cidade de Santa
Catarina à contar com um Centro
Universitário. A presidenta da

Ferj (Fundação Educacional

Regional Jaraguaense), Carla
Schreiner, disse que a con
solidação do Centro Universitário
é uma vitória de toda a comu

nidade acadêmica jaraguaense,
que sempre acreditou no CESJS
como um referencial do ensino

superior no Estado. Novos

cursos poderão ser criados.

vitimas fatais foram registrados
no local, com duas mortes,
envolvendo ônibus, automóveis"
ciclistas, condutores de mo

tocicletas e pedestres.
As p�ssoas que perderam a

vida nesse período foram Jvo

Wurth, então com 45 anos, que
no dia l 9 de fevereiro deste ano

envolveu-se na colisão de um

ônibus com outro veículo, e o

jovem Alcir Junior Sabino, 19

anos, morto por atropelamento
no dia 23 5ie março. (MR)

Kuczkowski é eleito

Guaramirim - o vereador

e empresário Ivaldo Kuczkowski
foi eleito presidente da Sociedade
de Atiradores Diana. A eleição foi
realizada na terça-feira da' sema
na passada, durante Assembléia
Geral Ordinária realizada na sede

da entidade, na Rua OUo Lernke.
Kuczkowski vai cumprir manda
to de dois ànos e sucederáa Vaiei

Caglioni na presidência da socie

dade. A eleição foi por aclamação
com apenas uma chapa inscrita.

Na oportunidade também foram

eleitos os conselhos deliberativo
e fiscal.

Kuczkowski disse quedeverá
primei ro tomar conhecimento da

situação financeira e patrimonial
da sociedade, para em seguida
definir um plano de trabalho.

Uma das idéias, segundo ele, é
incentivar a participação e

aumentar o número de associa

dos.
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Cidade não respeita legislação
e direitos do deficiente fisico

Portadores não
têm ocessos

especiais em
ônibus e edifícios

Jaraguá do Sul- o direito
de ir é vir, ao contrário do que
prevê a Constituição, não é asse

gurado a todos. Nas calçadas,
nos edifícios públicos, igrejas e

comércio e, principalmente, .nos
ônibus, deficiente físico não

consegue entrar. Mesmo com o

direito 'assegurado por lei, os

jaraguaenses portadores de ne

cessidades especiais têm difi
culdade para utilizar o sistema de

transporte coleti vo, porque a

empresa concessionária dificulta
a liberação de carteirinha, que
possibilita o acesso gratuito. Sem
adaptação, o sistema também
não permite aos que se locomo
vem com cadeira de rodas a

utilização do serviço.
A Lei 8.899, de 29 dejunho

de 1994, é clara. "Concede passe

livre às pessoas portadoras de

deficiência no sistema de trans

porte coletivo", inclusive inte
restadual. Mas em Jaraguá do Sul
estar protegido pela legjslação
não significa usufruir do direito.
"Se a (Viação) Canarinho acha

que o deficiente precisa da
carteirinha para trabalhar, não

libera", denunciao diretor
tesoureiro da Ajadefi (Associação
Jaraguaense dos Deficientes

Físicos), Afonso Petri. A lei não
menciona que o deficiente pre
cise de carteirinha para utilizar

transporte coleti vo.
Para os que se utilizam de

cadeira de rodas, a dificuldade é

maior. Os ônibus não possuem
sistema adaptado, que permita o

transporte de deficiente. "Eu

nuçca andei de ônibus na minha

vida", lamenta o atendente de

estacionamento, Maurício Jun

kes. Ele depende da boa vontade
de amigos para se locomover ou
do veículd que presta serviços à

Ajadefi, conduzindo os asso- .

ciados ao trabalho. O diretor da

Viação Canarinho, Décio Bago,
recusou-se a falar sobre o' as

sunto em entrevista, alegando
problemas particulares.

Na vizinha' cidade de

Joinville, foi inaugurado ônibus

especial para os deficientes. Os

jaraguaenses não querem tanto.

"Bastava que se adaptasse uma

plataforma aos ônibus comuns,

para que o deficiente que anda
de cadeira de rodas ou com duas
muletas pudesse utilizar o siste
ma'Lsugere Petri.

