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Prefeitura de Schroeder tem 30 dias

para repassar R$ 10 mil à Câmara
O juiz da Comarca de

GuaramirimElleston Lissandro
Canalli confirmou a liminar
concedida pela juíza Sônia
Maria Mazzetto Moroso e

determinou que aPrefeitura de
Schroeder repasse à Câmara
de Vereadores verba suple
mentar de R$ 10mil.

A decisão encerra a queda
de-braço entre o presidente do

Legislativo, Wilson Moritz

(pMDB), e o prefeito Gregório
Tietz (PFL), que se arrasta

desde meados do ano

passado.
A Prefeitura tem 30 dias, a

contar da data da decisão

judicial, 3 de abril, para fazer o
repasse. Tietz promete recorrer
da decisão no Tribunal de

Justiça do Estado. Página 3

PMDB e PPS acertam aliança
A coligação PMDBIPPS,

em Jaraguá do Sul, está

praticamente fechada. Falta

apenas o aval dös diretórios'

para que a aliança seja
confirmada.

As executivas devem
reunir-se ainda esta semana

para homologar a decisão e

iniciar as conversações sobre '4

a composição da chapa
.majoritária. Página 4

Cupom fiscal será exigido em julho

Serviços: moradores do Loteamento Nichelatti reclamam instalações de água e luz. Página 8

A partir de 1 de julho, os
Estados estarão autorizados a

exigir de todas as empresas
com vendas direta ao con

sumidor final a emissão do

cupom fiscal. Hoje, somente as

que faturammais deR$ 120mil

por ano são obrigadas a emitir
o cupom. Em Santa Catarina,
neste primeiro momento, a

Secretaria de Fazenda não vai

aplicarmulta às empresas que
não emitirem o cupom fiscal.

Página 5 Gripe: apenas 2 mil receberam vacina até ontem. Página 7

Fotos: Edson Junkes/CP

Prefeitura solicita

delegado substituto
o prefeito Irineu Pasold

encaminhou ofício ao secre

tário Estadual de Segurança,
.

Antenor Chinatto Ribeiro,
solicitando indicação de

delegado para a vaga existente
em Jaraguá do Sul. Página 7

Polícia Militar prende
dois traficantes

APolíciaMilitar de Corupá
prendeu na madrugada de

sábado, na Boate Scorpion,
Nelson Alves Cordeiro, zo
anos, e Renildo Camargo da

Silva, 26, com 38 papelotes de
cocaína. Página 10
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Questão de ordem
Serão precisosmuitomais do que palavrórios e desafios para

o provedor do Hospital Santo Antônio, de Guaramirim, Nilson
Bylaardt, explicar as irregularidades apontada� no órgão pela
Comissão de Inquérito. Embora articulações de bastidores
tivessem amputado os trabalhos, o relatório revelou que a

administração negligenciou o suficiente para que oMinistério
Público assuma a responsabilidade pelas investigações a fim de

dar uma satisfação à população
sobre os desmandos e privilégios.

O perigo da omissão é deixar

que o mar de lama, que apoderou
se do País, envolvendo todos os

poderes, entre gente qualificada e

funcionários subalternes, atinja a

região e comprometa a integridade
das instituições e administrações
públicas. Aliás, o governo do

prefeito Antonio Carlos Zimmer
mann deveria ser o primeiro in
teressado em apurar as denúncias
de irregularidades no hospital, já
que ating érn diretamente a

administração municipal por
intermédiçdo secretário de Saúde, que acumula o cargo de

provedor.'
Por outro lado, a continuidade dos trabalhos da Comissão de

Inquérito'deve ser conduzida com total imparcialidade, atentando
se única e exclusivamente para as ações ligadas à administração
do hospital, não permitindo que a proximidade das eleições
municipais transforme as investigações em palanque eleitoral de
políticos oportunistas. É imprescindível ainda assegurar o amplo
direito de defesa aos denunciados, evitando a instalação de um
tribunal de exceção, como insinuou Bylaardt.

Nos últimos anos, a podridão das falcatruas, improbidades
adininistrativas, tráficos e conupção generalizada têm enlameado

o Brasil, Há quem falsifique até remédio, sem a menor

sensibilidade para o fato de que põe vidas em perigo. Não se

passa um dia sem que novos tumores venham a furo. Ninguém se

impressionamais ao ouvir certos noines ao lado do substanÚvo
"corrupção". Impressionantemesmo são as cifras envolvidas nos

escândalos. São milhões .capazes de resolvermuitos problemas
doBrasil.

Os maiores

culpadospelo
marde lama

saoos

eleitores, que
insistem em
.

tgnorar a

responsabilidade
do voto

Mesmo assim, a maioria das maracutaias levantadas pelas
inúmeras ÇPIs acaba em pizza. É a tradição brasileira da

impunidade incentivando a prática do delito. A cultura da

corrupção está tão enraizada que os políticos, principais
personagens do drama, conseguiram inverter o significado da

imunidade parlamentar e assim garantir a impunidade.nos crimes
cometidos. Graças a esse "jeitinho", o Brasil é o campeãomundial .

em conupção e desigualdades.
Quem perde com roubos é a própria população, mas a

repetição ad infinitum obstrui corações ementes. O Brasil tem
de reagir, e a única reação eficiente no caso é o fim à velha

tradição de impunidade. Entretanto, os maiores culpados pelo
mar de lama são os eleitores, que insistem em ignorar a

.

responsabilidade do voto, Vota-sé com desleixo crônico,
permitindo a perpetuação de uma elite política, que vem desde

muito tempo comandando o País sem mudar nada, apenas
renovando as promessas a cada ano.

Política exterior brasileira

Com o fim da segunda guer
ra mundial, os Estados Unidos

passaram a exercer a liderança
na política externa ocidental.

Esta posição de ai inhamento au

tomático dos demais países
ocorreu também na política
externa do Brasil. O outro pólo
.era comandado pela União So

viética, os países europeus reti-
.

raram-se da pol ítica internacio

nal para se concentrar na re

construção econômica. A pol íti
ca exterior do Brasil funda

menta-sé em certos princípios
como o caráter não confron

tacionista, ou seja, evita-se a

guerra, procura-se sempre re

solver as controvérsias através
de métodos pacíficos.

O princípio da autodeter

minação e, conseqüentemente,
a não-intervenção. Como adepto
destes princípios abandonou o

armamentismo. Na questão da .

segurança externa, o País hesi
tou entre a autonomia, a ai iança
e proteção dos Estados Unidos.
Na questão regional o País foi

* FernandoMarrey Ferreira

pacífico, evitou-se guerras.
O Brasil teve poucos proble

mas de frontei ras e não buscou
o expancionismo de território. O

grande território, fértil em re

cursos naturais bastava ao País,
que não teve pretensões frente

seus vizinhos, diferentemente de

outros países latino-americanos
que tiveram problemas com os

vizinhos. Outro princípio da

diplomacia brasileira é o juridi
cismo. Respeito às convenções
e tratados internacionais são um

imperative nacional e multila

teral. O terceiro princípio de

nossa política externa é o realis

mo, que acabou convertendo-se
em pragmatismo, A pol ítica ex
terior era comandada por esta

distas ousados e realistas.
O pragrnatismo induz à per

cepção dos reais interesses na

cionais; fazendo prevalecer o re
sultado sobre o conceito, os

ganhos concretos e materiais so
bre os valores políticos e ideo

lógicos, a liberdade de ação so

bre o empenho do compromisso,

o universalismo sobre os parti
cularismos. A diplomacia econô
mica prevaleceu preponderan
temente com alta densidade
econômica nas relações inter

nacionais.

Desta forma sempre fomos

considerados meninos bem

comportados mas mesmo assim

não conseguimos vencer o atra
so econômico. Nossa dívida ex

terna alcança valores inima

gináveis e, pior, vem crescendo

por conta da globalização
financeira sem investimentos no

setor produtivo. As barreiras

.protecionistas que nossos produ
tos encontram nos países desen
volvidos parecem intrans

poníveis, retardando a retomada
do desenvolvimento econômico
de nosso País. Necessitaremos
de muita habilidade para con

duzir n�ssa política exterior no

sentido de sairmos do atraso

econômico e nos encontrarmos.

* Advogado
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Justiça confirma a liminar e
determina repasse à Câmara+- "Porque assistiria à sessão da

Câmara se eles (os vereadores)
nem sequer respeitam o Regimento
Interno." (Secretário de Saúde de Gua

ramirim, Nilson Bylaardt, respondendo se

assistiria à primeira sessão da Câmara após
a divulgação do relatório da CI)

Edson Junkes/CP

Prefeitura de
Schroeder tem
30 dias para
liberar verba

Schroeder - A Prefeitura foi
condenada em primeira instância
a efetuaro repasse da verba no

valer de R$ 10 mil à Câmara de

Vereadores. Em decisão do dia 3
de abril, o juiz substituto Elleston

Lissandro Canalli confirmou a

liminar concedida pelajuíza Sônia
Maria Mazzetto Moroso ao Legis
lati vo. A questão entre os dois po
deres se arrasta desde meados do

ano passado, quando o presidente
da Câmara. Wilson Moritz

(PMDB). passou a reivindicar a su

plementação de recursos para in

vestir na compra de equipamentos
e modernização dos serviços
internos.

Na decisão. Canalli considerou
o Artigo 168 da Constituição
Federal, que estabelece que "os

recursos correspondentes às dota

ções orçamentárias, compreendi
dos os créditos suplementares e

especiais, destinados aos órgãos
dos poderes Legislativo e.ludiciário
e do Ministério Público. ser-lhes
ão entregues até o dia 20 de cada

mês". Em momento algum, obser
va Cl juiz nos auios, "a autoridade

impetrada (no caso o prefeito Gre
gório Tietz) argumentou a efetiva

falta de recursos para efetuar o

repasse. embora tenha se referido
ao decrescimo da arrecadação.
únicas justificativas que poderiam
ser consideradas plausíveis para o

não repasse".

