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Tribunal de Justiça arquiva processo
e revoga inelegibilidade de Ivo Konell

Colisão: duas pessoas morrem no acidente entre um automóvel e três caminhões, na Rodovia SC-413, em Massaranduba. Página 10

o Tribunal de Justiça do

Estado inocentou o deputado
estadual Ivo Konell (PMDB)
na açãomovida, em 1993, pelo
ex-prefeito Durval Vasel

(PSDB), no caso da desapro
priação de terra na localidade

de Itapocuzinho.
A decisão revoga a senten

ça de inelegibilidade imposta
ao deputado pelo juiz Stephan

KlausRadloff, em 1997.
Os desembargadores Eder

Graf e Silveira Lenzi e o

procurador-geral de Justiça
estadual, AntônioGercinoMe
deiros, decidiram "rejeitar a

preliminar e, nomérito, darpro
vimento ao apelo, reconhecida
a improcedência da ação civil
pública instaurada, .. ".
Página4

Fotos: Edson Junkes/CP

Gasoduto: empresas jaraguaenses aguardam ligação. Página 9

Francisco Alves/CP

Voto contra esvazia

CI do Hospital
Times disputam a

liderança no Futsal
A equipe FMElBreithaupti

Caraguá enfrenta hoje o time

daTuper/Planor/Glascor.
A partida, errrSão Bento do

Sul, vale a liderança do Cam
peonato Estadual de Futsal.

Página 12

O voto contrário do ve

reador Jaison Batista foi

decisivo para o esvaziamento
da CI sobre o Hospital Santo
Antônio, deGuaramirim,
ACâmarapromete divulgar

o relatório hoje. Página 3
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Pizza de acarajé com castanha EOFMvN

A decisão daMesa Diretora do Senado de enviar àComissão
de Ética da Casa e ao Ministério Público os dossiês contra os
senadores Antônio Carlos Magalhães e Jáder Barbalho é o

mínimo que se esperava, depois de ter permitido o lamentável
embate. Aguarda-se, agora, que as acusações de corrupção,
improbidade administrativa e de abuso de poder, disparadas um

contra o outro na tribuna do

Senado, sejam honestamente

investigadas. Apesar do perigo de
serem varridas para debaixo do

tapete.
Se não bastassem as centenas

de falcatruas e de corrupções, a
classe política fecha os olhos aos

desmandos e ao arbítrio, que ferem
o decoroparlamentar Em qualquer
parlamento do mundo, os

senadores teriam sido cassados, ou
pelo menos afastados, até que se

apurassem as denúncias, dada a .

gravidade das acusações mútuas.
Não é possível que a Casa

parlamentar, onde são elaboradas
as leis do País, seja palco de cenas tão grotescas. Gritaria não

lima com democracia.
O festival de palavrório, aliás, nem deveria existir. Um

presidente deMesa mais enérgico teria evitado o áspero debate.
Até porque, muitas das denúncias têm pelo menos 20 anos e

ainda não foram devidamente esclarecidas,justamente porque
aqui a coerção ainda é usada como parâmetro namediação de

contendas envolvendo "autoridades". As declarações de Pelé,
dizendo-se envergonhado do Brasil, exprime o sentimento de
toda a nação frente à avalanche de denúncias que enlameiam o

País e a corrupção generalizada,
O absurdo maior dessa história é ACM ter qualificado de

vigaristas os que consideraram institucionalmente o presidente
do Senado chamar de ladrão o presidente nacional do PMDB e

por ele ser chamado de truculento e corrupto. Malvadeza
classificou de natural o episódio. Pior: uma das avaliações
posteriores dava conta de que Jáder Barbalho e Antônio Carlos

Magalhães nada tinham feito que não tivesse completamente de
acordo com os padrões de conduta vigente na política.

A constatação é estarrecedora. A naturalidade de ACM

reforça as críticas de que os políticos brasileiros têm s�de do
poder e desprezo à ética. Por outro lado, o deputado Miro
Teixeira quer ver as denúncias apuradas e justifica: "Os dois
senadores estavam disputando poder. E poder na administração
pública. Como acusaram-semutuamente de corruptos, é preciso
verificar se estamos diante de mentirosos ou de ladrões. Porque,
na segunda hipótese, estariam mesmo disputando poder para
usufruir do dinheiro público embenefício próprio".

O despautério dos senadores é grave e altamente ofensivo à
democracia e o nivelamento a que se submeteram publicamente
dirime qualquer dúvida a respeito das intenções dos dois. O País

espera que a Justiça prevaleça e que o caso não tenha o mesmo
destino de tantos outros, o arquivo. A cultura da corrupção está
enraizada no cotidiano da nação, que se arrasta pela contramão
da história. Se a Comissão de Ética do Senado mantiver a

Q País espera
i qué'a Jus�fa
prevaléça f}

que o caso

nõ» tenha-e
[; mesmo destino

outros, (!J

arquivo »

tradição, tudo vai acabar numa enorme pizza, pizza deacarajé
com castanha.

Artigos para Carta do Leitor, devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180. As cartas devem COllier
no máximo 30 linhas, o endereço ou telefone para contato. O jornal se reserva o direito de sintetizar o teXIO

e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.

Para falar como os eco

nomistas, há uma demanda por
éti ca e transparência nos

negócios públicos e privados.
Não ocorre apenas no Brasil. É
uma demanda global que se

manifesta de duas maneiras:

pelas investigações, sobretudo
atingindo as elites burocráticas

e seus crimes de colarinho

branco; outra pela definição de
normas que regulam as relações
entre o público e o privado. Eis
porque a febre de CPls que
assola o País não deve ser

encarada como um sinal de que
o Brasil é um país mais corrupto
que os outros emuito menos co

mo uma ameaça às instituições.
, Há uma ressalva importante.

Não se pode pretender
estabelecer ética e trans

parência com métodos que
massacram os direitos in

dividuais. Feita a ressalva,
convém registrar que os casos

de corrupção, na área eco

nômica-financeira, são tão mais

freqüentes quanto maior é a

Demanda por ética
* Moacir Bertoldi

presença do Estado na

economia. Empresas e bancos

estatais, controles excessivos do
governo, funcionários com o

poder de aprovar os chamados
"gastos políticos". Eis os

ingredientes ideais para a

criação de oportunidades de

corrupção.
Tudo considerado, os casos

investigados no Brasil não são

diferentes dos que se verificam
em outros países, com forte

presença do governo na vida

econ ôrn ic a. Mas há duas

diferenças básicas a registrar.
Uma é a ligeireza das in

vestigações brasileiras: muito

barulho, muitas luzes de

televisão, muitas reputações
destruídas e pouca eficiência

jurídica. O outro problema é que

aqui não se costuma concluir o

processo. Depois das inves

tigações, não se mudam as

regras do jogo, nem instituem as

normas modernas que dis

ciplinam os negócios públicos e

privados, como ocorre nos

regimes democráticos so'

Iidamente instituídos, onde, além
da apuração, há punição e

mudanças na legislação.
Essa demanda por regras

claras e por ética nos negócios
é uma conseqüência da

globalização do capitalismo.
Nenhum investidor gosta de

colocar seu dinheiro num país
onde os amigos do rei guardam
para si as melhores infor

mações. Existe a alternativade
se tornar sócio dos amigos do

rei, mas as propinas encarecem

dernais o sistema.
A conclusão que se chegae

que a corrupção é um custo

excessivo na economia. por

isso, é preciso uma nova

convergência de interesses,
com regras claras, democracia,
instituições firmes e menor

presença do Estado na eco'

nomia.

* Médico-pediatra e

vereador pelo PPB
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+- "Talvez a melhor opção no

momento seja disputar a reeleição à
Câmara. Particularmente não desejo
ser candidato a vice, mas essa decisão
será do diretório." (Vereador Moacir
Bertoldi - PPB - repensando as

propostas de candidatar-se a prefeito e de
ser vice na chapa com o atual prefeito
Irineu Pasold - PSDB)

"Não será por causa da Celesc que
o projeto do calçadão não será feito." (Presidente da Celesc,
Francisco Küster, garantindo a participação da concessionária na

implantação da rede subterrânea no Calçadão da Marechal Deodoro)

"O povo de Jaraguá do Sul émuito compreensivo." (Idem,
sobre as obras da linha de transmissão Blumenau-Jaraguá do Sul,
que colocou 325 postes de 30 metros nas calçadas da cidade)

"À medida que as pessoas caminham por Jaraguá do Sul
percebem que o número de moradores embaixo das pontes
cresceu." (Chefe de acompanhamento de Serviços Comunitários
da Prefeitura, Verena Meher, confirmando o aumento do número de

pessoas morando embaixo de pontes)

"A preocupação dos portugueses foi de retirar o máximo
as riquezas do Brasil." (Vereador Sílvio Celeste Bard - PSDB
- contrapondo as colonizações portuguesas e espanholas com as

dos alemães e italianos em Santa Catarina que, segundo ele, vieram
construir um novo país).

! t!Tabelionato
T .de Notas e

Protestos de

Osnildo Bartel
.. 373-0404

Korßmur
Móveis e Eletrodomésticos

Promoção de Estofados 20% de
desconto à vista
ou 6x s/entrada

Fone (0**47) 379-1757

Rua II de Novembro, 2913 -

Centro - Massaranduba - SC
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Reserva sau ingresso.
Procure 'o Rotary Club

Pérola Industrial

Voto contrário à ampliação de

prazo abrevia a CI do Hospital
Vereador
Jaison Batista
diz que "tempo
já foi suficiente"

Guaramirim - o vereador
Jaison Batista (PPB) votou contra
a prorrogação do prazo de

funcionamento da CI (Comissão
de Inquérito) que apura supostas
irregularidades adrninistrativas no
Hospital Santo Antônio, o que ter
minou precipitando a divulgação
do relatório final da comissão. O

presidente da CI, vereador Altair
Aguiar (PPB), havia solicitado
mais 45 dias de prazo para a con
clusão dos trabalhos, mas com o

voto de Batista, o pedido acabou

rejeitado pelo Legislativo. Diante
disso, a CI decidiu divulgar o

relatório final das investigações na
noite de hoje, tendo em vista que
o prazo legal de funcionamento

expira amanhã, quinta-feira.
De certa forma, a posição de

Batista acabou frustrando a últi

ma e decisiva etapa de funciona
mento da Comissão de Inquérito,
que pretendia convocar algumas
pessoas ligadas à adrninistração
do hospital para a tomada de

depoimentos. Como isso não foi
mais possível, os parlumenrares
deverão concluir os trabalhos
sern ter tomado um único de

poimente, Nem mesmo o do se

cretário de Saúde e responsável
pela adrninistração do Hospital
Santo Antônio, Nilson Bylaardt.

A reunião e xtraord inãria,
convocada para as 19 horas de

hoje, foi antecipada porque a ses

são normal aconteceria amanhã,
quinta-feira. A leitura do docu
mento final será feita pelo re

lator, vereador Sandro Adriano
Antonius (PPB).