A maioria dos deficientes tem

pouca, ou nenhuma renda e a

falta de estrutura prat-icamente os

condena à reclusão, Correios,
bancos, lojas, igrejas e calçadas
não dispõ�m de acesso para ca

deiras de rodas. "Porque o defi
ciente nunca pode ir à igreja ou

fazer compras?", questiona Petri.
Locomovendo-se de muleta, ele

supera as dificuldades e jamais fi
ca quieto, frente à discriminação.
Diz que o principal problema do

portador é calar-se diante das irre

gularidades. (LiSANDREA COSTA)' Cadeira de roda: carro da Ajadefi é a única forma de deslocamento

,

Ajadefi vai inaugurarmais um estacionamento Professores 'constroem', greve
Oito deficientes físicos

ganharão emprego com a

implantação de mais um esta

cionamento, pela Ajadefi. Depois
da experiência bem-sucedida no

Hospital São José, o Hospital
Jaraguá vai contar com o trabalho
da entidade. As obras de

construção da guarita já foram
iniciadas e devem estar con

cluídas antes do final do mês.
Aos poucos, os portadores de

deficiência vencem a barreira
mai s difícil, que é encontrar

colocação no 'mercado de tra

balho, e provam que estão aptos
ao batente.

A Ajadefi tem 190 deficientes
físicos associados. Apenas 27
têm vínculo empregatício, através
do trabalho feito pela própria
associação, ou mediante
convênios <_:om empresas. No
estacionamento do Hospital São
José trabalham 15 portadores,
em re,,:ezamento, 24 horas por
dia.

- se para as pessoas
normais está muito difícil
encontrar' trabalho, imagine os

que têm algum tipo de deficiência.
É muito mais complicado -

lamenta o diretor-tesoureiro da

associação. A Ajadefi paga dois

Vaga�: mais oito deficientes terão emprego 110 novo estacionamento

veículos para transportar os

funcionários até os postos de

trabalho.
O serviço prestado pela

entidade mais procurado é o

empréstimo de cadeiras de rodas.
Cerca de 50 pessoas utilizam

equipamentos da Ajadefi, em

toda a microrregião. Em de-

zembro do ano passado, os

coordenadores receberam a

doação de 15 cadeiras. Restam

apenas quatro na associação, que
aguarda resposta do presídio de

Joi n vi Ile, encarregado de con

feccionarcadeiras com bicicletas
velhas coletadas em campanha,
pela comunidade. (LC)

Jaraguá doSul- A decisão

de greve na rede estadual de

ensino, tomada em Assembléia na

sexta-feira, em Florianópolis,
abre as discussões da classe na

região, que não costuma partici
par de movimentos sociais. A re-,

gional do Sinte (Sindicato dos

Trabalhadores na Rede Estadual
de Ensino) trabalha, desde segun
da-feira; pela conscientização-de
professores e alunos, tentando

,
'construir' 9 greve.

O governador Esperidião
Amin recusou-se aconceder au

mento aos professores antes de

2002 (que é ano político).
Assembléia marcada para as 9

horas de sábado vai decidir a

postura dos 850 professores da

rede, na região.
Os coordenadores do Sinte

em Jaraguä do Sul trabalham

para construi r a greve, percor
rendo escolas. Um dos diretores,
da entidade, Emerson Gonçalves,
reconhece que o movimento não

possui tradição. "Há muita resis-
"

tência, mas os professores preci
sam se mani festar porque os nos

sos direitos não são cumpridos".
A principal reivindicação é a

aplicação de 60% dos recursos

do Fundef (Fundo para o Desen-

volvimento da Educação) no pa'

gamento de salários dos profes-
'sares, conforme prevê a lei. Se a

lei do Fundef fosse cumprida, o

piso salarial dos professores
passaria de R$ 277,00 a R$
744,00. "Se o governador diz que
não tem dinheiro, é porque desvia
os recursos do Fundef", acusa o

sindicato. Documento com as

reivindicações da categoria foi
encaminhado à 19a CRE (Coorde·
nadaria Regional da Educação) e

será le�ado ao conhecimento dos

estudantes.
Os vereadores Gilda Alves,

Elisabeth Mattedi e Niura De

marchi manifestarn-se favoráveis
às reivindicações dos profes
sores. "Ninguém vai .viver com

uma micharia dessas, o qL�e está
acontecendo em Santa Catarina
é um absurdo. Até os municípios
pequenos e sern recursos pagam
mais que o Estado", apóia Alves,
Os vereadores planejam tirar

moção para encaminhar ao

governo do Estado, ,exercendo
algum tipo de pressão política. O
sindicato, pretende agendar
reuniões com os deputadv'
aliados ao Governo na região, parab

,

que levem as reivindicações ate

o governador. (LC)
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Crianças do Loteamento Corupá
cruzam picada para ir à escola
Problema pode
ser resolvido
com abertura
de rua

,

Jaraguá do Sul- A'menos
que andem 2,5 quilômetros pelo
asfalto, crianças e moradores do
Loteamento Corupä precisam
atravessar picada para chegar até
a escola, telefone público, bar, '

igreja ou ponto de ônibus, pelo
meio do mato, com decli ve acen

tuado de cerca de 200 rnetros.