"Na semana das comemorações do
descobrimento, a ação policial
simbolizou o que foram os 500 anos
de Brasil para as populações negra

e indígena." (Ex-presidente da Funai - Fundação Nacional de

Amparo ao Índio - Carlos FredericoMarés condenando a repressão
policial contra manifestantes negros e índios que tentaram participar
das solenidades oficiais em Porto Seguro, na Bahia,' o que o levou a

pedi r exoneração do cargo)

"A História do descobrimento do Brasil se repetiu, 500
anos depois, em Porto Seguro: as armas dos brancos
voltaram a oprimir os 2,5mil índios que se manifestavam

pacificamente, reivindicando seus direitos para os

próximos cinco séculos." (Texto da Agência France Press
distribuído para o mundo sobre a repressão policial nas

comemorações dos SOO anos)

"Nós só não fizemos sexo." (Presidente do Congresso, senador
Antônio Carlos Magalhães - PFL -, tentando dernonstrar o clima
de cordialidade no encontro com o presidente Fernando Henrique
Cardoso - PSDB )

Suplementação: Caualli condenou a Prefeitura afazer o repasse da verba

De acordo com o juiz, foram
remetidas cópias do processo à
Procuradoria de Justiça, em Floria

nópolis, que deverá apreciar se

hou ve responsabi I idade cri mi nal

por parle do prefeito Gregório
Tietz (PFL), pelo não-cumpi
mento de ordem judicial nesse ca
so, tendo, inclusive. sido conduzi
do pelo oficial de Justiça à Dele

gacia de Polícia, em Guararnirirn,
por se negar a cumprir :o que a

liminar determinava,
O assessorjurídico Paulo Mat

tos informou que a Prefeitura já
deu entrada com recurso junto ao

Tribunal de Justiça do Estado
contestando a decisão em primeira
instância e pedindo a extinção do

processo. Conforme o advogado,
o argumento que está sendo utiliza
do é o da "perda do objeto", tendo
em vista que o pedido de suple
mentação de recursos do Legislati
vo se refere ao exercício finan

ceiro do ano passado.já encerrado.
A Prefeitura tem 30 dias, a

contar da data da decisão judicial,
3 de abri I, para fazer o repasse da
verba de suplementação à Câmara
de Vereadores.

(MILTON RAASCH)

m Tabelionato
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MOt-\rício Bogo Câmara de Schroeder deixa prédio da Prefeitura
Schroeder - Desde segun

da-feira (24) a Câmara de Verea-
, dores está funcionando em novo

endereço. ocupando instalações
alugadas à Rua Marechal Castello

Branco. 3.246. A transferência da

sede faz parte do processo de mo

dernização do Legislative, iniciado
pelo presidente Wi Ison Moritz

(PMDB). O funcionamento no

piso superior da Prefeitura, onde

se instalou em 1969, estava.

precário, com falta de espaço e

dificuldades para insialar os

equipamentos.
Os investimentos necessários

para as melhorias das condições
gerais de funcionamento da Câma
ra originaram o impasse político

entre o Legislativo e a Prefeitura,
com o repasse da verba de suple
mentação de recursos no valor de

R$ 10 mi I, sendo discutida na

Justiça.
As novas instalações contam

com computador, fax e outros

equipamentos, além de aparelhos
de ar-condicionado. Pelo imóvel a
Câmara vai pagar R$ 350.00 de

aluguel. "0 desempenho do Legis
lativo irá melhorar e o público po
derá acompanhar melhor o traba

lho dos vereadores", discursou
Moritz.

Nasolenidade de inauguração,
segunda-feira à noite, o ex-verea

dor e ex-prefeito Aldo Romeo Pa
sold falou em nome dos ex-presi-

dentes, destacando a trajetória do

Legislativo, instalado em 1965, e
tendo como primeiro local de
funcionamento a antiga residência
de Osmar Gneipel, sendo transfe
rida depois para o prédio da atual

Prefeitura, onde funcionou até o

início desta semana.

Moritz informou quejá foi feita
consulta ao IBGE (Instituto Brasi
leiro deGeografia eEstatística) para
obtenção de informação atualizada
sobre a população do Município.
A providência faz palte do estudo

já iniciado sobre a possibilidade de
aumentar o número de represen
tantes no Legislati vo, que a partir
do próximo ano deverá passar de
nove para I I vereadores. (MR)

CRMISC 7474 - CRM/PR 13723
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CONSULTÓRIO
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PPS fecha aliança com PMDB
e quer indicar candidato a vice Apesar dos escândalos que envolveram a administração de Barra

Velha e a movimentação política com vistas às eleições
municipais, os eleitores estão indiferentes à situação. Pelo menos

é o que dernonstra pesquisa de intenção de votos realizada no

início do mês. Na consulta espontânea, 58% estão indecisos,
brancos e nulos somam 8,5% e 5% não opinaram. O candidato a

prefeito com maior índice tem 6,8%.
Na estimulada, Walter Zimmermann (PPB) tem em torno de 30%,
Mário Bittencourt (PMDB) aproximadamente 15%, brancos,

nulos e indecisos somam 23,5%.
É a resposta da população à seqüência de desgoverno.

Arquivo/CP: Edson Junkes

Executivas se
,

reunemessa

semanapara
homologardecisão

Jaraguá do Sul- Falta ape
nas o aval dos diretórios para que
a aliança PPS/PMDB seja con

firmada. No último sábado, mem
bros da Executiva do PPS esti
veram reunidos com o deputado
estadual Ivo Konell (PMDB) para
discutir os projetos comuns das

legendas. Na oportunidade, a

aliança entre os partidos ficou

praticamente acertada, bastando
somente ser homologada pelos
respecti vos diretórios. As execu
tivas devem reunir-se ainda esta

semana para iniciar as conver

sações sobre a composição da

chapa majoritária.
O presidente do Diretório do

PPS, Edson Müller, informou que
o partido pretende indicar o

candidato a vice na coligação,
mas fez questão frisar que essa

não é a condição principal do par
tido para integrar a aliança. "O
PPS quer participar do governo,
da administração. Não vamos

apenas dar apoio ou entrar na co

ligação simplesmente", reforçou,
lembrando que o partido tem no

mes para apresentar à compo
sição da chapa majoritária, mas

só fará se o PMDB aceitar ne

gociar outras condições.
Segundo ele, a antecipação da

decisão sobre a possível aliança
tem como objetivo mostrar a

Dobradinha
Caso Duwe vença a con venção
do PMDB, tem a possibilidade
de ter como candidato a vice o

vereador Moacir Bertoldi

(PPB), que já declarou por mais
de uma vez que só aceita ser

vice do ex-secretário. Apesar
do partido empurrá-lo para a

chapa a ser encabeçada pelo
prefeito Irineu Pasold (PSDB),

que terá ainda o PFL como

coadjuvante.

Decidiu
O ex-secretário da Casa Ci vi I
no governo passado, Adernar
Duwe, decidiu disputar a

indicação no PMDB para ser o

candidato a prefeito. Duwe
nunca escondeu o desejo em

ser candidato, mas protelava
alegando que não pretendia
"dividir a legenda". Ele vai

disputar a indicação com o

casal Ivo e Cecília Konell, que
lidera as pesquisas.

Identificação
A coligação PMDB e PPB uniria dois partidos em situação política

semelhante. Depois de muito cortejar o PT, sern sucesso, o

PMDB está praticamente sozinho, embora tenha candidatos
forres. O PPB, mesmo com Bertoldi com bom desempenho nas

pesquisas, não pretende lançá-lo a prefeito.
Na eleição anterior, as duas legendas se coligaram.

Entretanto, palpiteiros de plantão dizem que as chances de Duwe
são reduzidas. É esperar para ver.

Condição: Müller quer discutir programa de governo com PMDB

posição do PPS. "Desde o início
estávamos decididos a não deixar
a decisão para última hora, sob o

risco de parecermos oportunistas.
Nossa intenção é mostrar o que
somos e o que pretendemos",
discursou, informando que as

legendas devem iniciar, tão logo
seja possível, a discussão em

torno do programa de governo.
AFINIDADE - O PPS é

formado por dissidentes do PPB

que, em 1996, venceram a

disputa interna e sustentaram a

coligação com o PMDB. Desde
o início. a tendência era repetir a

aliança da eleição anterior. quando
o empresário Gilberto Menel

(PPB) foi candidato a vice

prefeito na chapa encabeçada pelo
deputado Ivo Konell.

As divergências, cujo ápice se

deu há uma semana das eleições,
quando o ex-deputado estadual
Udo Wagner declarou apoio ao

candidato adversário, culminou
com a desfi liação de 110 pepe
bistas. (MAURíLIO DE CARVALHO)

Pazes
Pelo visto, a desavença entre

PSDB e PFL por causa da

aliança entre tucanos e o PTB
se resumiram às bravatas do

senador Antônio Carlos

Magalhães.
As legendas continuam

aninhando-se e afinando o

discurso para as eleições, o que
é o caso de Jaraguá do Sul.

onde o PFL aceita até participar
da aliança sern apresentar
candidato à majoritária.

Candidato
O PPB de Guaramirim
oficializa na próxima sexta

feira, na Recreativa da

Nutrimental, a candidatura a

prefeito do vereador lvaldo
Kuczkowski.

Ex-presidente da Câmara,
Kuczkowski se notabilizou ao

denunciar irregularidades
cometidas nas licitações da

Prefeitura, em 1997, e pelas
insistentes cnjicas à atual
adrni nistração.