EMBATE - Aguiar procurou

Edson Junkes/CP

Surpresa: voto de Batista precipita a divulgação dos trabalhos da CI

minimizar as conseqüências da
brusca interrupção no funciona
mento da CI, alegando que existe
farta documentação, o que, na

opinião dele, deverá compensar
a completa ausência de depoi
mentos de supostos implicados.

Já Batista fez questão de fri

sar que votou contra a pror-.
rogação de prazo porque a

comissão já teria tido "tempo
mais do que suficiente" para
di vulgar os resultados. "Não votei

centra e nem a favor de ninguém.
A minha atitude foi levando em

conta os interesses do hospital e
da comunidade", reforçou,
acrescentando que o trabalho da

comissão já se estendeu por

ternpo demais.

INSTALAçÃO - A Câmara
de Vereadores instalou a Comis
são de Inquérito no dia 8 de no

vembro do ano passado, depois
que médicos do Corpo Clínico
denunciaram ao promotor da

Comarca, Victor Emrnendörfer
Filho, a falta de materiais básicos
de serviço médico no Centro

Cirúrgico. (MILTON RAASCH)

Bylaardtcritica CI e lança desafio
() secretário de Saúde e

provedor do Hospital Santo
Antônio, Nilson Bylaardt, voltou
a criticar a atuação da Comissão
de Inquérito, como tem feito des

de a instalação da mesma, ata

cando justamente aquele que pa
rece sero ponto frágil das investi
gações, a falta de depoimentos.
"Que CI é essa que não toma um

único depoimento sequer dos

médicos ou funcionários admi
nistrativos do hospiral?", indagou,
reiterando que a equipe do hospital
está à disposição para qualquer
esclarecimento e lançou um

desalio: "Rasgo aminha identidade
se ficar comprovado que desviei
um centavo dessa casa de saúde",
declarou.

Bylaardt também aproveitou
para criticar os gastos feitos com

a realizaçãoda CI, que eleêal
culaemR$ 25 mi); e fez questão
de ressaltar algumas prcvidên
cias administrativas importantes
tomadas pela atual direçãe, de
hospiral; como oIecolhimeJ1l�o
em dia do FGTS (Fundo. d�
Garantia do Tempo de Serviço)
dosfuncionérios. "Nas gestões
anteriores nem sempre foi

assim", criticou- (MA),

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TJ inocenta Konell'no caso

da desapropriação de terras
Decisão revoga
inelegibilidade
de cinco anos
imposta em 1997

Jaraguá do Sul - Por una

nirnidade, o Tribunal de Justiça
do Estado inocentou o deputado
estadual Ivo Konell (PMDB) na

ação movida pelo ex-prefeito
Durval Vasel (PSDB), no caso da

desapropriação de terra de 146
mil metros quadrados na loca
lidade de Itapocuzinho, próximo
ao rio do mesmo nome, na divisa
com Schroeder. Na ação, Vasel
alegou que Konell, no exercício
da função de prefeito, cometeu
ato lesivo aoMunicípio. A decisão
do Tribunal revoga a sentença de

inelegibilidade imposta ao

deputado pelo juiz Stephan Klaus
Radloff, em outubro de 1997.
"Isso enterra de vez a questão",
disse Konel!. Alívio: Konell é absolvido no processo impetrado em 1993

A ação civil pública, im
petrada no início de março de

1993, atinge também Fedra

Konell, ex-secretária de Adrni

nistração doMunicípio na gestão
do pai, (1989/92). Os desern

bargadores Eder Graf e Silveira
Lenzi e o procurador-geral de

Justiça, Antônio Gercino Me

deiros, decidiram "rejeitar a pre
liminar e, no mérito, dar provi
mento ao apelo, reconhecida a

improcedência da ação civil

pública instaurada ... ". O pro
cesso foi transitado em julgado
no dia 17 de fevereiro deste ano.

não cabendo recursos.

Segundo Konell, a decisão do
Tribunal de Justiça demonstra que
o processo de desapropriação Ioi
legal e obedeceu os trâmites
necessários. Ele atribui a ação à

divergências políticas e pessoais,

com objetivo final de prejudicá
lo politicamente. "Os adver

sários estão frustrados com a

decisão do Tribunal, porque
mantinham as esperanças da

minha inelegibilidade até 2002",
declarou com ironia. Na opinião
dele, o absurdo maior é não re

conhecer o benefício da aquisi
ção de terras por preço tão baixo.

(MAURILIO DE CARVALHO)

PT descarta coligação com o PMDB
Jaraguá do Sul - Por 60

votos favoráveis, cinco con

trários e uma abstenção, o PT de
cidiu não coligar-se com o PMDB
nas eleições deste ano. A decisão
saiu na tarde do último domingo,
durante encontro municipal. O
maior argumento usado contra a

aliança é a afinidade do PMDB
com es governos do presidente
Fernando Henrique Cardoso

(PSDB) e do 'governador Esperi
dião Amin, Os petistas aprovaram
também a formação da chapa
majoritária com o advogado e

professor Dionei da Silva e com

o vice-presidente do Sindicato do

Vestuãrio, Ambrósio Lino Becker.
Entre os petistas favoráveis à

coligação estavam a presidenta do
Sindicato des Comerciários, Ana
Maria Roeder, e o quarto suplente
do PFL, José Oswaldo Alves, o

Zé Preto. Ele filiou-se ao PT em

1991, saiu em 1994, indo para o

PFL, retornando em 1997. A

abstenção foi do presidente do
Sindicato dos Metalúrgicos, Jair
Mussinato, que dirigiu a legenda
no Município. "Não concordo
com a forma equivocada como

foi conduzido o processo, que
desrespeitou a decisão do encon
tro do final do ano. A abstenção
é um ato de proresto't.justificou.

O presidente estadual do PT,
Milton Mendes, lembrou que a

direção nacional do partido
permite a coligação com setores

do PMDB, mas que em Santa

Catarina o partido não faz parte
do arco de alianças do PT. "O
PMDB está identificado com a

política neoliberal do Fernando

Henrique Cardoso e com o

governo Esperidião Amin. Já foi

governo e não mudou nada. O

PT tem uma proposta anta

gônica à defendida pelo PMDB.
o que inviabiliza a aliança.

_ Coligação só os fortaleceria",
explicou.

Dionei voltou a defender a

elaboração de um programa de

governo que atenda lodos os

'setores da sociedade. com forte

apelo social. Sobre a possibili
dade do projeto peti sta con

templar a classe empresarial,
Dionei disse que o programa não

vai excluir nenhum segmento.
"Os empresários precisam ser

ouvidos, assim como a periferia.
O PT é sério e eles (os em

presários) sabem disso", dis

cursou. 'lembrando que nenhum

integrante do partido foi
denunciado em irregularidades
'nas CPls. (MC)

A agonia das enormes e intermináveis filas nas agências bancárias
de Jaraguá do Sul pode estar com os dias contados.

Os vereadores Carione Pavanello e Elisabet Mattedi, ambos do

PFL, preparam projeto de lei que limita em I S minutos o tempo
para que o cliente seja atendido.

A proposta é cópia do modelo implantado em Blumenau pelo
prefeito Décio Lima (PT), com resultados.

Se aprovado, as agências bancárias serão obrigadas a remanejar
funcionários ou contratar ruais. As penas previstas vão desde

multas até o fechamento da agência.
Será que vinga?

Arrastão

Nem bem o governo e o Congresso encerraram a discussão em

torno do salário mínimo, o reajuste proposto, elevando o salário

para R$ IS 1.00, já causou um festival de aumento.

Apesar dos discursos do governo, o brasileiro está perdendo a

cada mês o poder de compras.
Isso sern falar nos abusos nas tarifas telefônicas que, além do

reajuste acima da inflação. está sendo cobrada mais de uma vez.

É impressionante!

Caça-níquel
O deputado federal Carlito Merss (PT) identificou no relatório de

infra-estrutura uma tal de "fonte pardal", pela qual o governo pre'
tende arrecadar R$ 306 milhões em multas aplicadas no trâlisito,
- Vão ter que instalar mi Ihões desses em todo o País para se

chegar a esse valor - prevê o deputado.

Coligação
A candidatura a prefeito do

vereador Moacir Bertoldi

(PPB) deve fazer água, depois
de algumas semanas de

expectativa. Ele próprio
descarta a possibilidade.
O presidente do PPB, José
Carlos Neves. o Gê, aposta na

coligação com o PSDB e PFL.
- Sozinho será suicídio. É
entregar o ouro ao bandido -

declarou, inrormando que
Bertoldi será candidato a vice

na coligação.

Mudança
Com a deci são de encabeçar a

chapa majoritária nas eleições,
Dionei da Silva deixas

presidência da Executiva

municipal. O vice-presidente
Silvino Volz assume

interinamente até meados
de outubro, quando

o partido se reúne para definir
se elege nova di reteria ou

mantém a atual.
O secretário-geral do partido,
Marcos Scarpatto, é o novO

vice-presidente,

Orçamento
O Orçamento Geral da União

vai destinar mais
R$ SS milhões para Santa

Catarina, neste ano, o que
representará R$ S8,44 per

capita por ano,

A boa nova se deve ao esforço
da bancada catarinensc no

CongreSSO,
Até que enfim uma boa notícia

para o Estado, que sempre
perdeu na distribuição do bolo

nacional

Afunilamento

Pode ser que não, mas pelo
desenrolar das negociações
políticas em Jaragua do Sul,
as eleições serão disputadas
por três candidatos. PSDB,
PMDB e PT e seus

respecti vos ai iados.
A Frente Independente deve

fechar com.. o governo, PTB

com o PMDB e o PT sozinho,
já que os partidos afins -

PDT e PPS - seguirão
outros caminhos.

L- 3_7_O_-_7_9__1_9 __j
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Vicente Donini recebe o título
'Personalidade de Vendas/99'
A 79 edição do
prêmio confirma
a liderança do
Norte do Estado

Jaraguá do Sul - o pre
sidente da Marisol, Vicente
Donini, foi eleito Personalidade de
Vendas de 1999, promovido pela
ADVB-SC (Associação dos

Dirigentes de Vendas eMarketing
do Brasil, seccional de Santa

Catarina). Ele concorreu ao título
com mais oito empresários e

executi vos do Estado, recebendo
115 votos dos 400 possíveis, no
colégio eleitoral COIl1i\lostO por
presidentes das as's\t�'iações
comerciais e industriais, di ri
gentes empresariais e de Câmaras

Lojistas.jornalistas e publicitários,
entre outros.