Para garanti r a segurança dos

filhos, as mães que não têm con

dição de pagar transporte escolar

acompanham as crianças, todos,
os dias, até a Escola Municipal
de Ensino Fundamental Maria
Nilda Salai Stähelin. A abertura

de rua no local, principal rei
vindicação da Associação de

Moradores do Bairro Francisco
de Paulo, depende da disponi
bilidade de máquinas da Prefei
tura.

Os moradores cavaram

escada na terra, para facilitar o

acesso, mas o problema se

agrava nos dias de chuva. "Eu
levo uma muda de roupa e

calçado para trocar na escola",.
explica Cristiane Vargas, mãe da
estudante LaIesca, 6 anos. Ela

acompanha a filha no trajeto
porque teme pela segurança da

menina no local.Jngreme e pouco
movimentado. A mãe alega que
não tem condição de pagar R$
15',00 pelo transporte da criança.

O mesmo trajeto percorre
Rosana da Silva, com um bebê
no colo, para levar e buscar o fi lho

mais velho na escola, "Aqui
também é mais perto para pegar
o ônibus", diz. Pelo menos 20
estudantes tornam esse atalho,
todos os dias, considerado mais

seguro que O caminho pelo
asfalto, quase sem calçadas. "Há
poucos dias uma criança do

Chico de Paulo foi atropelada em

frente à escola. Isso deixou todo,
mundo apavorado", conta o

presidente da associação de

moradores, Gilberto Leismann.

O prefeito Irineu Pasold

garante que; terminada a abertura
. das ruas na Barra do Rio Cerro e

na Ilha da Figueira, as máquinas'
vão partir para lá. "Conheço a

situação dessas crianças, vamos'
priorizar esse trabalho", assegura.
O terreno para abertura da rua

já foi doado por morador.

(LiSANDREA COSTA)

Prefeitura fecha contrato de remoção dos trilhos
Jaraguá do Sul - Para

desespero de historiadores e

pessoas que se preocupam com

a preservação do patrimônio, a

Prefeitura confirmou o desvio da
malha ferroviária do perímetro
urbano da cidade. A assinatura do
Contrato para execução do

projeto, com o consórcio vence

dor da licitação, aconteceu na

manhã de ontem. Essa primeira
etapa, que compreende o estudo
das condições do solo e o novo

traçado, custou aos cofres públi
cos R$ 1.150.000,00, custeados
atravésde recursos doMinistério
dos Transportes e da adrninis
tração municipal. O projeto será

entregue em 90 dias.
O trajeto tem cerca de 25 qui

lômetros de extensão. Cada quilô-'
metro de malha ferroviária custa

R$ 1,5 milhão. A previsão é de:
que R$ 40 milhões sejam gastos
na execução da obra, incluídos
Os Custos de indenização dos
proprietários de terra. A Prefeitura

�i.lJ,da não dispõe desses recursos.
,

O prefeito Irineu Pasold ga
rante que a cidade não terá pro
blemas no futuro, com o rernane

Janlento da ferrovia. "Haverá tem
po para planejar o crescimento",
d''Z. Quando os trilhos foram
cOlocad�s, há quase um século,
também não havia moradores por
perto. Eles se juntaram ao redor
d

.

a malha em função do

�:senvolvimento trazido por ela.ao os moradores q ue agora

reclamam do barulho e das condi

ções do trânsito e segurança, sem
se importar com a distorção
histórica que significa desviar a

ferrovia, numa cidade em que
cerca de 80% do patrimônio
histórico já foi demolido.