PSDB,discute hoje estratégia eleitoral
Jaraguá do Sul - o

Diretório do PSDB se reúne hoje,
na sede do partido, para discutir
as estratégias de campanha e o

calendário de reuniões em bairros
e com os pré-candidatos. O

partido criou o Conselho Político

responsável pela coordenação da

campanha, incluindo as diretrizes
e as negociações com as legendas
afins. Os tucanos deverão discu
tir ainda os números da pesquisa
encomendada pela coligação
Acerta Jaraguá (PSDB/PFL) .:

Sem revelar o resultado da
consulta popular, o presidente do
Diretório do PSDB, Célio Bayer,
garantiu que os números são

bons, o que deixou a legenda ani
mada. "Só não revelamos o resul
tado da oesouisa noroue contém,

além da intenção de votos, pare
ceres sobre a adrninistração e

pontos estratégicos doMunicípio
para as eleições", ponderou, in
formando ainda que para divulgar
a pesquisa a coligação teria de

registrá-Ia no Tribunal Eleitoral,
com acesso permitido ao público.

- Se isso ocorresse, iríamos
dar informações importantes aos

adversários - justificou Bayer.
Sobre a possibilidade da coli

gação incluir o PPB, disse que as

"chances são grandes", "As ne

gociações continuam. Queremos
formar a coligaçãoMais Santa Ca

tarina, ampliada ao máximo", de
clarou, lembrando que, após a

definição da aliança, será formado
o conselho da coligação para tra

car as diretrizes e definir a esrra-

régia. "Hoje, a estratégia do PSDB
é promover a coligação. Depois
disso, os partidos discutirão as

metas da aliança para as elei

ções", completou.
PESQUISA - O PPB preten

de encomendar pesquisa de in

tenção de votos para definir a po
sição com relação à aliança e can

didatura. O vereadorMoacir Ber
toldi voltou a afirmar que não tem

interesse em ser candidato a vice
na chapa com o prefeito Irineu
Pasold (PSOB). Ele, entretanto,
subordinou a vontade à decisão
do diretório. "De sigla para sigla
não-tenho interesse, mas ,há pro
jetos maiores para a cidade que
talvez exijam a composição da

chapa", desconversou ..
(MC)

Bobagem
Se existe uma coisa ruais sern sentido é a anotação do telefone no

verso do cheque. Se há dúvida sobre a procedência do cheque, o

que dirá do telefone ' .

Em caso de desconfiança - todo mundo tem direito de

desconfiar, ninguém é obrigado a avalizar quem não conhece - o

correto é solicitar a identidade do cliente, até porque, se o cheque
for furado, com toda a certeza o telefone também será.

LUIS CESAR GONÇALVES ME
Empresa que estava localizada à Rua 28 de Agosto, 1022 - sala 2
, Centro - Guaramirim-SC
CGC: 81.319.147/0001-40

Inscrição Estadual: 251.800.644
Comunica o extravio dos seguintes documentos da empresa
* Notas Fiscais série D,1 do n° 000001 a 000050 (usados), do
n° 000101 a 000150 (em branco).
* Notas Fiscais série 8-1 em branco do n° 000101 a 000151, do
n° 000210 a 000250.
* Todos os Livros Fiscais.

Guaramirim, SC, 04 de abril de 2000.
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I s .In�cnçoes par.a o curso de Administração de Empresas I
I COI.ller�lals, pron�o.vldo pel� Senac �Serviço. Nacion�l de I
I A�I endizado Comei cial) e. a,Fel] (�und.açao Educa�lonal Regional I
I

Jai aguaense) podem ser fel tas ate o di a lOde maio, no Senac de I
I Jaraguá do Sul.

_

I
O curso, com duraçao de 300 hO�'as, é voltado a empresários,

I

gerentes, vendedores e pessoas ligadas à área de comércio e
I

serviços, detentoras do diploma de segundo grau.
I

Maiores informações pelo telefone 370-025 I ou e-mail I·
senaccjgs@jgs.matrix.com.br I
O Os funcionários da Indumak rejeitaram a proposta de I
criação do banco de horas. Dos 80 trabalhadores votantes I

,

metade foi favorável, 39 trabalhadores votaram centra e I
houve uma abstenção. I
Apesar da maioria ter optado pelo banco de horas, o número I
de trabalhadores favoráveis ao sistema não atingiu o quórum I
mínimo de 55%, definido em convenção coletiva de trabalho. I
O O superávit primário do setor público consolidado em fevereiro I
foi de R$ 3,827 bilhões, segundo cálculo corrente. I
�o ,:cun:�lado do prim�i�'� bimestre, o saldo positivo de R$ 7,921 I
bilho:s �a superou o enterro de desempenho firmado pela equipe I
econormca com o FMI (Fundo Monetário Internacional), para os I
três primeiros meses do ano. I
O O Banco Central apresentou esta semana as novas I
notas de R$ 10,00, confeccionadas em polímero, material
plástico resistente, colocadas em circulação para comemorar

I
os 500 anos do descobrimento do Brasil. I
As notas têm a esfinge do navegador português Pedro Álvares I
Cabral. I

I
I

As exportações de produtos agrícolas e a queda de 50,9% nas I
I importações contribuíram decisivamente para o bom resultado. I
L �

O A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 113

milhões na terceira semana de abril.

Fazenda vai intensificar a

fiscalização do cupom fiscal
Apevi alerta
para a

obrigatoriedade
da emissão

Jaraguá do Sul - A partir
de I de julho, os Estados estarão

autorizados a exigir de todas as

empresas com vendas direta ao

consumidor final, independente
do faturamento anual. a emissão
do cupom fiscal. Hoje. somente
as que faturam mais de R$ 120

mil por ano são obrigadas a emitir
o cupom. Em Santa Catarina,
neste primeiro momento, a Se

cretaria de Fazenda não vai aplicar
multa às empresas que não emi

tirem o cupom fiscal. O governo,
no entanto, promete intensificar
a fiscalização nos pontos de co

mércio para garantir o cumpri
mento da lei, em vigor desde o

último trimestre do ano passado.
Na noite da última segunda

feira, a Apevi (Associação das Pe

quenas Empresas do Vale do Ita-

pocu) reuniu os associados para
esclarecer sobre o novo sistema
de fiscalização e alertar para a

obrigatoriedade da emissão do

cupom fiscal. Na oportunidade,
o fiscal da Fazenda do Município,
Jesus Oliveira, explicou como

funciona o novo modelo de con

trole de vendas e a máquina de

emissão do cupom, além de lem

brar quais as empresas estão obri

gadas a emiti-lo. Segundo ele, o

cupom fiscal substituirá a nota

fiscal, facilitando o processo de

fiscalização e controle das mer

cadorias. nas empresas.
Durante a reunião, o presiden

te da Apevi, Everaldo Batista de

Oliveira, informou que a entidade,
por intermédio da Fampesc (Fe
deração de Assoei ações deMicro
e Pequenas Empresas de Santa

Catarina), firmou convênio com

a empresa IDM Informática, de
São José, na Grande Florianópo
lis, para a aquisição das máquinas
emissoras de cupom fiscal, com

"preços e descontos especiais".
Na opinião dele, o novo sistema

de fiscalização, além de facilitar

para as empresas, vai reduzir a

sonegação.
- O novo sistema vai facilitar

no ato da compra e até o proces
so de aquisição das notas fiscais.

Hoje, as empresas precisam da

autorização da Secretaria de Fi

nanças do Município para impri
mir os blocos, com a emissora, o
controle será feito diretamente nas

empresas - explicou, lembrando
que a multa para as empresas que
não emitirem o cupom fiscal é de

mil Ufirs (R$ 1.064,10).
O presidente lembrou ainda

que·, apesar da Secretaria de

Fazenda prometer aplicar multas,
a decisão pode ser revogada a

qualquer momento.
FINANCIAMENTO-O ge

rente da Caixa Econômica Federal
de Jaraguä do Sul, Hélio Silva, in
formou que a Caixa abriu linha

de crédito especial para financiar
a aquisição das máquinas emisso
ras. O Banco do Brasil também
financia a compra do equipa
mento. (MAURíLIO DE CARVALHO)

Estaremos
atendendo

no feriado de
1° de maio
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• A Style Agency ofModel's
está promovendo Uma super
festa na Recreativa Arweg, no
próximo dia 28/4, a partir das 20
horas, onde haverá show de

coreografia com quase 70

modelos, homenagem ao

"Brasil500 anos". Desfile de

modas para Naguchi, Shopping
CenterBreithaupt; Grüger's
Modas e Pointer Modas (moda
social). A noite será animada

pela bandaMontreal, do
Paraná, com sorteio de brindes.
Os ingressos estarão

disponíveis com os modelos da

Style ou pelos telefones 371-
1355/275-0595.
• A 2a edição da "Festa no

Casarão" será no dia 28 de

abril, a partir das 23 horas, no já
conhecido casarão da Rodovia

Wolfgang Weege, Km 12,
próximo à NaneteMalhas, O
ambiente foi remodelado para
abrigar a festa. A atração será o

show da Banda Ladainha, gue
terá participação especial do
internacional Rex Johnson. A

partir das 6 horas será servido
café da manhã. Ingressos ante

cipados, no valor de R$ 5,00,
no Posto Mime da Reinoldo
Rau e naNetuno Internet.
• Dia 1 de maio show com as

bandas ,paulistas Maguerbes e

Tolerância Zero, Choke, do
Paraná, e Ziriguidum, de
Jaraguá do Sul, às 15 horas, no '

Curupira Rock Clube, próximo
ao campo do Amizade, em
Guaramirim.
• Não percam a Festa do
Trabalhador do Grupo Weg,
neste sábado. O baile vai ser

animado pela banda Pop Band
Show, além da Banda In Natura.
Durante a festa vai acontecer o
sorteio de dois carros.

• Parabéns aos

aniversariantes: Aldo Rornen

Pasold, Silvino Lessmann,
Cristiane Machado, Sibele
Cristina Vailatti (24/4); Evani
Alves, Rafael Gonçalves (25/5);
Márcio Mauro Marcatto, Levi
Gadotti, Waldemur P. Baade, .

Djeison Staffun (26/4); Ortwin
Herrmann, Adilson Prochnow
(27/4);.Joni Becker, Oülia

.