A indicação do Personalidade
de Vendas, cujo resultado foi

divulgado na segunda-feira, é o

mais importante evento da ADVB

no âmbito empresarial. Dos oito

empresários e executivos que

disputaram o título, três são do
Norte do Estado e os dois pri
meiros de Jaraguá do Sul. O
diretor-comercial do Grupo
Breithaupt. Roberto Breithaupt,
também presidente da Facisc

(Federação Catarinense das

Associações Comerciais e

Industriais de Santa Catarina), foi
o segundo colocado. O terceiro

lugar ficou com o presidente da

Tigre, Francisco Amaury Olsen,
deJoinville.

Donini, com uma carreira
profissional de 29 anos, desen
volvida na Weg, entrou na Mari
sol em 1991, convidado pelo ir

mão, Pedro, fundador da em

presa, para assumir a vice-pre
sidência. Cinco anos mais tarde,
com a aposentadoria do irmão,
já na condição de presidente,
aumentou sua participação no ca

pital da empresa de 23 para 44%.
No ano passado, a Marisol obte
ve receita líquida de R$ 221,32

milhões. Modesto, Donini dedi
cou o prêmio ao trabalho de equi
pe. "Não é um mérito pessoal,'
mas de uma equipe", declarou,
acrescentando que o título re

força e incentiva ainda mais o se

tor. "O sucesso de Jaragua do Sul
é a somatória de pequenos acer-.
tos". completou.

Além da unidade fabril no

Município, Corupá, Massarau
duba e Schroeder, a Marisol
controla a Maju Indústria Têxtil,
empresa com administração
independente, e a Marisol Nor

deste, corri unidade na cidade de

Pacatuba, no Ceará.

Essa é 7" edição do Prêmio

Personalidades de Venda e o

terceiro concedido a Jaraguá do
Sul. O industrial Wandér Weege
(Malwee Malhas) e o presidente
executivo do Grupo Weg, Décio
da Silva, já receberam o título.

A entrega da premiação será
em Jaraguá do Sul, em data a ser

definida.

(MAURíLIO DE CARVALHO)

r-
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O Núcleo do Comércio do Bairro São Luís/Ana Paula, I

I
I
I
I
I

I O A Rede Breithaupt, com lojas em Jaraguá do Sul, Guararnirirn,
I Joinville, São Bento do Sul, Mafra e Brusque, foi indicada pela
I empresa Makita, ferramentas elétricas do Brasil como a maior
I revendedora da marca Makita em Santa Catarina.

I
10
I
I
I
I
I A palestra é direcionada aos comerciantes, que poderão
I dirimir dúvidas sobre os direitos, deveres e obrigações dos

I empresários e clientes.

em Jaraguá do Sul, realiza hoje, a partir das 20 horas, no
Colégio Jonas Alves, palestra sobre o Código de Defesa do

Consumidor, com o coordenador do Procon no Município,
advogado MauroMahfud.

: O .

O Núcleo de Cabeleireiros de Jaraguá do Sul realiza no dia 24

de abril, das entre 8h30 e 17 horas, no auditório da Acijs, curso
de Penteados com a cabeleireira chilena Érica Puche, que participa
dos eventos mais importantes do Brasil, como a Feira da

Cosmética, Fashion Hair e atua em empresas como

Alfa Parf, Embeleze, Niasi, Afro Nature, Lacan, Biojean, Amend,
entre outras.

Inscrições e informações pelo telefone 371-1044, com Luiz Dalri.

O O Núcleo de Metal Mecânica da Acijs realiza dias 10 e 11
de maio missão técnica à Feira Internacional de Mecânica,
que acontece de 8 a 13 de maio, no Centro de Convenções
do Anhembi, em São Paulo. As inscrições podem ser feitas
com Déborah, pelo telefone 371-1044, até o dia 5 de maio.

O A Celesc pretende vender as ações que possui da Casan. A

expectativa do presidente da Celesc, Francisco Küster, é arrecadar
R$IOOmilhões.

L �
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• Festa no Casarão 2,
será no dia 28 de abril,
às 23 horas. A animação
fica por conta da Banda

Ladainha, com
participação especial Rex
Johnson. Terá café da
manhã às 6 horas.
• O empresárioVicente
Donini, diretor-presidente
da Marisol, Maju e Mar::isol
Nordeste, foi eleito dia

17, com 115 votos, como
Personalidade de Vendas
1999, pela seccional de
Santa Catarina da ADVB

(Associação dos·
Dirigentes de Vendas e

Marketing do Brasil).
• Grande baile de
Páscoa com o
Tchê Garotos no

Chopp & Club, dia 22/4.
• Show com P.O.Box na

Notre, será neste

sábado, 22/4, com início
às 23 horas. Ingressos
antecipados na Hobby
Vídeo Locadora, o
Boticá rio (Calçadão),
Choperia da Praça e

Noguchi (Shopping
Center Breithaupt).
•. Tradidonal baile-de
Páscoa, Sociedade
Amizade, será neste

sábado, prestigie com

sua família.
• Parabéns ao arrojado
proprietário da Academia

Galpão Saúde, que desde
o início do mês está
liderando a ginástica na

Academia do Clube
Atlético Baependi,
• Parabéns aos

aniversariantes: Luiz
Carlos Winter (17/4);
Rodolfo Marchi, Elvira
Buergger Voigt e Ivonete
Prusse (18/4); Bianca
Cristina Deretti, Géssica
Krüger e Rodolfo
Wackerhagen (19/4);
Barbaro Pasold, Miriam
Luz e Norberto Piazera

(20/4); Giovanni
Leutprecht, Lais Katiucia
Skola e José Lopes (2:11
4); Miriam Hertel, Giuliano
Tecilla, Wilson Eggert
(22/4); Francine Suelem
Junckes (23/4).

•

Camila Maira Gonçalves, esta linda gatinha que
nos dá a honra de embelezar esta página,

completa hojemeis um ano de vida. Parabéns!

Marciana e Reges - os gêmeos da família

Hornburg -, comemoraram aniversário dia 16/4

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

Qavelli, a loja
que veste o

homem de
bom 80sta.

o Boticári

TELENTREGA

275-0583 - 371-7365 -

371-6547
Calçadão,364-destacionamentoanexo·nãofechamosparaalmoço

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

Espetáculo: o casal da Wizard Idiomas
comemorando o sucesso do evento

ao lado de feras do streetball

Curtindo a 1 ª festa do Casarão,
Fernando, Dan e Ismael

PONTO DE APOIO
Uma grande opção para este final de semana!
A Banda Ponto de Apoio fará shows nos dias 20,
21 e 22 em Piçarras, no barzinho Praia Brasil, a

partir das 23 horas, e no domingo, dia 23,
marcará presença na reabertura da Danceteria
Over Night, em Corupá.

P4AZ �RA� -s-o e.�
SONORIZAÇÃOF?ARAEVENTQS Aluga telões

FONE/FAX (047) 372-2167

KIBARATg
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 - Banh

Com o melhor preço da cidade
Visite nossa nova loja:
Av. Mai. Floriano, 35

'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



História, Fatos eTradiÇ@
História em FotosI

..

Com muita satisfação recebemos·
lima carta do sr. Luiz José

Sant'Ana, de Curitiba, assíduo
leitor do CORREIO DO POVO, que
é uma valiosíssima contribuição
para o resgate histórico de nossa

cidade. De antemão queremos
muito agradecer-lhe e dizer que
sua colaboração ajudou a

registrar ruais um fato histórico
de Jaraguä do Sul. Uma vez que
é Um relato muito interessante,
vamos publicar as fotos e

transcrever a sua carta:
"�
,

ernos a grata satisfação de vir
a sua apreciada página ( ... ) com
a finalidade de rernemorarmos
um dos acontecimentos que
ficaram marcados na história
SOcial de Jaraguá do Su I.
Foi a consu tuição e apresentação
do primeiro Bloco Carnavalesco
organizado com fantasia e

Coreografia iguais, que desfilou
nos clubes da época, nos idos de
1933.
Era formado por dez com

ponentes, fantasiades de ma

ri.nheiros, e, por feliz coin

cIdência, fazia referência ao

descobrimento do Brasil. O refrão
ca,ntado pelo bloco era o

seguinte:
Quem foi que in ventou o

Brasil?
Foi seu Cabral, foi seu Cabral!
No dia 22 de abril,
Dois meses depois do
Carnaval ...
Por histórica razão, está

presentemente, havendo a

grandiosa comemoração dos 500
anos do Descobrimento, ( ... ) o

que leva-nos, portanto, para
relembrarmos as alegrias
habituais do Jaraguá do passado.

.

"O ani rnado Bloco Carnavalesco
era constituído por dez jovens
jaraguaenses, sendo cinco

moças: Ju li a, Hilda, Olinda

Piazera, e Nani e Lolita Carstens;
enquanto os cinco moços eram:

Romeu Bastos, Joaquim Piazera,
Altino Costa, Nasin Bechara e

LuizJosé Sant'Ana.
Para i lustrar a formação do
memorável bloco, temos a grata
satisfação de anexai' a esta as

inusitadas fotografias ( ... ).
Atencipadamente grato, fica-lhe
este remanescente das alegrias
das festas do Jaraguá do

passado".
L. J. Sant' Ana.
"N.B.: as fotografias foram-me

oferecidas pela Olinda Piazera, e
as ampliações devemos ao amigo
padre Alberto Piazera".

CORREIO DO POVO
Quarta-feira,

19 de abrilde2000

Por Egon Iagnow

Indústria de

Máquinas Kreis Ltda.

Rua José Theodoro Ribeiro, 165 - ex. Postal 84
Fone (4n 371-0555 - Fax (4n 371-0403

E-mail: indumak@netuno.com.br

.. ..
Iooi ..

�
370-7919
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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 Ih11)(JCU

Há 62 anos

- Em 1938, Reiner eWitt adquiriam o estabelecimento de ArthurMüller
& Cia., continuando o estabelecimento como tipografia, papelaria e livraria,
estabelecido na Av. Independência.
- O prefeito Ruy Stockler de Souza deixava a Prefeitura para cursar, no
Rio de Janeiro, a Escola de Educação Física do Exército. Os palpites de

seu sucessor eram muitos, mas achavam que não era desta vez que se

teria um prefeito da terra. Não se sabia nada sobre o futuro ocupante do
sobrado da Rua Padre Dr. Pedro Franken, a antiga Casa de Saúde "Dr.
Fritz Weiss", ou mais tarde o "Luisenheim", depois Novo Hotel e hoje
transformado num dormitório. .'

.

- Eram recolhidos presos à Penitenciária do Estado os senhores dr.
Luiz de Souza, advogado da Comarca, e Emanuel Ehlers, ex-chefe da

extinta Ação Integralista Brasileira, liderada por Plínio Salgado.