Jaraguá do Sul não é a única
cidade a optar por essa solução,
para amenizar a polêmica que a

presença dos trilhos causa.' O
consórcio contratado já executou

o mesmo serviço em outros

locais do Brasil, como Campo
Grande, e interior do Espírito
Santo. "Retirar os trilhos é ojeito
ruais Iáci I de promover o desen

volvimento da cidade", defende
a secretária de Planejamento,
Clarice Coral. (LC)

Trilhos: moradores reclamam do barulho e dafalta de segurança

Acesso: escada feita na terra, pe�osmoradores, auxilia crianças

Bairro tem poucas linhas de ônibus

CONVITE'
(

A diretoria da Sociedade Sport Clupe Santo Antônio (Nereu
Ramos) convida você e toda sua família para �eu 10 Jantar

Dançante Típico Italiano no dia 06/05/00, às 20hs, em sua sede,
em Nereu Ramos, Após o Jantar teremos Baile com o conjunto
"Os Verticais",

INGRESSO COM ,JANTAR RS 7,00

Venha e traga toda sua família!

Apoio: Gejopel Papelaria Ltda. - Fone: 376-0220

A continuação do asfalto no

bairro, iniciada pela Prefeitura,
pode amenizar o problema da
falta de ônibus, porque vai.
·facilitar o acesso, esperam os

moradores. Durante o dia, ape
nas cinco linhas de ônibus

chegam ao Chico de Paulo,
acompanhando os turnos de

serviço das grandes empresas.
(Em outros horários, a pçpu- í

lação toma ônibus até o São
Luís e faz o resto do caminho
a pé. "Quem é que vai brigar
com a Canarinho, ela faz o que
quer", pondera o presidente da

associação, admitindo que os

moradores não se organizaram
para solicitar ampliação no

serviço.
A construção de uma área

de Jazer no bairro é outra obra

que está na pauta da adrni

nistração municipal, de acordo
com o prefeito. O local só não

foi definido porque houve

divergências entre os pro
prietários. "Precisamos ainda

de um posto de saúde. Semana
passada, levei minha mulher às
2 horas' no posto da Vila Lenzi

para ti rar um ar ficha de

ginecologista e não consegui,
pois já havia gente na fila",
lamenta Leismann.

A condição de região nova

dificulta a vida dos moradores
. por que tudo está por fazer. A

associação tem menos de um

ano e, se esforça para conseguir
pontos no Programa Bairro Que
Faz. Alcançou alguma pont�a
ção com a construção de pas
seios na rua principal, a Joa

quim Francisco, depois do as

faltamento, e com a limpeza de

terrenos baldios. À expectativa
é de que 9 ano político movi
mente a realização de obras no

bairro. (LCr
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Diretor descobre uso de maconha Taxista assaltado
em Corupá

no presídio de Jaraguá do Sul Corupá - o taxista Osvaldo
\

Melchert, ,48 anos, passou
momentos de terror nas mãos de

assaltante em Corupá, na noite da

última segunda-feira, Por volta
das 18h30, um homem, que mede
I m75, aproximadamente 30

anos, moreno claro, solicitou ,':

uma corrida para Poço D'Anta, .l'

interior do Município. Quando
saíram da BR-280, o homem deu
voz de assalto ao taxista,
obrigando-o a parar próximo a

um bananal. /

Ameaçado de morte, Q taxista
foi obrigado a entregar R$1 03,00
além do relógio de pulso. Após
50 minutos, ouviu o ronco de um

veículo. O assaltante mandou-à
correr e fugiu na direção con

trária. Melchert acionou a polícia
que não conseguiu êxito nas

buscas. "Tenho autorização para
trabalhar de taxista há 32 anos e

isso nunca me aconteceu, são

momentos horríveis, espero que

ninguém tenha esta experiência".
O ponto de táxi de Melchert fica

na Praça ArthurMüller, no centro
de Corupá. (AO)

Dinheiro falso

Jaraguá do Sul- Amilton
Vicente Pellense tem uma

pequena pensão na Vila Lalau
Lá se hospedou uma pessoa que
se identificou como Marcos

Gonçal ves e pagou R$ 40,00
por 15 dias na pensão. Depois
pagou mais R$ 50,00 por mais
IS dias, mas a nota era falsa
Marcos Gonçalves está sumido

Edson �unkes/CP

Detento

engole cinco
papelotes
demaconha

finalmente des
cobrimos um dos
envolvidos". O di

retor do presídio
ainda informa que
outros detentos

usavam da mesma

maneira para entrar
com maconha,
m as agora que
foram descobertos
não levam ruais.
Renchi informa
ainda que, "esta

maneira é muito
utilizada pelos vi

ciados que, depois
de ingerir a droga,
evacuavam-na

dentro das celas

para depois repas-
sá-Ias". Preso: Girardi responderá por porte de droga
"Leonir Machado Girardi Odetento,qL,lenofinaldornês
cumpria pena de,dois anos e deveria receber liberdade
cinco meses por furto praticado condicional, respon-derá
em Jaraguã do Sul e estava há 11 também por porte de droga.
meses no presídio. (AGOScTlNHO OLIVEIRA)