ErchingerNicollini (28/4);
Ademir Kruger, Darlon Konell
(29/4); Ilca Hauck, Osmar
Gerent,Maria Packer (30/4).

No dia 12 de abril o casal David (Ivone) Stassun comemorou
Bodas de Prata. A missa foi celebrada na Catedral São

"

Francisco de Assis, de Ioinville

Aniversaria hoje o jovem Djeison Stassun. A

família deseja muitas felicidades

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

Qavelli, a loja
que veste o

homem de
. bom gosto ..

o Boticário

TELENTREGA

275-0583 - 371-7365 -

371-6547
Calçadão,364-destacionamentoanexo-nãofechamosparaalmoço

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

Luiz AntônioGrubba, presidente microrregional.do PPB,
com a esposa, a fisioterapeuta Rita. Sempre prfSentes nos

acontecimentos da cidade

Vereador Moacir Bertoldi e a secretária adjunta de

Educação do Estado, Simone Schramm, em evento social

FONE/FAX (047)

Aluga telões

372-2167

* Confecções em geral
* Cama _ Mesa'- Banho

KIBARATO
BORDARE®

BO�Di\.DOS
• Bordados computadorizados e

apliques para confecções em geral
• Desenvolvemos também programas

pere bordados.

Rua Amazonas, nº 324 - Centro
Fone/Fax: 371-3366 - Jaraguá do Sul
E-mail: bordare@netuno.com.br

Com o melhor preço äeckieäe
Visite nossa nova loja:
Av. Mal. Floriano, 35
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História, Fatos eTradiÇ@
História em fotos

Hoje temos toda uma in
fra-estrutura de serviços a

nossa disposição, de forma

que nem conseguunos Ima

ginar como é passar sem

eles. Energia elétrica, es

tradas, comércios dos mais
variados ramos, indústrias,
etc., etc. Enfim, o que possa
ser necessário está ao

nosso dispor. No início da

colonização, somente os

serviços mais essenciais

estavam disponíveis. E,
muitas vezes,não sem andar

algumas dezenas de quilô
metros. Havia uma casa de

comércio ali, outra acolá;
uma serraria, uma olaria,

primeira casa comercial de "Bernardo Grubba! fun-
. r dac a em 1903.no local atual,à rua Pe�.�p.Pes8ôa.

Em tomo da casa comercial girava a vida econômica da colônia

CORREIO DO POVO

Fotos: Arquivo Histórico

Quarta-feira,
26 de abril de2000

Por Egon Jagnow

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· -:

ou uma ferraria, tão neces

sárias na época, muitas
vezes, demandavam horas de

caminhada. Sem falar nas

estradas precárias. Trans

portar-se ao tempo passado
e traçar o futuro à luz da

lamparina hoje é algo quase
impossível, mas também

cheio de surpresas.

A ferraria, parte do cenário, além de fabricar as ferramentas agrícolas (enxadas, foices, machados, arados, etc.) também fazia os troles e as carroças
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Confira a História
"A História de nossa gente não pode ficar só

na saudade". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.
Barão de ltupocu

Há 62 anos

- Em 1938, em começos de fevereiro, o 2° tenente da Força Pública do
Estado, Leônidas Cabral Herbster, assumia o cargo de prefeito de Jaraguá
e desde logo baixava Decreto Lei n° 4, estabelecendo o "habite-sé" para
locação de imóveis.
- A Prefeitura, seguindo a linha integralista cooperativi.sta, proscrito pelo
Estado Novo de Getúlio Vargas, distribuía sementes de feijão preto e, no

interior, poderia ser procurado com Virgilio Rubini, na Barra do Rio Cerro;
Francisco Ersching, em Garibaldi; Remídio Vicenzi, em Itapocuzinho;
Giardini Lenzi, em Ribeirão Grande, eOctaviano Tissi, em Retorcida. Em
Hansa (hoje Corupá), 2° Distrito, na Intendência e no Centro Agrícola.
- Para o Grupo Escolar Abdon Batista era nomeada a professora Leonor
de Souza Neves.

Há 32 anos

- Em 1968, ainda repercutia o segundô ano do governo municipal de
Jaraguá do Sul, deVictor Bauer, "mandato dedicado ao trabalho realizador,
contudo, desnecessário seria assinalar aquilo que é do conhecimento de

todos", dizia a imprensa local, finalizando: "Formulamos ardentes votos ,

para que o sr. prefeito municipal continue a desenvolver esforços para
que possamos adquirir, em definitivo, as características de Município
Padrão, célula onde se trabalha, se produz, onde se é feliz, onde se progride
e onde se tem a segurança do dever cumprido".

.

Há 22 anos

- Em 1978, o ministro das Comunicações, Euclides Quandt de Oliveira,
visitava Jaraguá do Sul, com o objetivo de inspecionar os serviços afetos
à sua pasta, segundo comunicação do dr. Harry Kormann. Recebido pelo
prefeito Victor Bauer, pelo vice Sigolf Schünke, vereador Enno Janssen,
presidente da Câmara e presidente da Acij, sr. Waldir O. Rubini. A

imprensa local abria espaço, de primeira página, saudando o ilustreministro
pelas instalações nesteMunicípio, que são as mais importantes do País
"e onde uma pequena localidade, conhecida por Nereu Ramos, apela
para o alto patriotismo de um ilustre filho desta terra, para que faça com
sua autoridade 'ligar' este pedaço fértil de nossa terra com o mundo
civilizado do planeta, capaz de oferecer à humanidade o alimento de que
tanto necessita".

Há 12 anos

- Em 1988, o deputado estadual Ademar Duwe, acompanhado do
secretárioWerner Zulauf e de comitiva catarinense que embarcava para
Alemanha, levando farta documentação, fotos e fita-vídeo sobre
sociedades esportivas e recreativas que mantêm a tradição germânica do
tiro ao alvo, para tentar a obtenção de recursos à manutenção. Existiam
perspectivas destes recursos virem a ser liberados através de contatos

de Duwe com entidades culturais alemãs.
- Era ainda a época da inflação e a

Fundação do Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística informava a

inflação para fevereiro, que ficava em

17,96%. E a caderneta de poupança
rendia, em fevereiro, 18,54% (correção
monetária mais juros de 0,5%). A OTN

(Obrigação do Tesouro Nacional)
passava a valer, para março, Cz$ 820,42,
e a URP ficava em 16,19%.

Qualidade
Marista de

Educação

%7

LIVROS NA PRAÇA

Apreciação do livro 'O Relato' - A História da

Imprensa - Iaraguá do Sul e Vale do Itapocu
Os olhos, os ouvidos e a boca do Povo

I'or Hilller F Piazza

A imprensa sempre foi um elos instrumentos elo analista ela
História. com as ressalvas elas tendências das informações.

A utilização das informações ela imprensa pelo historiador
são de importância decisiva na estruturação de uma visão

histórica, global ou parcial.
Esta é a imagem que se nos apresenta quando se tem presente

"O Relato", ele autoria de Eugênio Victor Schmöckel, que se

subintitula "A História da Imprensa - Jaraguá do Sul e Vale do

Itapocu",
Num quadro bastante sintético esta abordagem da Imprensa

�os mostra quanto é di lfcil a manutenção de jornais ou periódicos
nas comunidades de pequeno suporte econômico-financeiro.

O CORREIO DO POVO, de Jaraguá elo Sul, atualmente conduzido
por Eugênio Victor Schmöckel - nos seus altos e baixos - tem sido os olhos, os ouvidos e a boca
do povo da Região do Vale do Iiapocu, pois esta é a missão da imprensa, na sua mais larga expressão.

Manter esta publicação, com a periodicidade elevida, não é fácil. Além dos investimentos deve-se
ter presente o ideal, notadamente quanto ao valor cultural de uma publicação.

Amanhã, ao se escrever a História do Vale do Itapocu, o conteúdo das páginas do CORREIO DO
POVO fará com que o leiior visualize os aspectos políticos da formação da comunidade, a sua evolução.
administrativa, social, econômica, escolar e cultural, com a arnplitude e as características que o analista

desejar.
Por outro lado, "O Relato" vem completar um quadrojá bastante largo sobre a Imprensa Catarinense,

abordada em estudos do ruais variaelo tamanho e profundidade, desde pequenas apropriações até em

dissertações de mestrado e doutorado, como as três dissertações de mestrado sobre a imprensa da
cidade do Desterro (Florianópolis), defendidas no curso ele Pós-Graduação em História da Universidade
Federal de Santa Catarina.

Seria de bom alvitre que se estudasse ruais aprofundadamente a imprensa em todos os quadrantes
da terra catari nense I

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

Tio Eugênio
I. f

o( ./
o Integralismo

A imprensa classificava os acontecimentos como

o putsch Integralista da madrugada de 11-5-1938. Ele
mentos integralistas tentavam, naquela madrugada, um
golpe de força e assaltar o palácio Guanabara e o arse

nal da Marinha, ao mesmo ternpo que grupos isolados

percorriam a cidade lançando granadas com intuito de

provocar o pânico na população, enquanto que 50 ocu

pavam o' corpo de guarda do palácio, armados de me

tralhadoras. O próprio presidente Getúlio Vargas, em
punhando um revólver para tomar posição centra a

inrejuona, prendendo os assaltantes, havendo mortos.

Com o pronto revide, voltava a paz com a prisão de

destacados elementos integralistas. A imprensa era se

veramente vigiada e os comunicados oficiais saíam da

secretaria da Presidência às interventorias e estas aos

prefeitos. Jaú Guedes, secretário da Interventoria, de
Santa Catarina, transmitia aos prefeitos.