Há 32 anos

- Em 1968, o Sport Club Estrela elegia e empossava a nova diretoria:
Preso de honra - Hilário Moretti; Preso - Bertholdo Backes; I ° Vice -

GustavoMathedi; 2° Vice - Daniel Tissi; 1° Secr. - Nelson Zanghelini; 2°
Secr. - Arno Genésio Zimmermann; lOTes. - Juliano Zanghelini; 2° Tes.
- Horácio Lazzaris; Procurador - Osni Schiochet; Procurador - Caetano

Ropelato; Procurador - Osmar Silveira; Conselho Fiscal - Octaviano Tissi,
Anicete Pedrotti e Gerhard Schäffer. Suplentes: Marciano Mathedi, An
tonio Moretti e Osvaldo Rocha.
- A redação do CORREIO DO POVO recebia honrosas visitas: pe.
Sebastião Dernarchi, da Ordem dos Salesianos, da cidade de Santa Rosa,
no RS, e frei' Álido Rosá, da Ordem dos Fran�iscanos, que tinha suas

ocupações definidas na imperial cidade de Petrópolis. Este último escreveu

longe de sua terra um importante trabalho: OS HERDEIROS DA

DUQUESA, publicado em .dezenas de edições do hoje ruais antigo
bissemanário de Santa Catarina.

Há 22 anos

- Em 1978, a Sojopa (Sociedade Joinvillense de Pesca de Arremesso)
patrocinava esse tipo de pescaria, ao longo da praia de Ubatuba - São
Francisco do Sul. A ela aderia o grupo. jaraguaense conhecido como OS

ROBALEIROS, formado pelos esportistas Viro, Cascudo, Chadeco,
Manfredo, Adolfo e pelo capitão Eugênio José da Silva, que acabou por

conquistar o 5° lugar no conclave e o acontecimento foi muito
comemorado. Já por Guararnirim um pescador e fabricante de macacos

nas horas vagas acabou abocanhando o primeiro lugar individual, e o

herói se chama: Roland Behrendt. Assinava como responsável pela nora

A LULA OBSERVADORA.

Há 12 anos

- Em 1988, uma estatística feita pelo dr. Adhemar Grubba, delegado
regional de Polícia, informava dados estatísticos: em Jaraguá do Sul:
28.107 veículos, dos quais 19.955 automóveis, 5.919 motocicletas e 2.223

caminhões. Em Guaramirim: 2.532

veículos, sendo 1.463 automóveis, 582
motocicletas e 477 caminhões;
Massaranduba: 2.671 veículos, dos

quais 1.456 automóveis, 880
motocicletas e 335 caminhões.
Schroeder: tinha 772 veículos, sendo
460 automóveis, 194 motocicletas e 118

caminhões, enquanto Corupá tinha 980
veículos registrados, dos quais 682

automóveis, 228 motos e 90 caminhões ..

Qualidade
Marista de

Educação

F7

Quarta-feira, 19 de abril de 2000

SOCIAIS

Glaucia Rosa Ramos

Completa ruais um ano

no jardim de sua existência

a acadêmica Glaucia Rosa

Ramos, em vias de resgatar
o curso de Pedagogia e

futura estudante de Direito.

A nataliciante é filha de

Vicente Nery Ramos e De

vanir Rosa Ramos (in me

moriam).
Relinde Mahnke

Marschall

Aniversaria nesta data a

senhora Relinde Mahnke

Marschall, inaugurando um
aconchegante apartamento
recém adquirido. Seus fa

miliares, filha e genro,
filhos e noras, netas e

netos, comparecerão para
bater as palmas pelo acon

tecimento.

O CORREIO DO POVO

apresenta cumprimentos
aos aniversariantes.

Memória Jaraguaense ,

O que faltou para contar... (CXLV)
Tio Eugênio

o Integralismo
"O sociólogo e historiador Ricardo Seitenfus, gaú
cho, que reside há 10 anos na Europa, além de toda
a bibliografia existente, obteve acesso para a reali

zação de sua tese a documente do arqu i vo alemão

apreendido pelos Estados Unidos e também, a do

curnentos secretos alemães, em Bonn, e obteve,

como único pesquisador estrangeiro até hoje (então
1978), acesso aos documentos secretos do governo
italiano, em Florença.
Sempre esteve proibido o acesso de pesquisadores
estrangeiros àqueles documentos, e Ricardo
Seitenfus só conseguiu manuseá-los por uma casu

al idade: um professor de Florença, sern saber da proi
bição. o convidou para as suas pesquisas da tese e,

sabendo posteriormente daquela proibição, levou-v
mesmo assim aos documentos como assessor do professor de Florença.
O sociólogo revelou, também, ter contado com a serre, pois durante a semana em que

pesqu isou e xerografou 250 documentos secretos, o diretor do instituto estava viajando, o

que permitiu seu livre acesso às informações, até hoje sigilosas".
Pois é! Assim, o livro já tem um valioso acréscimo revelador de como se sustentava?
ideário e o movimento de Plínio Salgado, que alcançou em Jaraguá do Sul e região posi
ções político-administrutivas jumais imaginadas.
Para arrematar o tema integral ista e até que novos posicionamentos apareçam, vale

lembrar velhos refrões: "Nem tudo que reluz é ouro, e nem tudo que balança cai".
Voltaremos. Até a próxima,
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MOMENTOS DE REFLEXÃO

Pobre solidariedade
Certo dia, em um

noticiário de TV, onde

mostrava o Nordeste

com todos os

problemas de seca,

miséria, pobreza e

fome, me chamou a

atenção uma notícia:

certa família pobre,
como as outras, foi

visitada pelos
repórteres que então

perguntou ao chefe da

família o que ele fazia

para alimentar toda a

sua família que já era

tão grande. Foi então

que ele disse o

�eguinte: "Olha, a cada

mês, aparece aqui um
homem muito bondoso

e acho que é rico e

tem nos dado R$ 100

para eu comprar
comida e é o que eu

faço, só que o vizinho

também tem filhos,
mas não ganha este

dinheiro, então eu

chamo eles para virem

comer junto conosco o

nosso feijão".
Na verdade, outra
cena já mostrava todos

comendo juntos.
O que me chamou a

atenção neste

noticiário é que este

pobre homem não

ficou só com sua

família para comer,

mas teve a

solidariedade de dar

um pouco do seu

pouco para o vizinho.

Há tantas pessoas .por

aí que gastam seu

dinheiro em coisas

supérfluas, que gastam
sem controle. Creio

que aquela famíl ia tem

estado contente com "o

seu feijão com arroz

de cada dia que é

posto na mesa, elo que
muitos ele nós que
temos um pouco mais

para comer. Este é um

exemplo de

solidariedade que
devemos aprender e

pensar, cada vez que

gastamos um pouco
mais do nosso

dinheiro.

Nem toelas as notícias

são ruins, algumas nos

trazem algo para

pensar. Fica aqui uma
pergunta para todos

nós: o que faríamos

ou em que

gastaríamos,
hoje, R$ 100?

Um abraço, Alba Piske

Sircrilo
Ita.lia.:I1e>

Devanir Danna
Presidente

de Jaraguá do Sul

.---------__------------------------------------�---II

Novos e usados - Fone 371-8287 I

Rua Antônio Carlos Ferreira cl Henri _:_��z_:: �gj

ROTARYCLUB
DE GUARAMIRIM

JANTAR MENSAL

Alertamos a todos. que em função dos feriados, o jantar não será na última sexta-feira do mês.

Atenção para as próximas datas:
5 de maio às 19h30 - Salão da Igreja N. Sr." Rainha da Paz

26 de maio às 19h30 - Salão da Igreja N. Sr." Rainha da Paz

Maiores informações com Paulo Floriani. fone 275-1492.

SEDESOCIAL
Estamos muito felizes por estarmos concentrando as atividades na nossa seele -Social e Cultural.
conforme segue:
Coral Italiano: todas as segundas-fei ras elas 19h30 às 21 h30

Dança Folclórica: toelos os dorninzos elas 18 às 20 horas

Reuniões de Diretoria: as próxim;s reuniões serão elias

24/4 18h às 19h30 Seele Social e Cultural elo Círculo

15/5 18h às 191130 Sede Social e Cultural do Círculo

5/6 1811 às 191130 Seele Social e Cultural do Círculo

19/6 1811 às 19h30 Sede Social e Cultural do Círculo

26/6 18hàs 19h30 Scdc Sncinl c Cultural do Círculo

Posto de
Gasolina
Maiochi'
Ltda. ,

ROTARYX COMUNIDADE -Geralmente os clubes têm apego às obras

por eles instituídas e por isso confiam-nas a pessoas físicas ou jurídicas,
quando convencidos de que a obra que ostenta a roda dentada não será

desmerecida. O RI recomenda que se deve optar pela ajuda a entidades já
existentes na comunidade. empenhadas tanto quanto os rotarianos na solução
de problemas. Evita-se. desta forma. apublicidade de esforços, desde que a

atividade esteja sendo patrocinada com eficiência por outra instituição.
Conclui-se ser aconselhável colaborar na ampliação de uma organizaçãojá
existente. em vez dc criar uma nova para as mesmas finalidades. O clube não

deve assumir compromissos perante a comunidade para execução de qualquer
. projeto, por ruais necessário que seja. se não estiver realmente preparado c

disposto a assumir a rcsponsabilidade de tal execução. É desejável. portanto.

que cada Rotary Club patrocine um projeto principal. se possível variado de

ano paru ano. que possa ser iniciado e concluído dentro do ano rotário. Para

obras que não possarn ser concluídas no período. faz-se necessário perfeito
entrosamento entre o Conselho Diretor que sai e o Conselho entrante, para

que o projeto em execução figure como meta prioritária no futuro plano de

atividades. dc modo a evitar descontinuidade e obras inacabadas, que concorram

para descrédito do Rotary na comunidade.

ROTARY X lAR DA CRIANÇA - Companheiros do Rotary Club em

Assembléia. aprovaram o desligamento do Rotary Club do Lar da Criança
Marcos Valclir Moroso. Esta decisão vem ao encontro cio que prevê o Conselho
de Legislação de 1992 do Rotary International a ser usada conjuntamente com

o enunciado da Resolução 23-24. ou seja: "Translerir à comunidade ou a

outras organizações a rcsponsabilidadc pela continuação de projetos,
-permitindo que o Rorary Club envolva-se em uma nova atividade.

ROTARY X CONSELHO DIRETOR 2000/2001 - Rotary Club de

Guaramitim comunica a composição do Conselho Diretor para gestão 2000/

200 I. Presidente: Rildo Constâncio de Albuquerque; Vice-Presidente: Valter

Fiamoncini: Secretário: Angelo da Silva: Tesoureiro: Orjana Bartel Hasse;

Protocolo: Amauri do Amaral Teixeira: Presidente de Comissões: Serviços
Internos: Lauro Eidt: Serviços ii comunidade: Rogério Vonk; Serviços
Profissionais: Cleher Ivan Sande: Serviços Internacionais: Osnildo Bartel.