� I
II

Jaraguá do Sul- Há algum
ternpo o diretor do presídio de

Jaraguá do Sul, Ivo Ronchi,
investigava a entrada de maconha
no presídio. No último dia três,
desconfiado de Leonir Machado

Girardi, 12 anos, que se

apresentou para cumprir a prisão
albergue, determinou que ficasse
na área de isolamento. Depois,
através de raio X, ficou consta

tado que Girardi tinha cinco

papelotes de maconha no estô

mago e que seria para seu próprio
uso e também de outrosdetentos
viciados. Segundo Ivo Ronchi,
"esta foi a terceira campanha que
fizemos parapegar quem trazia

droga aqui para dentro, nas outras
vezes sem sucesso, mas

Moto furtada
Jaraguá do Sul - Foi

furtada, às I O horas da manhã
de segunda-feira, a motocicleta
de Martin Scholl. Trata-se de
uma CG 125, Titan, azul, ano

97, placa LYZ-'6337, de Jaraguí
do Sul. A motocicleta foi

roubada na Rua Marechal
Deodoro da Fonseca.

Arrombamento
Jaraguá do Sul - Sába

do, às 20 horas, foi arrombado
o Uno placa ADM-8243,
Jaraguá do Sul, de BerlaMaria
Bertoli.

I
FORRO DE PVC TEM NOME!

PRODUTOS' RINO
,

-

I '

PORTA SANrONADA • CANAl�TAS • DIVISaRIAS • P�RrIS INDUSTRIAIS • F�CHADURAS
FÁBRICA - LIGAÇÃO GRATUITA

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

VENDAS: Jaraguá do <'Sul e Região -, Fone: (O**47) 3'71-8602
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... Schumacher vence a corrida e dispara na classificação
Barrichello é

ln osegundo
Ia comnove

�; pontos

boxes, num. circuito de ultra

passagens muito difíceis.
Para ganhar posição em pit

stop, Schumacher precisa de um

certo número de voltas voadoras

para descontar a desvantagem
l� inicial. Domingo, deu o sprint
lij Ímola,� Desde 1976 a logodepois da segundaparadade
JS Ferrari não começava um Hakkinen, �a volta 44. O finlan-

JS Mundial de Fórmula 1 com três dês, naquele momento, estava

a, vitórias seguidas. Michael 2s6 à frente de Schumacher.

J, Schumacher derrubou esse 'Parou, voltou 20sS atrás do ale-

pequeno tabu da equipe italiana,
Ele venceu o GP de San Marino,

li terceira etapa do campeonato, e

manteve seu aproveitamento de

100% neste ano: Foi a 30pontos
na classificação e disparou ria

Ü liderança. O se-gundo colocado,
seu companheiro RUbens

Barrichello, tem nove, Mika

Hakkinen, da Mcl.arén, sorna

seis, marcados com a segunda
colocação domingo, em Írnola.

Schurnacher mais uma vez

deu um nó na conéorrência
aliando sua velocidade inata à

precisão no cumprimento de

estratégias de corrida. Mesmo

largando em segundo, perseguiu
Hakkinen de perto o ternpo todo
até conseguir a liderança nos

mão, e não conseguiu mais recu

perar a ponta. Isso porque o fer
rarista decolou até a 48' pas
sagem, construindo a vantagem
que lhe permitiu fazer seu pit stop
e retornar à pista ainda à frente,
com uma folga de 3s7 sobre

Mika, a 14 voltas do final.
A história da prova de Ímola

pode ser resumida a esses "dois

GPs", como falou Barrichello,
quarto colocado," um do Michael
e do Mika, o outro entre eu e

David". Na largada, Schumacher
patinou mas defendeu bem e não

deixou Hakkinen fugir. Rubens
teve desde o início um problema
no' cinto de 'segurança, quê' se
soltou, e não conseguia andar

rápido, Mesmo num ritmo muito

Pódio: Michael Schumacher vence a terceira etapa do campeonato 110 cP de San Marina

lento, segurava Coulthard, a quem
superou na largada.