Na Comarca de Jaraguá, o dr. Arno Pedro Hoeschl, juiz de Direito, publicava Edital de

Júri, designando o dia 24-8-38, às II horas, para os sorteados apresentarem-se na terceira
sessão do Júri da Comarca: Luiz Sarti, Alfredo Klug, Walter Hertel. Ricardo Tavares, Leopoldo
Grubba, Godofredo Guilherme Lutz Luce, Eduardo Kellermann. João Emmendoerfer, Bruno
Manhke, Eugênio Wolf, Arnoldo L. Schrniu, Carlos Ono Krelling, Otro Hilbrecht, José Peters,

Felipe Brandes, Walter Janssen, Frederico Hasse, Roberto Funcke Jr., José Maffezzolli,
Jacob Buck e Frederico Neumann. É que, naquela data, seria julgado o ex-sargento e ex

delegado especial de polícia de Jaraguá, autor do assassinato do chefe Integralista, vereador
e presidente da Câmara.

Voltaremos. Até a próxima.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Quarta-feira, 26 de abril de 2000 GERAL CORREIO DO POVO - 3

MOMENTOS DE REFLEXÃO

Aos nossos filhos
"Saudade é arrumar o quarto do

filho quejámorreu." Chico Buarque
ele Hollanda.

Sabe, filho, há muito que te dizer.

Hoje é Sexta-Feira Santa, em que
comemoramos a morte de Jesus.

Você não está mais em meus

braços. Muitos jovens, de sua idade.já
não estão mais nos braços de suas mães.

Havia tanto a dizer. .. tanto a

sentir...
Mas tu não estás mais aqui.
Por que partiu? Por que nos

deixou') O que tem estemundo que leva
tantos jovens, que tolhe tantas alegrias?
Ainda é sexta-feira. A dor é forte, a

tristeza €Orla o coração. Olho o teu

quarto, a cama em que dormias, o prato
em que comias ... Tudo ainda tem teu

cheiro, tua risada franca, teu senho

carregado ... Há tanta beleza na vida, mas
é tudo tão rápido, como um sonho, e
tão fugaz ...

Lembro as vezes em que te dei o

seio, em que te carreguei nos braços ...
Lembras aquela vez que conversamos,
é estavas dentro de minha barriga') E
agora, e agora ... bem, agorajá não estás

ruais, nem comigo ...
Olha para a cruz, ela não está ruais

vazia. Agora, também tu estás lá. Não!
Eu estou'

Jesus está aqui, mas tu não estás.
Como eu queria dizer tantas coisas, mas
eu nem estava perto? Lembras quando
eu disse: "Cuidado"? Pois é, e o cuidado
não foi bastante. Penso nos teus irmãos,
ouço tantos dizerem que não é bom ter

um só filho, mas tu fazes falta, e teus

irmãos também têm saudade ...

Aqui em casa ninguém tem mais

apetite. Mas por que comer?
Quando a gente ouve tantos se

queixarem, as vezes a gente não dá a

devida menção. Pensamos que deve ser

dolorido, mas que passa. Mas como é
difícil caminhar neste túnel escuro.
Como meus pés vacilam, meus olhos
turvos não enxergam o caminho ... E teu

pai? Está aqui ao meu lado, também
conversando contigo.

Queria dizer a teus irmãos, a teus

amigos, que a vida é bela, que a gente
não é careta, mas que todos podemos
ser felizes, apesar dos carros, da

velocidade, da ansiedade de vencer

limites. Podemos esperar, podemos
bri ncar, podemos olhar com vagar para
a criação de Deus. Você já parou para
admirar as minhas orquídeas, filho?
Agora não rnais, não é? Pois é ...

Olho outras mães, elas também

sofrem por suas crianças. Vê aquela'!
Também está sozinha. E aquela outra?
Também perdeu seu filho.

Olho para a cruz e vejo Maria ai i,
chorando e sendo amparada pelo
discípulo amado. Vês? Ela também

chora, agora quase cai. A tarde está

cinzenta, as nuvens correm no céu

escuro. Os discípulos já foram, Maria
se demora, não quer deixar Jesus. Mal
sabe ela do domingo da ressurreição.
Mas eu espero. Confio em Deus, confio

que a sua promessa também está

presente em minha vida. Desde que te

gerei, eu confiava na Ressurreição.
Desde lá, sabia que seria exigida. Mas
não pensei em te perder. Agora estou

aqui, junto de Maria. Maria me

compreende, nós eluas conversamos

hoje ele manhã. Ela também é mãe, né 'I

Pois é filho, rue disseram: a vida
continua ... Eu sei que ela continua, sei

que elevemos ir adante, mas poxa, você

poderia estar aqui. Vês teus irmãos')
Como gostavam ele estarjunto de você')

Agora eles também estão sozinhos. Isto

passa, pode ser, mas você não voltará

Mas, filho, tenhas certeza, aquela
tlor em teu túmulo é o meu amor, a

minha saudade. Arrumo o teu quarto
por que sei que estás comigo. Não

podes me deixar, mesmo que a viela te

leve de mim. Estou triste. é verdade.

Mas a promessa elivina é rnais forte

que a minha dor. Confio, e olho para a

cruz com convicção. Jesus também

passou por isto, Maria também estava

ali, sentada, vendo sern enxergar,
falando sem ouvir, perguntando por
respostas que ninguém lemo

Mas paSSOLl. A flor murchou,
secou, troquei, molhei, esperei. Eu
ainda espero. Um dia, um elia, ainda
nos daremos um torre e longo abraço,
não é filhi nho?

Lá ainda vamos conversar sobre
tudo isto, sobre aquilo que eu queria te

dizer e que ficou trancado aqui na

garganta. Só saiu ainda um grito, ao te

ver na mesa fria elo necrotério gelado.
Ainda dói,

Mas a tarde termina. Vem a noite.

Domingo virá, com a Nova Vida que
Jesus nos dá, Lá, conversaremos.

Um abraço, tua mãe, todas as mães,
todos os amores. todas as palavras.

Marta Moura Streppel

Srculo
Ita..lia..I1�

I. INFANTIL - NÍVEL I
Público: crianças de 6 a 7 anos

Dia da semana: segunda-feira
Horário: das 18 às 19h I 5

Professora: Tania Regina Tarquini

5. ADULTO - NÍVEL!
Público: adulto
Dia da semana: terça-feira
Horário: das 19h30 às 21 h30

Professora: ClariceMaria Bressan

Devanir Danna

Presidente

de Jaraguá do Sul

CURSO DE ITALIANO

2. INFANTIL - NÍVEL II
Público: crianças de 8 a 12 anos

Dia da semana: segunda-feira
Horário: das 16 às l7h30

Professora: Tania Regina Tarquini

4. ADULTO-NÍVELII
Público: adulto

Dia da semana: segunda-feira
Horário: das 19h30 às 21 h30
Professora: Tania Regina Tarquini

3. INFANTIL - NÍVEL III .

Público: crianças de 8 a 12 anos

Dia da semana: quarta-feira
Horário: das 9h30 às I I horas

Professora: Tania Regina Tarquini

3.ADULTO-NÍVELCONVERSAÇÃO
PúblicQ: adulto
Dia da semana: quarta-feira
Horário: elas 19h30 às 21 h30

Professora: Tania Regina Tarquini

AUTOMÓVEIS
Novos e usados - Fone 371-8287

Rua Antônio Carlos Ferreira cl Henri ue Piazera

Estão em andamento os cursos de italiano, atendendo por idade e por nível de conhecimento da língua.
Continuamos aceitando alunos nas turmas existentes ou podemos formar novas turmas, se necessário.

Para maiores informações favor entrar em contato com a Sra. Clarice M. Bressan, ou no local do curso, nos

horários indicados. O curso está sendo realizado na nossa sede, na Rua José Marangoni, s/n°, próximo à

Igreja Nossa Senhora Rainha da Paz.

ROTARYCLUB
DE GUARAMIRIM

Posto de
Gasolina
Maiochi
Ltda.

ROTARY X DECÁLOGO DO ROTARIANO - I) Ao ingressar em
Rotary lembre-se que, clube rotário é clube de serviços, no qual não
deve haver inativos. 2) O clube rotário deve ser como uma colméia

onele todos façam alguma coisa. 3) Entre os verbos menosprezar e

dignificar, o rotariano deve, sempre, conjugar o segundo. 4) O

egocentrismo é incompatível com os ideais rotários. Lembre-se, sempre,
elo lema: "Dar de si, antes de pensar em si". 5) No Rotary não deve

haver críticos, e sim opinadores. 6) O distintivo do Rotary é para ser
'

usado, não para ser guardado. Sinta orgulho em usá-lo. 7) Nas reuniões
rotárias não existem cadeiras numeradas como nas academias de letras.
Procure fazer rodízio, pois, tal procedimento estimula o

companheirismo. 8) Procure ser, sempre, um mediador, não um

contestador. A polêmica gera a desagregação. Respeite os pontos de

visra divergentes do seu. 9) Não seja desatencioso quando um

companheiro estiver falando. É um princípio ético, e um dever rotário,
a atenção com quem fala. 10) Divulgue, na sua comunidade, o que o

Rotary International realiza pelo mundo, ajudando na erradicação de

doenças endêmicas, combatendo a fome e fomentando a paz e a

Compreensão Mundial.
"O autor é Francisco José de Mello - sócio do Rotary Club de

Cachoeira - São Feliz - BA.