Relações Públicas: Osnilto Bartel Júnior,

ROTARY X ABRIL - MÊS DA REVISTA ROTÁRJA - Atualmente

existem 27 revistas regionais du RI editadas em 21 idiomas: o Japão e a

Inglaterra dciêm os primeiros lugares. vindo, em seguida. a nossa admirável

BRASIL ROTÁRIO. que nos seus n anos. aprescnta-se jovern, bonita e

.arraente. A partir de agosto de 1995. a BRASIL ROTÁRIO modernizou-se,

acompanhando as novas tendências da imprensa e do próprio ROTARY, como

um rodo. Novas seções leram criadas. tais como: Mulher. Decoração. Criança,
Livros e Veículos. visando a sua leitura tanto por nós rotarianos como por não

rotarianos. Na verdade. a BRASI L ROTÁR 10 é a tribuna livre dos atuais si
mil rotarianos brasileiros, servindo como veículo de integração dos 2.100

Rotm-y Cluhs do Brasil. e em especial é o órgão de divulgação do OBJETIVO

DO ROTARY. Com tiragem dc 60 mil exernplares. mensalmente, e com

circulação em torno de 300 mii lcitores cativos. rotarianos, rotarianas e não

rotarianos. inclusive os membros do Congresso Nacional e o mundo acadêmico

brasileiro. hem como osjovens interaciianos e roiaractianos e Iarniliares de

rotarianos. tem oportunidade ele ler todos os meses a conceituada revista

BRASIL ROTÁRIO. O universo rotário comemora, com alegria e orgulho, no

transcorrer do mês dc abril. anualmente, e consagra com mérito a existência e

circulação da BRAS IL ROTÁRIO. a revista brasileira que surgiu para ser o

veículo dc comunicação. sapiência e orientação do rotariano nacional. É

recomendável que em abril. os Rotary Clubs do Distrito. implcmcntcrn

programas alusivos ao MÊS DA REVISTA. incentivando os companheiros e

companheiras a aprender a gostar da BRASIL ROTÁRIO, lendo-a e

propngando-u convenientemente. desfrutando-a por inteiro. com carinho c

satisfação. Regimentalmente, todo sócio representativo. veterano ou por

serviços anteriores. ao aceitar seu ingresso em Rotary. terna-se assinante da

revista BRAS I L ROTÁR 10. o órgão de imprensa que coordena e direcioná

toelos os rotarianos para a prática da Prestação de Serviços Humanitários.

voltades para o ideal de Servir. Os trabalhos rotarios. inclusive os da Casa da

Amizade. do Irueract e do Rotaract. são publicados amplamente em SLtaS

páginas. Prima. de outra parte, pelas publicações cio Rotary International e

dos Distritos. e entrevistas com personalldades importantes da atualidade.

(047) 373-0187

Rua 28 de Agosto, n" 1598
Centro - Guaramírlm- SC

Telefone

Rua Reinoldo Rau, 61 - salas 1 e 2

Jaraguá do Sul
Telefones: 371-5531 - 982-0710

Rua Paraíba, 256 - Blumenau

Telefone/Fax: 340-2393

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4- CORREIODOPOVO GERAL Quarta-feira, 19 de abril de 2000

Prefeitura entrega primeiro Centro
,

de Processamento de Alimentos
Obra foi·
instalada
no Ribeirão
Grande do Norte

A prefeitura de Jaraguá do

Sul, através da Secretaria de

Agricultura e Meio Ambiente,
entregou à comunidade de Ri
beirão Grande do NOIte, no últi
mo dia 14, o primeiro Centro

Comunitário de Processamento

de Alimentos da cidade, dentro
do programa de agregação de

valores aos produtos dos peque
nos agricultores e produtores
artesanais. Cerca de R$ 20 mil
- recursos próprios do municí
pio - foi o valor investido em

equipamentos e na adaptação
do prédio de uma escola muni

cipal que estava desativada.

Nestas instalações serão pro
cessados legumes, hortaliças,
geléias, doces, pães e conser

vas, além de salgadinhos con
gelados.

Já na festa de inauguração,
que contou com a participação
de aproximadamente 300 pes
soas, foram servidos mais de

700 salgadinhos, além de outros

alimentos, produzidos pela co
munidade, dando uma amostra
da importância do empreendi
mento para os produtores locais.
O secretário de Agricultura e

Meio Ambiente, Werner

Schuster, informou que este pro
grama faz parte de todo um pro
cesso que deve ser montado

para colocar os produtos da co
munidade à disposição do con
sumidor final, adiantando que
dentro de mais dois meses de

verá estar concluído o segundo
Centro Comunitário de

Processamento de Alimentos:

um pólo de olericultura que está
sendo instalado nacomunidade
de Santa Cruz.

De acordo com Schuster,
estas comunidades, que deverão
integrar o'roteiro do Projeto de

TurismoRural, também estarão

oferecendo aos visitantes refei

ções - almoço e café colonial
com pratos típicos dos países de
origem de seus moradores. Para

Prefeito PasoLdfez a entrega oficial do Centro de Processamento à comunidade de Ribeirão Grande do Norte

o secretário, tecnificar o produ
tor rural para que consiga au

mentar sua produtividade e

agregar valores aos seus produ
tos e assim conseguir o seu sus

tento é uma das alternativas

para manter as famílias no cam

po, na tentativa de reduzir a

crescente migração aos centros

urbanos. Ele disse que, segun-

do estudos realizados recente

mente, nos próximos 20 anos,

cerca de 2,5 bilhões de pessoas
deverão migrar dos campos

para as cidades em todo o mun

do. Em Jaraguá do Sul, onde

apenas 850 de suas 1.450 pro
priedades agrícolas são ativas,
ainda há cerca de 3.400 pesso
as vi vendo na área rural.

Secretaria de Agricultura promove
Tarde de Campo sobre adubação verde

A Secretaria de Agricultura
eMeio Ambiente, em parceria
com a Epagri, promove a Tar

de de Campo sobre Adubação
Verde, que será realizada no

próximo dia 28, em duas eta

pas: das l3h30min às I 5h, no
Salão Aliança, no Rio Cerro,

palestra com o pesquisador da

Epagri de Ituporanga, enge
nheiro agrônomo Ernildo

Rowe; e às 15h I 5min visita à

propriedade de Ivonir Seil, no
Rio Cerro 1.

Em sua palestra, Erni Ido
Rowe falará sobre o que é adu

bação verde, sua implantação,
características das espécies,
manejo e plantio direto. E nas

terras de Ivonir Seil os partici
pantes do evento terão a opor
tunidade de conhecer dez es

pécies de adubação verde que

já estão implantadas. No local,
também haverá demonstração
de máquinas para pequenas

propriedades: rolo-faca, grade
de discos à tração animal,

plantadeira de plantio direto

(tração animal e microtrator)
destinadas ao manejo do adu

bo verde - e calcariadeira com

tração animal.
As pessoas interessadas em

participar do evento devem en

trar em contato com os

organizadores através do tele
fone 372-8111 .

NOTAS

Empresa-Tur- A Secretariade
Desenvolvimento Econômico,
através da Divisão de Turismo,
em parceria com as secretari

as de Cultura, Esporte e Lazer

e de Saúde, realizou, no último

dia 14, mais um curso dentro

do Projeto Empresa-Tur de

Conscientização Turística, reu
nindo cerca de 35 pessoas que
trabalham nas mais diversas

funções nos hotéis Itajara, Nelo
e Panorâmico. Até o final de

abril, este curso também será

ministrado a mais 20 funcioná

rios dos hotéis Etalan, Nort,
Barra VelhaWille e Savana.

Alimentação Saudável - Já

pelo Projeto Alimentação Sau

dável/Cliente Satisfeito - que
também integra o programa

global de Conscientização Tu

rística -, um curso realizado no

dia 13destemêsreuniu IS fun

cionários do restaurante Brega
e Chique Pizzaria.

Jaraguaense classifica-se para etapa
internacional de Concurso do Lions

diversosmédicos oftalmologis
tas da cidade, está desenvol
vendo a 14" Campanha da Vi
são, que tem como objeti vo re

alizar testes de acuidade visual

em todas as crianças que in

gressam no ensino fundamen

taI - pré-escola e 1" série.

Os estudantes pré-
selecionados na verificação
efetuada pelos professores em

sala de aula no mês de feve

reiro foram encaminhados à

segunda etapa da campanha:
estão sendo submetidos ao

teste de Ortho-rater, realiza
do pelaÓticaHertel, que nada

cobra pelo serviço. Na próxi
ma fase, os alunos serão aten

didos pelos oftalmos que ade

riram à campanha. Prefeitura
e Lions Club Industrial forne

cerão os óculos. No ano pas
sado foram avaliadas 136 cri

anças, das quais 67 apresen
taram problemas de visão e

receberam consultas e óculoS

gratuitamente.

A aluna da 8" série da

E.M.E.F. Albano Kanzler,
Bi�lllca Oliari Macoppi, de 14

anos, classificou-se com o tra

balho "Um novo começo para
a paz" para a etapa internaci

onal do Concurso Pôster da

Paz 1999/2000. Seu cartaz,

que recebeu nota dez de to

dos os jurados na fase naci 0-

nal, está entre os quatro repre
sentantes brasileiros expostos
nos Estados Unidos, onde

concorrem com participantes
de mais de 60 países. O con

curso, que é realizado desde

1998, já envolveu cerca de 2

milhões de crianças em todo

o mundo. Nesta edição ape
nas 16 alunos jaraguaenses
estavam inscritos. O autor do

pôster vencedor receberá 2,5
mil dólares e uma viagem com

direito a dois acompanhantes.
VISÃO
O Lions Club Industrial, em

parceria com a Prefeitura de

Jaraguá do Sul, Ótica Hertel e

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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BADALAÇÃO
Muita agitação no último sábado, na festa mais badalada

dos últimos tempos, regada a muita cerveja, muita música

e, claro, muita, mas muita espuma. A festa da espuma,

agitada pelos nossos amigos João Bramorski, Kiko e

Edenildo, juntamente com o Juarez e o Cristiano, em

comemoração aos seus aniversários, foi de arrasar

quarteirão, no melhor estilo festa de-arromba, o Pavilhão

C da Fecarroz transformou-se em uma grande boate com

som, luzes e muita animação. E toda essa agitação ficou

por conta dos proprietários da nova danceteria

Armagedon, que terá sua inauguração no próximo dia

22.
Parabéns �os aniversariantes.
Valeu a festa, Galera!

Quem não

poderia deixar de
ser lembrada é

esta gatinha
simpática, a

Daniela, filha de
Ruth e Pedro

Mosca. Dani
estará
comemorando

seu 17° aninho no

dia 21.

A você um grande
abraço e votos de

muitas

felicidades.
Quem a felicita
são suas amigas
Ana Paula,
Fernanda, Eliata
e Marcinha.