Hakkinen disse que' venceria
o GP não fossem dois problemas:
alguma peça de metal que atingiu
o bico de seu carro no início e.

principalmente. o momento em

Jacques Villeneuve, da BAR, e

Mika Salo, da Sauber. Os outros
dois brasileiros termi-naram, mas
não pontuaram: Pedro Paulo Diniz

. (Sauber) em oitavo e Ricardo

Zonta (BAR), em 120• (FLAVIO
GOMES)

que seu motor apagou, na reta dos

boxes, pouco antes do segundo
pit stop. "Perdi Lins quatro segun-
dos ali", falou.

.

"Achei que ia abandonar de

novo, mas aí voltou a funcionar."
FecOharam a zona de pontos

,

I

DIÁRIO DE ÍMOLA
--,.
__Irritado, brasileiro diz que "tem algo estranhá"

Ímola - Rubens Barrichello
teve duas reações distintas
domingo depois do GP de San

Marine, ao falar sobre sua quarta
colocação e sobre o fi m de
sémana que considerou "negro".
A primeira, logo que acabou a

corrida. Com as pernas machu
c,adas porque o cinto de seguran
ça quebrou e ele ficou solto
dentro do cockpit, foi de irritação
com o resultado. Nas declarações
que fez a emissoras de TV e a

jornalistas italianos, deixou trans

parecer as primeiras insinuações
de que "algo estranho" acontece
na Ferrari.

.

Mais de duas horas depois, ao
deixar o circuito, Barrichello
baixou o tom e preferiu atribuir o
mau resultado ao problema do

cinto e a "algo estranho", de

novo, mas no carro. "Vou andar

com outro carro em Silverstone,
que não é o meu, e isso já serve

para saber se eu vou ter os mes

mos problemas que tive aqui."
Rubens treina hoje na Inglaterra.
Schumacher assume os testes na

quinta e na sexta-feira,
"Tem alguma coisa estranha.

O outro carro ganha a corrida e

o meu, não. Ou tem alguma coisa
erradia com o carro, ou comigo",

disse o brasileiro. Nem os três

pontos, importantes para o Mun
dial de Construtores, serviram

para aliviar a tensão. "Não tá le

gai, algum problema tinha no meu

carro. Quarto é, um lugar para
chegar quando eu estava na

Stewart. Com a Ferrari ...
"

Mais tarde, o discurso tornou
se mais ameno. Barrichello disse

que estava contente pela vitória
da equipe e repetiu o que vem

dizendo há algum tempo: "Para
ser o melhor, tenho de bater o

melhor, que é Schumacher. Mas

continuo.trabalhando, sei que meu

momento virá". (FL)

Punições do dia
Dois pilotos levaram stop & go de dez segundos na corrida. Heidfeld,
porque os mecânicos da Prost mexeram no carro. Vers tappen, da

Arrows, porque atrapalhou os líderes, mesmo depois de receber várias
bandeiras azuis.

'

Tempo corrigido
Mazzacane perdeu seu melhor ternpo na classificação, porque os

mecânicos da Minardi empurraram seu carro na saída dos boxes
durante o Warm Up. Não mudou nada. O segundo melhor ternpo o

manteve na mesma 20a posição no grid.
Sem festa
1000 Gp de Frentzen acabou depois de quatro voltas, com o câmbio

quebrado. Seu companheiro Trulli teve o mesmo problema no fim.
"Nunca terminei uma corrida em Ímola", lamentou o italiano. A Jordan

completa 150 GPs em Silverstone, dia 23.
Com festa
Aniversariante do dia, Vi lleneuve tinha motivos para comemorar.

Largou em nono, passou em quinto na primeira voltá depois de uma

largada estupenda, e marcou dois pontos com o quinto lugar..
.
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Técnico ficou
surpreso com
o rendimento
dotime

Jaraguá do Sul- o Jaraguá
Futebol Clube perdeu na estréia
do Campeonato Catarinense da

Segunda Divisão para o Con

córdia, por 2 a 1, no último

domingo, em Concórdia. No

primeiro tempo, o time adversário
saiu na frente com gol de Bizu.

Jogadores e comissão técnica do
tricolor reclamaram um toque de
mão do atacante, no entanto; o

gol foi validado. Aos 35 minutos
Chicão empatou a partida. No
segundotempo, ás dois times
voltaram determinados a garantir
os três primeiros pontos 'da
competição. Quando o jogo
caminhava para o final, faltando
menos de um minuto, Sandro
marcou para o Concórdia,
fazendo 2 a 1.