ROTARY X O SEU ROTARY CLUB É INTERESSANTE? - Antes

de promover uma campanha visando arregimentar novos sócios,
enriquecendo, assim, o clube, com novas mentalidades, pessoas
gabaritadas, imbuídas do propósito de servir, de dar, talvez, idéias

sugestivas e coerentes com a atualidade em que vivemos nos dias de

hoje, o seu Rotary Club deveria realizar, com cuidado, uma "auto

análise" a rim de deterrninar certos fatores. É ele um clube ao qual os
líderes de negócios e profissionais gostariam de pertencer? Ou é visto

o seu Rotary como sendo talvez um "clube de coroas" ou clube de

negociantes, clube fechado, ou ainda uma associação de certos grupos
ou "panelinhas"? Os sócios têm demonstraelo satisfação em pertencer
ao quadro social, nas atuais condições? As reuniões semanais são

produtivas? É visto como uma força significante em sua comunidade?
Está envolvido em prestação de serviços meritórios ou fator importante
para atrair novos sócios com personalidades e interesses divergentes?
Os ideais exemplificados no lema: "Dar de si, antes de pensar em si"
têm sido substituídos por uma atitude, digamos, acomodada? É público
e notório que a fim de atrair novos sócios, especialmente maisjovens,
o clube deve se tornar conhecido em sua comunidade como uma ati va

organização de prestações de serviço, não simplesmente como um

clube que se reúne apenas e tão somente para comer e bater palmas.
Um bem planejado programa de relações públicas contribuirá para
projetar uma imagem mais favorável da nossa organização.
ROTARY X POTENCIAL PARA DESENVOLVIMENTO DO

QUADRO SOCIAL - Analise bem a questão para a admissão de

novos sócios; seja positivo, acredite no sucesso que está ao seu

alcance. Relacione três possibilidades para o desenvolvimento: I)
Novos sócios representativos; 2) Novos sócios representativos
aelicionais; :'\) Novos sócios por serviços anteriores; e, ainda, preencher
as classi ficações vagas dos sócios que passaram para veteranos. Os
candidatos mais importantes à categoria de sócio representativo são

os qualificados para preencher as classificações vagas, que residam
ou trabalhem dentro dos limites territoriais do clube ou nas adjacências.
Cada sócio representativo pode propor para representativo adicional
um i ndívíduo qual i ficado e ati vamente envolvido na mesma ocupação
do preponente. Aproveite todas as chances. Estabeleça o alvo: "Um
sócio representativo adicional para cada sócio representativo?
Preencha as classificações vagas, liberadas por rotarianos que se

tornaram sócios veteranos. Considere ser orgulho para o clube ter

uma plêiade de sócios veteranos, é sinal de maturidade; propicie meios
e modos para que isso ocorra em seu Rotary Club.

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

Telefone

Rua Reinoldo Rau, 61 - salas 1 e 2

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

Rua Paraíba, 256 - Blumenau
Telefone/Fax: 340-2393 (047) 373-0187

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Expressão da doçura, além das palavras e do

tempo.
Eterno remanso de carinho e de amor, o nascer

do novo, que cada dia se apresenta, a emoção
do encontro com a própria vida, simples simples
letras indecifráveis e sublimes ... MÃE,
Quero que saibas que és a pessoa mais especial
da minha vida, porque és maravilhosa e muito

importante.
Seja milito Feliz.
De sua filha,
GI

Quarta-feira, 26 de abril de 2000

Amanhã (27), completa mais um ano de vida a nossa querida
amiga Amélia, filha de Áurea e Cláudio Bramorski, competente
farmacêutica/bioquímica da Farmácia Bibi e do Labomass.

Amélia, não somente neste dia, mas em todos os dias, desejamos
a você muito sucesso, amor e felicidades, pois você é uma pessoa
batalhadora e que sabe muito bem o que quer, portanto, vá em

frente que o caminho é esse mesmo. Um grande abraço de toda a

galera. Parabéns!

�

O VALOR QUE NAO SE DA
No Dia do Trabalhador - I de maio - nada melhor do que 6 pão para
significar e simbolizar o valor divino do trabalho. Esse pão que você

jogou no canto

Demorou tanto,
Demorou tanto até chegar a você
Porquê?

Porque houve a somente do trigo,
Houve a terra, o plantio amigo,
O zelo, o crescimento,
O embalo do vento,
Células se multiplicando,
Chuva, sol irradiando,
Por fim a colheita.
O suor, os inaços,
O carregamento, os passos,
Homens e máquinas.juntos, dispersos
Um trigo quase feito em versos ...

Ensacamento,
Viagem,
Venda,
Revenda,
Padaria ...
E uma incontida alegria,
Milagre! Transforrnaram em massa.

E no tempo que passa
Não se reconhece o vegetal, o cereal

antigo,
E o trigo
Evolui noutra forma, se transforrna,
Vai para o forno,
Fica quente. Sai. Fica morno.

E de repente desponta no balcão
Com outro nome,

Sagrado nome que mata a fome:

PÃO!

E esse pão que você jogou num can

to,
Demorou tanto

Para chegar a sua mão,
E depois de tal andança
É desprezado num segundo
Enquaruo adu ltos e cri anças,
- Um terço do mundo, -

Morrem por não tê-lo,
Por não vê-lo.

Esse pão que você jogou num canto

Demorou tanto .. ,

Agora pense no arroz, na ai face
Na batata, no feijão,
Pense se tudo isso não desabrochas
se

Para chegar a sua mão!
E você come sem agradecer.
Sem pensar, sem meditar,
Sem querer saber.

Sem oração,
Sem nada!

Pobres racionais que na corrida
Não olham as origens da vida
E não entendem a divina poesia
Do "Pão Nosso de Cada Dia" ....

(Neimar de Barros)

por Elaine Cristina Gums e GiseIe Ramos

• Maria Beatriz Zanotti será muito

cumprimentada no dia 2/5 pela passagem de

mais um aninho.

BIA ...

A verdadeira amizade é uma pérola de valor

inestimável. Amigos são como anjos em nossas

vidas, são como flores que enfeitam o jardim de

nossa existência.

Suas amigas lhe desejam toda a felicidade e que
você seja sempre esta pessoa maravilhosa.

Parabéns!

• No dia 2 de maio, Magda Ramos festejará
mais um aniversário. Ela, diretora da Creche

Municipal Hulda Cardoso e acadêmica do

curso de Pedagogia da Ferj. Suas

companheiras de trabalho, sua família e arnigas
lhe desejam tudo o que há de mais belo no

mundo, porque você é especial e única e

merece ser muito feliz. Parabéns!

• JORGE!

Desejamos a você: todas as coisas boas do

mundo e que Deus o ilumine sempre.

Parabéns pelo seu aniversário (28/4).
Quem lhe manda um grande abraço são Nani

e Dani. Felicidades!

• MÃE!!!
Um brilho suave e misterioso paira no ar, cálido

e eterno, decifrando um momento tão mágico,
tão particular, tão sublime.
Simples letras que contêm um universo de

sonhos e esperanças, de histórias e fantasias, de
vitórias e derrotas, de lutas e decepções, de

alegrias e tristezas.

O perfume de cada instante carregado na alma

e no coração. Estranha combinação de instinto e

proteção.
A força que constrói os ideais e alimenta as

esperanças.
Universo de bondade e paciência infinita.

• IMPERDÍVEL
Grandioso baile gaúcho em benefício do Hospi
tal Sagrado Coração de Jesus.
DATA: 29/4/2000
INÍCIO:22h30
LOCAL: Centro de Eventos da Fecarroz (Pavi
lhão C)
GRUPO: Chiquito e Bordoneie - RS

Ingressos:
Antecipados: R$ 8,00
No local: R$ 10,00
Ingressos à venda na Aciarn, Farmácia Kury,
1,99 da Zulma, Lili Fiori, Cidaben

• A Mirage Danceteria (Salão Aloísio) voltou
com força total no último fim de semana, depois
de ter passado por algumas reformas, que aliás
ficaram muito boas.
No próximo final de semana teremos discoteca
normal no sábado, e no domingo Pop Band

Show, uma das melhores bandas do Estado.
Vale apena conferir.

Vanessa Maithê Zapelini, filha de Solange e llto Zapelini (Loja Solvana), e Fabiano Spézia,
estudante de arquitetura da Furb, filho de Salete e Almir Spézia (Lili Fiori), recebem os parabéns
pelo seu 40 aniversário de namoro, 110 dia 1 de maio de 2000. Toda a tchurma do Los Piracachaça
deseja aos queridos amigos muitas felicidades e que continuem assim para que em breve possamos

ter mais um casamento na turma. O que vocês acham?

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Prefeitura exige substituição
de delegado transferido

Jaraguá doSul- o prefeito
Iririeu Pasold encaminhou ofício
ao secretário estadual de Segu- ,

rança, Antenor Chinatto Ribeiro,
solicitando providências quanto
ao déficit de delegados da Polícia
Civil local. O governo nomeou

delegados regionais ecargos de

confiança e comissionados), de

Rio do Sul e Canoinhas, que já
manifestaram não possuir inte
resse de abdicar de seus cargos

para se dirigi r ao Vale do Itapocu.
Duas vagas seriam abertas em

Jaraguá do Sul, com a saída de

Wanderlei Alves da Silva e Ilson

José da Silva, mas o segundo op
tou por permanecer na delegacia
local. Com a transferência do

delegadoWanderlei Alves da Silva

para Joinville, na semana passada,
a delegaciajaraguaense ficou com

a vaga aberta. A nomeação de dois
substitutos foi publicada este mês
no Diário Oficial, mas Roberto

Schultz, de Rio do Sul, e Osmar

Simplício Amorim, de Ca

noinhas, não têm interesse de as

sumir a vaga, porque exercem

funções de delegados regionais
nos municípios de origem. "Ago-

ra eu espero que a secretaria no

meie outra pessoa, porque
é

pre
ciso resolver esta situação", diz
o delegado regional Adalberto
Manoel Ramos.