CEGONHA
Parabéns e muitas felicidades ao casal Monica Danielle
e Jairo Luis Riboldi, e aos avós Miraci e João Riboldi e
Brunhilde e Irineu Pasold, que, depois de tão ansiosa

espera, finalmente puderam conhecer a pequena Giulia,
que nasceu no último dia 11.
"Cada criança que nasce, é a grande prova de que Deus
não perdeu a espe-rança na humanidade".
Esperamos que esta graça que Deus lhes concedeu seja
a primeira de uma infinidade de maravilhas que ainda
estão poro acontecer nas suas vidas.

S?o os votos dos amigos e funcionários da Aciam e J.
Rlboldi Tintas.

PAI ...
lembre-se que você mesmo é o melhor secretário

?e Sua tarefa, o mais eficiente propagandista de seus

Ideais, a mais clara demonstração de seus princípios,
o mais alto padrão de ensino superior que seu

espírito abraça e a mensagem viva das elevadas
noções que você transmite aos outros. Não se

esqueça, igualmente, de que o maior inimigo de suas

realizações mais nobres, a completa ou incompleta
negação do idealismo sublime que você apregoa,
a nota discordante da sinfonia do bem que pretende
executar, o arquiteto de suas aflições e o destruidor
de suas oportunidades de elevacão é você mesmo.
Sua família deseja que todos os seus objetivos sejam
alcançados e que você seja sempre muito feliz. Te
Amamos. Parabéns!!!
-

porElaine Cristina Gums e GiseIe Ramos

FELICIDADES
É o que desejamos à amiga Jozeane Deretti, que
juntamente com seu noivo, João, é proprietária da loja
Tem de Tudo e, no próximo dia 20, completa mais um

ano de vida.
A você, Jaze, desejamos um mundo cheio de realizações.
Parabéns!!!

ANIVERSÁRIO
Paulo Ramos, assessor de Planejamento da Prefeitura e

professor do curso de Pedagogia da Ferj, estará
recebendo os cumprimentos no dia 25/4, pela passagem
de seu aniversário. Também tendo'o certeza de que muito

breve poderemos parabenizá-lo pela conclusão do seu

curso de Mestrado em Educação: Ensino Superior.

PARABÉNS
A "Tchurma" dos "Los Piracachaça" manda um grande
abraço e votos de muitas felicidades para o amigo
Guilherme Leu, que aniversaria no próximo dia 30/4. Não

esqueça da festa!
Parabéns!!!

Ellen Betina Mohr

festejará seus 18 aninhos

110 dia 21/4, ao lado de

sua familia, amigos, e do
namorado, Vinicius.
Bê!!!

"Conte seu jardim pelas
flores, nunca pelas folhas
caídas. Viva a cada

minuto de sua vida como

se fosse viver
eternamente. E cada hora

que passar não coute

pelos ponteiros romanos

de um relógio, e sim pelo
pulsar do seu coração. E
através de toda a sua

existência, conte a sua

idade pelos amigos,
nunca pelos anos que

passam." Felicidades é o

que todos desejam a você.

No dia 22 de janeiro de 2000,
uniram-se pelos laços do
matrimônio os jovens André Luis
Cristofolini e Monica da Silva.

Ele, funcionário exemplar da Weg,
e ela, competente vendedora da

tradicional Loja Cival Moda

Jovem. A data foi marcada por
uma belissima festa de

comemoração.
No último dia 17 o nosso amigo
André (Déco) comemorou mais um

ano de vida. Toda a galera do

"Los Piracachaça" manda um

grande abraço a você, Déco. A
homenagem especial, e os

melhores votos de muitas

felicidades, ficou por conta da

esposa, Monica.

Parabéns ao Déco e felicidades ao

casal nesta uova vida que se

iniciou a pouco! ! !

Esta bela jovem é Fernanda,
filha de Márcia e Ernandes da
Silva. Fernanda colherá a 17"

rosa do jardim da vida IlO dia

21/4. Nanda, quem lhe deseja
muitas felicidades e um

mundo cheio de realizações
são seus pais, sua irmã, seu
cunhado e as amigas desta

coluna. Parabéns!

ANIVERSÁRIOS':

21/4 Silvério Orzechowski
Edelsan Feiler

22/4 Ana Cristina Kleis
23/4 Irineu Schwambach
25/4 Paulo Ramos

lsolde ßruhns Saplinski
Horst Reck
Márcia Besen Klebber

27/4 Antônio de Souza
29/4 Norma Heide Voelz

30/4 Guilherme Leu
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Guaramirim quer a instalação
da Segunda Vara de Justiça
Reivindicação
é levada ao
desembargador,
no capital

Guaramirim - A Aciag
(Associação Comercial, Indus
trial e Agrícola de Guaramirim)
organizou uma comitiva com a

participação de empresários e

autoridades municipais, que se

deslocou ontem a Florianópolis,
para reivindicar a instalação da
2· Vara de Justiça na Comarca.
O assunto foi tratado com o pre
sidente do Tribunal de Justiça do
Estado, desembargador Fran
cisco XaviérMedeiros Vieira. Os
empresários decidiram pela
mobilização após ouvir o relato
da juíza Sônia Maria Mazzetto

Moroso sobre as dificuldades de
funcionamento do fórum da Co

marcá, que tern mais de cinco
mi I ações acumuladas.

Conforme a juíza, aproxima
darnente 250 novos processos
dão entrada. todos 06 'meses no

Fórum de Guararnirirn, tornando
quase impossível dar conta de

toda a demanda de serviço, sem
a instalação da 2" Vara Judiciária,
o que implicará na designação de

ruais um juiz e ampliação da es

trutura funcional da Comarca.
"A criação de mais uma Vara de

Justiça é imprescindível", argu
mentou a juíza, eHI depoimento
que de�1 no dia lOde abril, du
rante a reunião semanal da Aciag.

Segundo ela, a construção do

Fotos: Arquivo/CP: Edson Junkes

Juíza Sônia: volume de trabalho exige criação da 2a Vara Judicial

novo prédio do Fórum da Comar
ca deve resolver parte das difi

culdades, como a falta de espaço
físico. mas isso ainda não será

suficiente. Atualmente, o fórum
conta com o reforço do juiz
substituto EIeston Lissandro
Canali. Mas trata-se de uma solu

ção temporária, observa a juíza.
Ela espera receber na semana que

vem o projeto das futuras instala

ções do fórum. A licitação das

obras está prevista para o mês

de maio.
A Aciag colocou um ônibus à

disposição dos interessados em

participar da mobilização. O

ônibus saiu por volta do meio-dia,
defronte à sede da associação
comercial. (MILTON RAASCH)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DD SUL

1- A S.I.ção destino-s. à controtoção.m coráter t.mporário dos funçã.s de, Assist.nt. Social, Psicólogo, Mer.nd.iro. Servente,

11- DAS INSCRiÇÕES
2 - As inscriçõos .storão ob.rtos nos dios 24.04 à 26.04.2000, no horário dos 8,00 às 1 UD. dos 13,30 às 16,30'horas, no Secretorio Municipol de Soúd., situodo no Ruo Jorge Czerni.wiCl, n" 800 - Boirro
(zemiewicz.

3 - Docum.ntoção nec.ssário, Poro os funções d. Assist.nt. Sociol. Psicólogo
o (édulo deld.ntidode (originol. cópio),
o (arteiro de Trabalho e Previdêncio Sociol ou outro documento que comprove o tempo de serviço e experiência no funçõo,
o Diplomo e Registro no (onselho do (lasse (original. c6pio),
o Provo de quitação militar •• I.itorol,
o Curriculum Vito. (onexor c6pio dos certificodos com cargo horário).

Documentação necessória paro as funções de Servenle e Merendeiro:
o Cédulo deldentidode (original. cópio),
• Provo de quitação do serviço militar e eleitorol.

m - DA SELEÇÃO
4 - Os condidotos poro o cargo cujo escolaridade é exigido nível universitário, serõo avaliados através d. Curriculum Vitoe.

5 � O Editol compl.to .sfor6 ofixodo no quodro mural do Prefeituro Municipol de Joroguá do Sul, sito à Ruo Woller Morquordl, 1.111 - Boirro Borro do Rio Molho.

IRINEU PASOlD
Pref.ito Municipal

Joroguá do Sul, 19 de obrii de 2000

Governo federal apóia rotatóri
I

Guaramirim - o governo
federal vai participar da constru
ção da rotatória na BR-280, rei
vindicada pelos moradores da

Rua Cláudio Tornaselli, para dar
maior segurança aos pedestres.
A garantia foi dada pelo ministro
dos Transportes, Eliseu Padilha,
durante audiência às autoridades
daMicrorregião do Vale do Itapo
cu, em Brasília, n� semana passa
da. O ministro prometeu provi
denciar a conservação da BR-

280 e deve marcar nova audiên-:

cia para tratar do Projeto da

Rodovia do Arroz.

A audiência noMinistério dos

Transportes contou com as pre
senças dos deputados federais Vi
cente Caropreso (PSDB) e Carli
to Merss (PT). prefeito Antonio
Carlos Zimmermann (PMDB) e

vereador Valério Verbinern (PFL),
de Guararnirim, e vice-prefeito
Osvaldo Jurck (PMDB), de

Schroeder. O ministro prometeu
determinar providências imedia
tas do DNER (Departamento Na
cional de Estradas de Rodagem)
para a veri ficação das condições
técnicas de construção.

O prefeito Antonio Carlos

Zimmermann disse ao minist!1
Padilha que as prefeituras d'

microrregião estão prontas pa
atuar em parceria com o govern

para a concretização da obra.
comitiva também manifestou

preocupação com a situação d

BR-280, entre Jaraguä do Sul
o entroncamento da BR-10l,o
tendo como resposta a premes
de que a conservação do treck
deverá ser fei ta com a dotaçs
que já existe para a conservaçã
de rodovias federals no Estado.

Padi lha anunciou também'

conclusão, até dezembro, da

obras de duplicação da BR-IOI
com solução inclusive parat
problema do viaduto construa
com sentido inverso no entre

carnento. Em outra reunião real
zada na quinta-feira, com a parti
cipação do prefeito de Joinvill
Luiz Henriqué�\.�.ilveira, fica
acertado qu�umá próxima au·

diência aind'a'� sern data previsu
será discutido o Projeto da Ron
via do Arroz. O projeto prevê'
construção de nova ligaçä
rodoviária entre Joinville (atravé.
da Vila Nova), Guaramitim

Jaraguá do Sul. (MR)

IRINEU PASOLD

Prefeito Municipal

Audiência: Zimmermann recebeu resposta positiva do Ministério

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO sm
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

EDITAL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 062/2000

TIPO MENOR PREÇO
OBJETO: Aquisição de Óleo Diesel e Gasolina.

TIPO: Menor Preço.
REGIMENTO: lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.
PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: até as 9:30 horas

do dia 17 de maio de 2000, na Divisão de Protocolo desta Prefeitura.

ABERTURA dos ENVELOPES: 10:00 horas do dia 17 de maio de 2000 na

sala de reuniões.

INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital e esclarecimentos poderão ser

obtidos no seguinte endereço: Rua Walter Marquardt, n? 1.11.1, ou pelo
fone (Oxx47) 372-8000.
Jaraguá do Sul (SC), 11 de abril de 2000.

EOITAL DE SELEÇÃO DE PESSOAL EM
CARÁTER TEMPORÁRIO 02/2000

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, obre inscrilões e boixo normas poro o selelõo de pessoal que será odmilido em ,oráler lemporório.
Tornomos público, poro o conhetimenlo dos inleressodos, que eslõo abertos os inscrições poro o PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, de acordo com o lei n" 2.003/95, regulomenlodo olravés do DECRETO

3.502/97, de 07.02.97.

I - DOS CARGOS
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Se-Gás continua prorrogando
datas para conclusão de obras
Novos prazos
dados às

ernpresos
expiraram

Jaraguá doSul- Mais uma

data marcada pela SC-Gás -

concessionária responsável pela
instalação do gasoduto em Santa
Catarina-, para ligação do ramal
do gasoduto Brasil-Bolívia às

indústrias jaraguaenses, não deve
ser cumprida. A empresa prome
teu à Malwee Malhas a conclu
são das obras até amanhã, dia 20,
mas as instalações na ponte que
liga Jaraguá do Sul a Guara

mirim, sobre o Rio Itapocuzinho,
último trecho a ser concluído,
estavam paralisadas no início da

semana.

Pelo primeiro cronograma
apresentado pela SC-Gás, a

Malwee Malhas seria a primeira
empresa a receber o gás natural,
ainda no dia 19 de março.

A Duas Rodas Industrial tam
bém espera uma posição da con
cessionária. "Eles já não respon-

dem às nossas cobranças. Algu
ma coisa deve estar acontecendo

que só a cúpula da SC-Gás tem

conhecimento", imagina o

gerente de manutenção, Paulo
Costa. O prazo final dado à Duas

Rodas para recebimento do gás
expirou no dia 15 de abril, mas

nem a estação redutora de

pressão, que deveria ter sido
instalada no pátio da empresa pela
concessionária, chegou ainda.

Na MalweeMalhas, está tudo

pronto. A redutora externa foi

instalada e todo o sistema adap
tado. "Só dependemos da libera

ção do gás. A última data que me

deram foi o dia 20, que é amanhã,'
mas não há sinal de conclusão das
obras na ponte", lamenta o en

genheiro Gilson Concer. O presi
dente da SC-Gás, Luiz Gomes,
diz que não pode prever a data

de conclusão das obras porque
desconhece os relatórios das

atividades desta última semana.

"Ainda não me inteirei deles, mas
está tudo sob controle. A obra na

ponte está na fase final", informou
à redação, na segunda-feira.

A SC-Gás faz questão de es-

clarecer que, apesar dos atrasos

na conclusão dos serviços não há

prejuízo para as empresas,
porque elas passarão a pagar só

depois que começarem a receber
o produto.

O CASO PONTE - O

atraso nas obras da ponte sobre
o Rio Itapocuzinho é atribuído à

demora do DER (Departamento
de Estradas de Rodagem) para
liberação da obra, no ponto de

travessia do rio. O laudo do DER

foi contrário à passagem de

tubulação suspensa, sob a ponte,
alegando que, por ser muito

antiga, a estrutura poderia
acarretar problemas futuros.

Desde então, a Coest, em

preiteira que executa a obra, tra
balha na preparação do leito do

rio, para passagem subterrânea da

canalização. As análises determi
nararn que o rio tem um leito ro

choso, por isso houve necessi
dade de dinamitá-lo, outro motivo
atribuído ao atraso das obras. Os
tubos que deveriam fazer a ligação
ainda se encontram do lado de

fera do rio.

(LiSANDREA COSTA)

Secellança Festival Estudantil da Canção
,

Jaraguá do Sul - A Secel
(Secretaria de Cultura, Esporte e

Lazer) lançou ontem, oficial
mente, o 4° Festi val Estudantil da
Canção, que tem 19 estudantes
do Ensino Médio e Felj (Funda
ção Educacional Regional Jara
guaense) inscritos. O festival
acontece no dia 12 de maio nas

dependências do Ginásio d� Es
pOrtes ArthurMüller, com entrada
franca.

A principalmuqança acontece
no nome do evento, ames deno
minado Festival Estudantil da
MPB. "Havia muitas divergências
�lessa conceituação de MPB, por
ISSO recebemos críticas, no ano

passado", explica a coordenadora
do evento,Mara Lúcia Bini Prada.

O festival não inclui composições
próprias, apenas interpretações,
por isso aceita inscrições para
e sti los di ferentes de música.
Entre os inscritos, há canções dos
es ti los pagode, sertanejo, pop e

do tradicionalmente conhecido
como MPB. Os alunos foram
selecionados dentro das próprias
instituições de ensino. Alguns já
participaram de outras edições do
festi val.

Os três primeiros colocados
no festi val recebem troféus e os

prêmios de R$ 1.000,00, R$
700,00 e R$ 500,00, respectiva
mente. Quarto e quinto colocados
recebem apenas troféus. Para a

melhor torcida, a premiação é de

R$ 300,00 e troféu, atração que

tem garantido bom público no

evento. Este foi o motivo que
levou a coordenação a transferir
o festiva! do ParqueMunicipal de
Eventos para o Ginásio de

Esportes Arthur Müller. Apesar
de o ginásio não apresentar
grande porre, tem a vantagem de
oferecer melhor acomodação aos

espectadores, nas arquibancadas.
A secretaria descarta qual

quer possibilidade de gravação de
CD no evento. "Isso é inviável.

Por se tratar de interpretação, há
a questão-dos direitos autorais,
que são muito caros", explica Ma
ra. A Secel prepara ainda para este
ano festiva] com faixa etária entre
10 e 14 anos e número menor de

participantes. (LC)

Edsori JunkesfCP

Duas Rodas: estrutura interna está pronta para receber o gás

Duas rodas espera energia limpa
Funcionários da Duas Rodas

Industrial trabalharam em ritmo

intenso, no período de férias, no

final do ano, para garantir a

conclusão da estrutura interna,
necessária à substituição dos

combustíveis utilizados n a

empresa por gás natural. "Não
imagi ná vamos q ue a SC-Gás
atrasaria tanto e não temos como

cobrar mais agilidade", lamenta
Paulo Costa. Ninguém dá um

retorno preciso à empresa e,

judicialmente,' não há como

responsabilizar a concessionária.
Além do atraso na liberação, o

-gäs natural tem outro incon ve
niente que precisa ser rediscutido,
o custo. A vantagem da queima
limpa não é suficiente para con

vencer alguns empresários a aderir

ao gás natural porque, comparado
aos outros combustíveis, o preço
do produto é muito elevado. A

Duas Rodas já entrou com pedido
para que a SC-Gás repense os

valores do produto, fato que pode
ria garantir também a adesão de

outras empresas, na opinião do

gererite de manutenção.
Inicialmerite, aDuasRodas vai

utilizar o combustível em uma cal

deira, substituindo 60% dos com
bustíveis utilizados na empresa

pela nova fonte de energia. "É um

processo novo, que não gera

prejuízos para o meio ambiente e

só traz vantagens", defende Paulo
Costa. Ele explica que a empresa
utiliza, atualmente, maravalha, óleo
BPF e gás GLP para geração 'de'
vapor. (LC)

Av. Mal. Deodoro, da Fonseca,. 961
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Briga de irmãos quase
termina em tragédia
Jaraguá do Sul - Discussão

por motivo fútil quase termina em

tragédia na famf ia Soares, no Bairro
João Pessoa. A briga aconteceu no

último sábado, na residência dos

pais dos envolvidos, quando o

irmão mais velho, Jean Carlos

Soares, 22 anos, operador de

máquinas, sentou em cima do

cachorro da família, que estava no

sofá. Fabiano Soares, 19 anos,

desempregado, saiu em defesa do

animal, iniciando ríspida discussão
com Jean, que foi ao quarto pegar
um revólvercalibre 32, e logo iniciou
briga corporal. Segundo Fabiano,
dono da arma, houve disparo
acidental, atingindo de raspão Jean
Carlos, na altura do peito. A Polícia

Civil ficou sabendo do ocorrido
através de ligação do Pronto

Socorro do Hospital São José, que
comunicou a entrada de uma

pessoa baleada. Depois ficou

constatado que o disparo aconte

ceu durante a briga dos dois irmãos,
sendo que Jean Carlos, ferido, foi
encaminhado para o Hospital pelo
próprio pai, Francisco Soares, de 45
anos. Depois do disparo, Fabiano,
fugiu e se apresentou com o irmão,
o pai e o advogado, na segunda
íeira. (AO)

I

PRODUTOS RINO

Colisão mata duas pessoas
Francisco Alves/CP

Acidente: feridos foram encaminhados ao Hospital São José

atendido no Hospital São José, sendo
liberado em seguida: Denise Maria

Rodrigues, 25 anos, que o acorn

panhava, teve morte instantânea. Ela
era funcionária da Haco Etiquetas,
de Vila Itoupava. Lafin é supervisor
de tecelagem da mesma empresa.

O motorista Silvânio Paul, outra

vítimaiatal neste acidente, foi

retirado das ferragens ainda com

vida, mas não resistiu aos ferimentos

e morreu enquanto era conduzido

para o Hospital São José, em Jaraguä
do Sul. O acidente também envolveu

o caminhão Mercedes, placa ADX

5359, de Rio Negro (PR), dirigido por
Cireneu Schelbauer, que seguia no

sentido Massaranduba-Guarami
rim e estava saindo do acostamento

quando acabou atingido no aciden

te. Schelbauer e o motorista do Car

go escaparam i lesos.

Bombeiros de Jaraguá do Sul,
Guaramitim e Blumenau foram

mobi I izados para prestar socorro às

vítimas, com o auxílio da Polícia
Rodoviária Estadual do Posto da Vila

Itoupava e de soldados do Pelotão
da PolíciaMilitar, de Mussaranduba.

(MILTON RAASCH)

Acidente
ocorreuna

Rodovia SC-413,
em Massaranduba

Massaranduba - A múltipla
colisão entre três caminhões e um

automóvel registrada segunda-feira
à noite, na SC-413, causou a morte

de duas pessoas e deixou outra ferida,
além de provocar danos considerá

veis em todos os veículos. O aciden

te aconteceu por volta das 22h30,
nas proximidades doPosto Pacheco,
quando colidiram frontalrnente o

caminhão Mercedes-Benz, placa
ACY 6581, de Ituporanga, dirigido
por Silvânio Paul, que trafegava no

sentido Guaramirim/Massaranduba,
e o Gol, placa LXE 7406, de Blu

menau, conduzido por Jaime Laffin,
que vinha em sentido contrário. Em

seguida, o caminhão Ford Cargo, do
Frigorífico Pamplona, placa LZO

0385, de Aurora, dirigido por
Demétrio Nilvo Tenfen, 29 anos,

bateu na traseira do automóvel.
A colisão envolveu o Gol, que

ficou preso entre os dois caminhões.