O técnico Sérgio Carvalho
ficou surpreso com o rendimento
do time que ':foi além do

esperado, até pelo cansaço natural
da viagem, por se tratar de estréia
na competição e pela pouca idade)

dos jogadores, nós já espe-
rávamos um certo nervosismo
do time", destacou.

Hoje à noite, o Jaraguä joga
com o Timbó, um dos líderes da

Segundona e sério candidato ao

título da competição, no Estádio

CORREIO DO POVO

Edson Junkes/CP

Chicão: jogador faz o primeiro gol do JFC na competição
,

.

João Marcatto, a partir das 20

horas. Para este jogo, José

RQbe'rto do Carmo, diretor
executivo do Jaraguá, acredita
que todos os jogadores lestarão à

disposição do treinador. Souza,
que defendeu o clube na

Segundona do ano pas�ado,
acertou contrato e deve estrear,
o mesmo acontece com o lateral
Samuel, o meia Anderson e o

, atacante Fabinho.
Outros resultados da 1 a

rodada da Segundona: a equipe

de Curitibanos foi goleada por
7 a O pelo Internacional, de

Lages, no Estádio Wilmar

Ortigari, emCuritibanos; Timbó
venceu o Tiradentes, de Tijucas,
por 3 a 1, em Timbó; oJoaçaba
empatou em 2 a 2 com o

Guarani, de Palhoça, em

Joaçaba; Santa Catarina e

Camboriú empataram em 1 a l ,

em São João' Batista, e

Blumenauense e Catarinense

empataram também em 1 a 1.
(AGOSTINHO OLIVEIRA)

Futsalde Jaraguá do Sul empata emCuritibanos
\ "

Curitibanos - A equipe da
FME/Breithaupt/C araguá
empatou com a Gaboardi/Fogo

,

de Chão, em Curitibanos; pelo
Catarinense de Futsal. O goleiro
Marcelo marcou o último gol da
FME quando faltavam 39 segun
dos para o término da partida.
Depois de estar yencendo por 2
a O, gols de Tick, aos sete minu

tos, e James, aos 17 do primeiro
'tempo, a equipe comandada pelo
técnico Manoel Dalpasquale ce

deu o empate e a virada da Ga

boardi/Fogo de Chão devido a

erros individuais no segundo
tempo. Logo aos quatro minutos,
Gordo e Maurício roubaram' a
bola emarcaram, empatando palra
a equipe de Curitibanos. Aprovei
tando-se do momentó de intran

quilidade de Jaraguá do Sul, a Ga
boardi virou o placar com Géd-

son, fazendo 3 a 2.

O goleiroMarcelo, que entrou
no lugar de Ninho, quando
faltavam 39 segundos para o

término do jogo, empatou em 3 a

3, chutando forte, com a bola
tocando na trave antes de entrar.

Este foi o placar final do jogo. A
FMElB,reithauptiCaraguá perdeu
a liderança para a Tuper, de São

Bento do Sul, t< volta a jogar pelo
Estadual neste sábado, no Ginásio
de Esportes ArthurMüller, centra
o Seara Alimentos/Águia Segu
ro,s, que até agora perdeu todas
as partidas. Na preliminar Jara
guá do Sul joga com o CE Gua

rani, que estreou na competição
derrotando a Tuper, de São Bento,
do Sul, por 5 a 4. Na estréia do

. Estadual Juvenil, Jaraguá do Sul
derrotou a AABBlRotesmapor 8
a 2, e lidera a competição ao lado

do CEGuarani e AABBlRotesma,
todos com 3 pontos.

Outros resultados da Divisão
Especial: Agroeste/Palmitos 8 x

8 TaschibraIUnicardio/Blumenau,
Seara/Águia Seguros 4 x 9 Tuper/
Planor, AABB/Rotesma/Col.
Marista 6)(. 9 Unoesc/SãoMiguel.
Depois destes resultados, a

classificação é a seguinte: 19lugar
+t-- Tuper/Planor, com 9 pontos;
29' lugar' - FME/Breithaupt/ .

Caraguá, 7 pontos; 39 lugar -

Unoesc/SãoMiguel, também com

'7 pontos; 49 lugar - Taschibra!