- Se a lei permite que eles

não assumam a função indicada,
isso não é problema nosso. Jara

guá do Sul não pode ficar com

déficit nessa área - protesta o

prefeito. O acúmulo de serviços
pode deixar a cidade prejudicada
ou desprovida de segurança. O

delegado Ilson José da Silva con

firrna, "A demanda de trabalho é

muito grande".
O prefeito teme que, por a

cidade possuir conceito de auto

suficiente e resol ver a maioria dos

problemas sozinha, o poder pú
blico não tome providências para
substitui r o cargo, justo num mo

mento em que outras cidades,
como Joinville, reforçam o poli
ciamento e a segurança. O dele

gado regional acredita que o im

passe seja resolvido em breve,
depois que terminar o remane

jamento de delegados no Estado,
resultado de promoções e trans

ferências. (Lf")

Sem gripe: José dos Santos Pamplona confirmou a eficácia da vacina e retomou ao posto este ano

Boatos prejudicam vacinação
dos idosos contra a gripe

Secretaria
imunizou dois mil
eespera
vacinar 6.749

O prefeito lrineu Pasold ad

mite a possibi lidade de levar a va

cina até os grupos de convivência
da terceira idade, caso o benefício,
não atinja o número esperado. Ele
reconhece que apesar da di vulga
ção em rádios, jornais e até nas

igrejas, pode ter havido falhas na

divulgação, pois há idosos que
ainda ignoram a existência da

campanha. No ano' passado,
quando a campanha era destinada
a pessoas com idade superior a

65 anos, oMunicípio aplicou cer

ca de cinco mil vacinas.

Não existe possibilidade de

prorrogação do prazo de vacina

ção, estabelecido pelo Ministério
da Saúde. A campanha, que
iniciou no dia 17, vai até o dia

28. Os.Idosos que desejarem
receber a vacina em Jaraguã do

Sul podem se dirigir aos postos
da Reinoldo Rau, Santo Estêvão,
Caie, Barra do Rio Cerro, João

Pessoa, Cohab e Três Rios do

Norte. (LiSANDREA COSTA)

Ernestina, na manhã de ontem.

"No ano passado, eu tomei a

vacina e não tive gripe, por isso
estamos voltando. Todos deve

riam aproveitar este benefício",
opina. Ele acha que os boatos de

que a vacina faz mal à saúde
foram espalhados por ignorantes,
ou por idosos que temem a in

jeção. Comentários distorceram

a função do remédio, fazendo crer

que prejudica a saúde.
- Pesquisas realizadas com

provam que, além de imunizar por
um ano contra a gripe, a vacina
fortalece o sistema respiratório,
causando benefícios ao sistema
cardíaco - atesta a secretária
Nanci Zimmermann. A vacina

não tem contra-indicação e rea

ções e os números registrados
são provas, segundo ela, de que
reduz o número de internamentos

e de casos graves, decorrentes

da gripe. Os idosos que quiserem,
também podem vacinar-se contra

difteria e tétano.

Melita integnsConselho de Saúde
Schroeder - A secretária de

Saúde de Schroeder e presidente
do Colegiado dos Secretários

Municipais de Saúde na Micror

região do Vale do Itapocu, Melita
Rubin, integra o Conselho Esta
dual de Saúde. Melita teve o no

me confirmado e tomou posse
no dia 13 de abril, durante reu

nião do conselho, realizada em

Florianópolis. Ela será a represen
tante dos pequenos municípios
catarinenses perante o conselho

estadual.

Um dos primeiros assun,tos
que Melita acompanhou, na con
dição de conselheira, foi a ques
tão da fixação do teto da partici
pação financeira do SUS (Sistema
Único de Saúde) no atendimento
dos casos considerados de média
e alta complexidade.

Melita antecipou que pretende
apoiar as gestões já iniciadas pelo
Hospital e Maternidade Jaraguá
e SecretariaMunicipal de Saúde,
de Jaraguá do Sul, para o

credenciamento da UTI Infanti I

junto ao Sis�ema Único de Saúde.
Construída e instalada dentro

de modernos padrões e dotada de

todos os equipamentos neces-

,

sários para prestar atendimento
à população infantil da região, a

UTI Infantil do Hospital e

Maternidade Jaraguá depende do
credenciamento para poder dar o

,

atendimento que a população
carente precisa, explicou Melita.

AUTIInfantil deverá destinar

pelo menos dois leitos para
receber os pacientes do Sistema
Único de Saúde.

(MILTON RAASCH)

Jaraguá doSul- Apesar da
redução da faixa etária de 65 para
60 anos e dos benefícios com

provados à saúde, o número de
idosos jaraguaenses vacinados
corura gripe é considerado insu
ficiente. Boatos maldosos atra

palharam a campanha do Minis
tério da Saúde, que concede vaci
na gratuita, pela segunda vez.

Nos sete postos de vacinação
montados em Jaraguá do Sul fo
ram vaci nados, até ontem, cerca
de duas mil pessoas. A meta da

Secretaria de Saúde é vacinar
6.749 idosos, cadastrados nos

grupos de terceira idade.
José dos Santos Parnplona, 69

anos, di rigi u-se ao posto de saúde
da Reinoldo Rau com a esposa,

Exames com alta
confiabilidade em

aparelhos automatizados de
última geração.

Dr. Malta Souza Jr.

ljac@netuno,com,br Horário de Atendimento: Sego a Sex. Sábados
7:00 às � 2:00/13:00 às 17:30

<

8:00 às 11 :00

.,
LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLíNICAS.LTOA.

Atendemos todos os tipos
de Convênios.

Fone/Fax 371-0882
Rua Dr. Waldomiro Mazurechen,67 - Ao lado do Hospital São José

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Loteamento Nichelatti não tem

serviços básicos de água e luz
Apesar de ser

área i�regular,
a população
quer beneficios

Jaraguá do Sul- A família
de Tibério DaI Ri tem uma casa na

encosta do morro, no Loteamento
Nichelatti (proximidades da BaITa
do Rio Molha), há 25 anos. Por

ser área de ocupação clandestina,
ele e toda a população da região
não têm di rei to aos serviços de

água, luz e esgoto e utilizam rabi
chos de energia elétrica ou fontes
de água natural para prover a

manutenção das casas.

Cerca de 30 famílias vivem no

local, mas a Celesc alega que não

tem autorização para fazer ligações
porque é área invadida. Só pode
colocar a rede, se a Prefeitura auto
rizar. "O Samae diz que não dá para
trazer água até o morro porque não
tem pressão", lamenta Dal Ri. "Só

podemos autorizar a liberação de

serviços emloteamentos onde exis
te possibilidade de regularização",
explica o secretário do Desenvolvi
mento Econômico,Waldir Watzko.

O Loteamento Nichelatti não
entrou na seleção de 56 áreas com
chances de regularização, feita pela
administração municipal, porque
não passaria no quesito ambiental.
A Fauna não libera áreas onde
existem habitações em encostas de

morros ou em situação de risco.
O acesso ao mOITO é precário

e os rabichos de luz utilizados pe
los moradores partem do Rio Mo-,
lha, dois mil metros acima, para
sustentar as casas. A instalação
improvisada por Tibério Dai Ri

sustenta três casas e vai sustentar
mais uma, em construção. "Quan
do algU\:�;n está tomando banho,
tenho que parar de trabalhar, senão
a energia cai e temos que descer o

mOITo para ligar o contador", expli
ca Lourdes Dal Ri, que sustenta a

família com uma pequena facção.

ÁGUA - O presidente da

Associação dos Moradores da
Barra do Rio Molha, Valdir dos
Santos, está tentando, junto aos

órgãos competentes, a construção
de urna caixa de água, no 1110rro,

que abasteça os moradores. "Ê
muito fácil, basta que eles doem o

material, o resto os moradores fa

zem", avalia. A água utilizada na

região é canalizada de uma ca

choeira, no topo da montanha.

Apesar de habitarem em área

irregular, onde não se paga impos
to, os moradores acham que têm
os mesmos direitos que qualquer
cidadão jaraguaense e citam o ca

so de outras áreas irregulares, co
mo o próprio Rio Molha, que j'e
cebem benefícios da Prefeitura.
"Já fizemos muita coisa nessas

áreas, mas não temos condições
de fazer tudo porque a população
que paga impostos e mora em

áreas regularizadas nos cobra outro
tipo de obras", esclarece Watzko.

(LiSANDREA COSTA) Prejuízos: Lourdes pára afacção por faLta de energia

Juiz isentamédico acusado de

negligência em Guaramirim

Guaramirim - o juiz Elleston
Lissandro Canalli julgou improcedente a

ação de indenização movida em 1994
contra o médico Dagoberto Quadros
Royes, acusado de negligência médica no

atendimento a um caso de aborto

expontâneo no Hospital Santo Antônio. 'Ü
processo, que tinha a menor C.N., então
com 17 anos, e os pais dela, Antônio
Nunes Sobrinho e Iolanda Alves das

Neves, como reclamantes, foi considerado
extinto. A acusação era de que o médico
teria se equivocado ao concluir que a

criança, prematura de 21 semanas de

gestação, havia nascido morta.

Familiares do recém-nascido afir

maram, na época, terem percebido choro

e outros sinais de vida quando o mesmo

estava sendo conduzido para sepul
tamento.

Levado de volta às pressas ?O hospital,
o feto foi submetido a nova verificação pela
pediatra Margarete Helga de Morais, que

. constatou a existência de sinais

respiratórios e batimentos cardíacos

débeis, e que recomendou como recurso

extremo a remoção da criança para
atendimento na Unidade de Tratamento

Intensivo do Hospital Joana de Gusmão,
em Florianópolis.

No depoimento, a pediatra disse que

Royes participou do contato prévio com o

hospital na Capital para a transferência da

criança, e que os sinais apresentados pelo
feto eram característicos de vida vegetativa.
Conforme a médica, um feto naquela

.

circunstância poderia perfeitamente, em

razão de estímulos externos, manifestar

movimentos, sem que isso representasse
necessari amente sinal de vida cerebral ati va.