O motorista do carro saiu ferido e foi

Furto na choperia
Jaraguá doSul- A Chopen,
da Praça Ângelo Piazera foi
arrombada na madrugada do

domingo passado. Leandro
Shadeck relata que, por volta
da I h30 da madrugada, que
braram o cadeado da porta
principal, levando da choperia
uma balança eletrônica, um

televisor 20 polegadas, uma

garrafa de uísque, além de R�
.

18,00 em moedas.

Furto de veículo
São Francisco do Sul - O

Chefe de Crediário Silvio

Francener, morador em

Jaraguá do Sul, estava no

sábado passado em São

Francisco do Sul, estacio
nando o veículo em frente à

Agência dos Correios da

cidade, por volta das 19h30.

Quando voltou, percebeu que
seu carro havia sido furtado.
Trata-se de Ulll Gol Cl, placa
ADZ-S I 81, J araguá do Sul,

93/94, cinza.

FORRO DE PVC TEM NOME!

I
.
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MichaelSchumacherconclui testes commelhor tempo
Piloto alemão
venceu as três

provas da
temporada

São Paulo - Depois de

conseguir pelo segundo dia

consecutivo o melhor tempo nos

testes coleti vos da Fórm ula I em

Silverstone, Michael Schu

macher se autoproclamou can

didato à vitória no GP da

Inglaterra, que será disputado no

próximo dia 23. O alemão fez

essa semana uma simulação de

corrida, com dois pit stops, e

registrou I min25s484 na volta
mais rápida. "Em geral, estou
muito contente com esse re

sultado. Pudemos aprender
coisas novas, o carro se com

portou bem e conseguimos com
pletar nosso programa. Acho

que vou lutar pela pole e pela
vitória na semana que vem. Os

tempos dernonstrarn isso", disse
o líder do campeonato, que
venceu as três provas disputadas
nesta temporada.

A surpresa do dia foi o es

panhol Pedro de La Ras;, da

Warm up

Silverstone: alemão da Ferrari garantiu que não se entimidou em dirigir no circuito inglês.

Arrows, COll1 a segunda co

locação - mesmo sabendo-se

que conseguiu melhor tempo em

condição de classificação, com
pneus novos e pouco com-

bustível no tanque. O único
brasileiro entre os 16 pilotos que
treinaram sexta-feira passada foi
Pedro Paulo Diniz, da Sauber.
nono colocado.

Jaraguá Futebol Clube é goleado em Joaçaba
Jaraguá do Sul - O

técnico Aroldo Duarte solicitou
reforços para o diretor-exe
cutivo do Jaraguá Futebol Clu
he, José Roberto do Carmo

�uarte, pois não gostou do que
VIU na partida frente ao Timbó,
no Estádio João Marcatto,
quarta-feira passada, e que ter
minou empatada em r gol.
Duarte ressaltou a necessidade
de reforços para alguns setores

�� time. Depois da goleada so

tnda para o Joaçaba no último
d .

'

OInlngo, por 4 a l , a certeza é
maior ainda da necessidade de

reforços. Defesa, meio-de

campo e ataque apresentam
problemas. Alguns deles, José
Roberto do Carmo diz que
serão sanados com o trans

correr do Campeonato Estadual
e outros com o aproveitamento
de Evandro, Valdir, Anderson e

Souza. A esperança de melhor

campanha na Segundona de Santa
Catarina estão depositadas no

atacante Jorge Luiz. O experiente
atacante, que estava no Joinville,
deverá assumir a responsabilidade
dos gols necessários no cam

peonato. O Jaraguá Futebol Clube

enfrenta hoje, às 20h30. no

Estádio João Marcauo, o

Guarani, um dos líderes do

campeonato. Enquanto o tricolor
está na décima posição na

classificação, o Guarani divide o

primeiro lugar. Outros jogos da

Segunda Divisão de hoje à noite:
Internacional x Concórdia, Cata
rinense x Timbó, Camboriú x

Joaçaba, Blumenauense x Santa

Catarina. Tiradentes x Cu

ritibanos. Internacional. Guarani.
Tirnbó e Concórdia dividem a

I idcrança_ com sete pontos.
(AGOSTINHO OLIVEIRA)

O último dia de trabalho em

Silverstone foi dedicado a testes

de resistência pela maioria das

equipes. Seis pilotos andaram a

distância equivalente a do GP da

Inglaterra (60 voltas), ou mais:
Schumacher (82), Olivier Panis
(McLaren, 69), Jas Vers tappen
(Arrows, 60), David Coulthard

(McLaren, 88), Din iz (78) e

Mika Sala (Sauber, 78). A BAR,
que teve uma falha na suspensão
dianteira direita, levando Ricardo
Zonta a capotar seu carro na

curva Stowe, foi a única equipe
que não treinou. O time ainda não

sabe as razões da quebra e achou

mais seguro encerrar os testes.

O brasileiro cortou um dedo da

mão direita ao sair do cockpit de
seu carro, que ficou de cabeça para
baixo, mas não terá problemas para
disputar o Grande Prêmio da

Inglaterra.
O piloto alemão da Ferrari,

que voltou a Silverstone pela
primeira vez desde o acidente em

julho do ano passado, que o tirou

das corridas por três meses,

garantiu que não sentiu nenhum
temor particular ao dirigir no

circuito inglês. Mas reclamou de

novo da falta de segurança em

alguns pontos da pista, es

pecialmente depois de ver o aci
dente de Zonta. "Foi impres
sionante", falou.

(FLÁVIO GOMES)

DIÁRIO DE ÍMOLA _

NovoHonda

A Honda confirmou a estréia, em Silverstone, da nova versão de seu

malar RAOOOE, que equipa os carros da BAR. "Com seis pontos em

três corridas, acho que conseguimos nosso objetivo inicial de garantir
confiabilidade. Agora .varnos atrás de performance", disse o diretor

Takefurni Hosaka, que cuida do projeto de F-I dos japoneses.
O novo Mercedes

A Mercedes também informou que no GP da Inglaterra a McLaren

terá à disposição uma nova versão do motor, que já quebrou bastante

ne ste ano. Hakkinen e Coulthard abandonaram com seus

motores quebrados na Austrália e Mika teve o mesmo problema em

Interlagos.
Badoer em Vairano

Pelo segundo dia, o pi loto de testes da Ferrani Luca Badoer trabalhou

na pequena pista de Vairano, perto de Parma. Foram cerca de 210 km

percorridos num programa de desenvolvimento aerodinâmico. Rubens

Barrichello tirou alguns dias de folga depois de testar em Silverstone.
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FMFlBreithaupt/Caraguá joga
amanhã em São Bento do Sul

Jaraguá do Sul - Depois da
vitória sobre o Seara Alimentos/

Águia Seguros, por 6 a 2, a FME/
Breithaupt/Caraguá volta a atuar

pelo Campeonato Estadual de
Futsal, amanhã, em São Bento do

Sul, contra a TuperlPlarror/Glascor.
A partida valerá a liderança do
Estadual. Jaraguá do Sul, com dez

pontos, divide o primeiro lugar com
a Unoesc/São Miguel, enquanto a

Tuper tem nove, mas com um jogo
a menos que os líderes. Para o jogo
em São Bento do Sul, o técnico
Manoel Dalpasquale terá à

disposição todos os jogadores,
inclusive Alexandre e James, que
haviam sofrido contusões. No
treino de ontem, Dalpasquale
ressaltou que Alexandre será

aproveitado durante a partida e a

dúvida é com James, o jogador
pode ser substituído por Chicão. O
técnico confirmou que não so

licitará reforço para suprir a saída
de Altair. "O jogador Éca entrou no
lugar de Altair e deu conta do re

cado, agora preciso vê-lo atuar em

outros jogos, se for necessário, va-

Edson Junkes/CP

Futsal: time de Iaraguâ do Sul venceu o último jogo, por 6 a 2

mos pedir contratação", disse doSul,jogamnanoitedeamanhã:
Maneca. As jogadas de contra- AABB/Rotesma x Unisul/Colegial,
ataque comMarquinhos e Katinski em Chapecó. Os jogos Gaboardi/
é o que.mais preocupa no time da Fogo de Chão x Taschibra/Unicar-

TuperlPlanor. Jaraguá do Sul deve dio e Seara Alimentos/Águia Se-
iniciar a partida com Ninho, guros x Unoesc/SãoMiguel, acon-
James(Chico), Júnior, Tick e Jéd- tecerão no próximo sábado.
son. Além do jogo em São Bento (AGOSTINHO OLIVEIRA)

Figueirense nas finais
, Mais uma vez o árbitro Eros Martins errou, favorecendo um time
da capital. Deu um pênalti escandaloso para o Figueira, do técnico
Abel de Souza, no segundo tempo. Só ele viu o toque de mão do

lateral Gerson, do Brusque, dentro da área.
Mesmo assim, o título de campeão do turno e a vaga para as

finais, do Figueirense, foi merecido,

Campeão
Gérson José dos Santos,
tantas vezes campeão pelo
Atletismo de Jaraguá do Sul,
agora experimentou o gosto de
um título diferente. Foi

campeão do Moleque Bom de
Bola.

MolequeBom de Bola
O CE Jaraguá conquistou o título
de campeão do Moleque Boapor

2 a 0, gols de Lucianoe
Cafezinho. A final aconteceu

sábado passado, na SD Acaraí

Altair
Na semana passada, foi anunciada, nesta coluna, a proposta da

UCS para levar os gols de Altair para as disputas da Liga
Nacional. Apesar de Altair afirmar que só saiu pela proposta

financeira, percebe-se que estava descontente com

aproveitamento do time, e o tratamento que recebia desde a

renovação de .contrato no final do ano passado. Quando chegou
foi tratado como "estrela", quando saiu fizeram de conta que era

qualquer um.

Rápidas __

* Jogadores como James e Alexandre, além de Altair que saiu,
não estão sendo aproveitados como os colaboradores gostariam.
Pressão para o técnico Maneca escalá-los está acontecendo.

. 20% de entrada
Saldo com taxa 1,99% a.m.

GOlGERA lU
200/0 de entrada
Saldo com faxa 1.99% a.m.

POLO CLASSIC
200/0 de entrada
Saldo com taxa 1,99% a.m •

I

NOVAPARATI
200/0 de entrada
Saldo com taxa 1.99% a.m.

����e R$ 1.000,
20% de entrada
Saldo c.om taxa 1,99% o.m.

CARAGuA
Rua Bemardo Dombusch, 800
Fone: (47) 371-4000
JarogH do Sol

De segunda a sexta: 07hOO às 191'00
Sábados: 08hOJ às 13hOJ

Horário de atendimento:
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