Unicardio, 7 pontos; 59 lugar -

Gaboardi/Fogo de Chão, 4

pontos; 6° lugar - Unisul/

Colegial, 1 ponto, 7° lugar -

Agroeste, '1 ponto; 8? lugar -

Seara!Águia Seguros, O ponto; 9°
lugar AABB/Rotesma, também
com-Ojac)

\

JARAGUÁ DO SUL,·12 DE ABRIL DE 2000

Futebol no João Marcatto

Depois da estréia domingo
passado na derrota para o

Concórdia, por 2 a l , o

Jaraguá Futebol Clube joga
hoje em Jaraguá do Sul. A

diretoria acredita num bom
número de torcedores, pois vai
sortear uma bicicleta no

intervalo.
,"É um prêmio modesto, mas
esperamos á colaboração do

torcedor'.', diz o diretor.

Altair pode ir para o RS
,

O jogador Altair, do Futsal de Jaraguá do Sul, pode estar
,

acertando com o Futsal gaúcho. Segundo informações, uma
, equipe de Caxias do Sul ofereceu para o atleta salário mensal de

R$ 4 mil. Mas por enquanto o artilheiro do time no Estadual

preferiu ficar em Jaraguá do Sul. Até quando?

Thdoounada

Esta.deverá ser a maneira do Seara jogar frente à FMElBreithauptJ
Caraguá no próximo sábado, no Ginásio de Esportes Arthur

,Müller. A equipe perdeu todos os jogos disputados até agora na

Divisão Especial e não tem nada a perder.

Briga, no Varzeano
A partida que estava sendo

disputada entre o Vitória, atual
vice-campeão, e o Bangu, pelo

Campeonato Varzeano, não
terminou. Jogadores do

Bangu, no intervalo
do jogo, desentenderam-se e

não voltaram para
o segundo tempo.

Resultado: com certeza deverão

perder os pontos da partida,
que vai a julgamento

Rápidas __

* A Liga Jaraguaense de Futebol estará reunida no próximo dia 17,
com técnicos das Escolinhas de Futebol para definição do campeonato
envolvendo a garotada. A reunião será na sede da LJF, às 19 horas,
* Fase Municipal do Moleque Bom de Bola inicia hoje, às 8h30,
prosseguindo durante todo o dia com jogos na Sl)'Acaraí e Vila

Lalau. A.s semifinais serão disputadas �exta-feira, no Acaraí
com as finais, sábado, no mesmo local.

I
, * Sexta-feira, sábado e domingo acontecerão os jogos' pelo Torneio

Individual de Tênis no CABaependi. A competição envolverá tenistas

a partir dos 10 anos.

* Ó piloto de jet sky Alessander Lenzt viajou ontem para a

Flórida p�r� disputar o Aberto dos EUA de Jet Sky, categoria
Free Style. Lenzi se prepara para a conquista do tricampeonato
brasileiro na categoria. ,

Figueirense perde clássico
\ mas continua em primeiro
Florianópolis - O Avaí

quebrou a invencibilidade do

Figueirense no Campeonato
Catarinense ao vencer o clássico
da capital, por 2 a 1. O goleiro
César Silva fez o seu quarto gol
no campeonato cobrando pênalti
para o Avaívque suportou a

pressão do Figueirense, princi
palmente no segundo tempo, pois
jogou com dois atletas a menos,

devido às expulsões de Régis e,

Sérgio Andrade. O jogo na

Ressacada quebrou os recordes
de arrecadação e público, R$
63.958,50, para um público
pagante de 17.595 pessoas. O
clássico 360 também igualou o

número de vitórias das equipes
em clássicos, 126a 126. Resulta
dos da 9 a rodada: Marcílio Dias

2 x 2 AtléticoAlto Vale, no Estádio
Doutor Hercílio· Luz; ,Chape·
coense 2 x 1.Lages, no Estádio
Municipal Vidal Ramos Júnior;
Joinville 4 x 1 Fraiburgo, no Er·

nestão; Brusque 1 X-O Tubarão,
no Estádio Augusto Bauer, e, na

abertura da rodada, o CriciúJ1Ia
venceu o Kindermann, por 1 aO,

Rodada de hoje: Chapeooense
x Joinville, no Estádio Índio
Condá; Fraiburgo x Criciúma. no
Macieirão; Kindermann X

MarcíÍio Dias, no Estádio
Municipal de Caçador, e AtléticO
Alto WIe x Brusque, no Estádio
Alfredo Krieck, em Rio do Sul.
Amanhã estão programados dois
jogos, Figueirense x Lages, no

Orlando Scarpelli, e Tubarão x

Avaí, no Aníbal Costa. (AO)

I .

Tricolor estréia com derrota
I! •

.

noCampeonato daSegundona
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