Segundo a pediatra, o que ela percebeu no

. reexame-não teria sido choro, mas ruídos

difíceis de identificar, até porque, com

apenas 21 semanas, os órgãos ainda não

estariam completamente formados.
A gravidez de C.N. veio de uma única

relação sexual mantida com o namorado,
em junho daquele ano. A própria jovem
afirmou ignorar que estava grávida, só
tomando conhecimento disso ao sentir-se

mal e dar entrada no hospital no dia 28 de

novembro de 1994, quando foi atendida por
Royes, que a examinou e constatou estado

de gravidez, internando-a, mediante o

diagnóstico de ameaça de aborto. A

condição dajovem inspirava cuidados e foi
mantida internada até o dia 2 de dezembro,

quando foi liberada, mas retornou ä noite,

apresentando novo sangramento.
O juiz Canalli concluiu que não se pode'

admitir ter havido negligência por parte de

Royes e que o mesmo não deve ser

responsabilizado pela morte do feto após o

nascimento, de forma que as indenizações
pleiteadas não podem ser respaldadas.
(MILTON RAASCH)
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Comunicação: surdos poderão utilizar a própria linguagem

Lei oficializa a linguagem
dos surdos em instituições

Assunto deve

gerar empregos
epolêmica

. .. .

nos rnumctpros

Jaraguá do Sul- o uso da

linguagem dos surdos foi ofi
cializado em Santa Catarina. Des
de o dia 12 de abril, a Libras (Lín
gua Brasileira de Sinais) é consi
derada linguagem corrente, de
acordo com lei aprovada pela
Assembléia Legislativa, e os sur
dos terão o direito de exigir a sua

uti I ização na rede de ensino e em

todos os estabelecimentos públi
cos. Ao mesmo tempo que gera
empregos para intérpretes e torna

mais democrática a convivência
do deficiente auditivo na socie

dade, a lei provoca polêmica,
porque os municípios vão preci
sar de estrutura para cumpri-Ia.

Álcool e drogas preocupam Conselho Tutelar
Massaranduba - o consu

mo de bebidas alcoólicas e drogas
entre os jovens preocupa o Con
selho Tutelar. No ano passado fo
ram atendidos 11 casos de ado

lescentes envolvidos com o al

coolismo e instaurados seis in

quéritos para apurar o uso inde
vido de drogas e o consumo de

bebidas entre menores. O forne

cimento de bebidas a menores e

a freqüência dos mesmos em lo
cais públicos estão restritas em

duas portarias publicadas pelo
Judiciário.

A fiscalização de menores

infratores aumentou a partir de .

1998, quando foram instituídos
os conselhos dos Direitos da

Criança e do Adolescente e Tute

lar, no Município. "O uso de en

torpecentes é a maior dificuldade
com os adolescentes", afirma o

conselheiro Joanir José Le

wandoski. Ele sugere a realização

de campanhas e palestras de

prevenção e esclarecimento para
diminuir a incidência do problema
na comunidade.

Lewandoski reclama a contra

tação de um número maior de
conselheiros tutelares na cidade.
As dificuldades do conselheiro
não decorrem só da demanda de

trabalho, mas também do fato de

ser o único em atividade. Ele ex

plica que, por se tratar de uma

cidade pequena, o trabalho do

conselheiro acaba ficando muito
"visado" na comunidade, sofren
do pressões dos envolvidos.

O comissário João Ivan

Kazmierski, responsável pela
Delegacia de Polícia em Mas

saranduba, informou que neste

ano três ocorrências com

menores foram atendidas. O

comissário Kazrnierski disse que
as blitze deverão ser mantidas na

cidade para coibir o comércio de

bebidas aos menores e o tráfico
de entorpecentes. No que se

refere ao comércio de bebidas

alcoólicas, ele alertou que tanto

os proprietários dos esta

belecimentos ou qualquer in

divíduo que for flagrado for
necendo esses produtos aos me

nores estão sujeitos à penalização
previstas em lei

Em 1998, ajuíza Sônia Maria
Mazzetto Moroso publicou
portaria determinando que os

adolescentes com idade entre 16
e 18 anos só poderão permanecer
em bares e estabelecimentos de

diversões públicas acompanha
dos pelos pais. Outra portaria, de
juríhódo ano passado, deterrnina
que todos os estabelecimentos da
Comarca são obrigados a afixar

placas informando sobre a

proibição da venda de bebidas
alcoólicas a menores de 18 anos.

(MILTON RAASCH)

A AADAV (Associação Assis
tencial dos Deficientes Auditivos
e Visuais) prepara passeata para
a semana que vem, saindo da se

de da entidade até a Câmara de

Vereadores e até a Praça Ângelo
Piazera. A associação quer levar

os surdos para a rua para alertar
a população e exigir do poder pú
blico o cumprimento de seus no

vos direitos. "Essa lei reconhece

que o surdo tem o direito de se

comunicar. Pela primeira vez, ele
deixa de ser mero espectador",
comemora a coordenadora da

AADAV, Luiza Helena Rosa.
A responsável pela educação

especial junto à 19" CRE (Coorde
nadoria Regional de Educação),
Izabel do Carmen Bertoldi, diz
que, independente das compli
cações que a lei traga aos muni

cípios? as escolas e estabeleci

mentos públicos precisarão dis

ponibilizar pessoas que conheçam

a Libras, sejam bancos, delegacia,
Prefeitura ou instituições simi
lares. "O problema é que quase

ninguém se interessa pelas ofi
cinas de capacitação", lamenta.

O não investimento dos se

cretários de educação na área tem

acarretado problemas com a in

serção dos deficientes na rede re

gular de ensino. Luiza diz que
vem alertando o Município a dis

ponibilizar estrutura para receber

as crianças com necessidades

especiais, quando chegam em

idade escolar.
A AADAV tem 141 defi

cientes auditivos freqüentando a

rede de ensino, 91 somente em

Jaraguá do Sul. No total, há 380

casos de surdez registrados na

associação. Pelos dados da ONU

(Organização das Nações Uni

das), um em cada mil indivíduos

que nascem é portador de surdez
,

profunda. (LiSANDREA COSTA)

Idade: Justiça tenta coibir o uso de álcool e drogas entre adolescentes

Av., Mal. Deodoro da Fonseca, 9,61

São·Paúlq,(�R)"queé Qfmaioi"
iaborat�r)iq'#c;!e t�e Pa,;ra

pt'odules da América Latin�
stQU e' aPJ'ov�:'Os 'C;Qmbu:!il'í�ei5

do 'I?oSto Mareclil.aI.
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Assaltante é detido ao arrombar
carro e agredir proprietário

ignorado.
Na seqüência; às 21 h40, um

morador do Bairro Garibaldi
comunicou o Capam - Co
mando de Operações Especiais
da PolíciaMilitar-, dizendo que
um homem estava deitado dentro
de um veículo, em frente a sua

residência, em atitude suspeita.
A Polícia Militar foi até o local,
na Rua Gumercindo da Silva, e
constatou que tratava-se do
veículo roubado do engenheiro.

Oscarzinho tentou resistir,
mas foi dominado pelos policiais
e autuado em flagrante pela de

legada de plantão, Fedra Luciana
Konell.

O assaltante foi encaminhado

para o presídio, onde já cum-priu
pena anteriormente. (AO)

Empresa é assaltada pela Isa vez

gunda-feira passada, quando
percebeu que havia sido arrom
bada.

Os assaltantes levaram

baterias, fios e aparelhos de ilu
minação de emergência. (AO)

PRODUTOS RINO

Traficantes detidos

por vender cocaína
LYS-3087, de Corupá, foi preso
Renildo Camargo da Silva, 26

anos, com 16 papelotes da droga.
Silva estava acompanhado da

amásia, de apenas 14 anos, que
confessou ter ruais droga em

casa.

No endereço indicado, onde
moram os pais da menor, foram
encontrados cinco gramas de

cocaína, além de mercúrio e todo
material necessário para em

balagem. Cordeiro foi enca

minhado ao Pronto Socorro do

Hospital São José, de Jaraguá do

Sul, pois engoliu duas buchas de

cocaína, atendendo ordem de
Silva.

Depois de feita a medicação,
permaneceu por algumas horas
na U'T], sendo posteriormente
autuado em flagrante por porre
de droga e encaminhado ao

presídio, juntamente com o

comparsa. Os dois devem pegar
de três a IS anos de prisão.
(AGOSTINHO OLIVEIRA)

Jaraguá doSul- Depoi s de
assaltar o Kadett GL, placa LXP-
7514, prata, ano 96, Oscar Cesar
de Oliveira Werner foi preso.

Às 21 h05 de segunda-feira
passada, o engenheiro Vitor
Marcon esperava a namorada
voltar do caixa eletrônico da
Caixa Econômica Federal, no

centro de Jaraguä do SuL quando
foi assaltado.

Oscarzinho, como é conhe
cido o assaltante, entrou pela
porta do passageiro, deu voz de

assalto e passou a agredirMarcon
com socos, obrigando-o a sair do
carro. O engenheiro correu pe
dindo socorro aos moradores do

local, mas o bandido conseguiu
fugir. Depois disso, Oscarzinho,
entrou no carro e tomou rumo

Bicarbonato
e farinha de trigo
estavam misturados
na droga

Corupá - Dois traficantes
foram presos em flagrante na

madrugada de sábado passado
portando 38 papelotes de cocaína
que, segundo a delegada Fedra

Konell, é de péssima qualidade.
Entre outras misturas, bicarbo
nato e farinha de trigo foram en

contrados na droga apreendida
em Corupá.

A pri são aconteceu poucos
minutos ante·s das 3 horas da

madrugada, na Boate Scorpions,
antiga Nikita, em Corupá. Nelson
Alves Cordeiro, 20 anos, foi preso
portando 21 papelotes de cocaína,
e informou que o fornecedor
estava na Boate Overnight. Ainda
no estacionamento da boate, no

interior do veículo Escort, placa

Jaraguá do Sul-c- A Fábri
ca de Transformadores Werta

foi roubada pela 15" vez, infor
ma o proprietário Milton Stan

ge. O empresário fechou a fá
brica no dia 20, reabrindo na se-

Presos por
consumir maconha

Jaraguá do Sul - Foram

presos na madrugada da última

segunda-feira o operário
Janderson Mineiro de Jesus, e

o estampador Israel Rosa. Os
dois estavam consumindo
maconha n a Rua Bernardo
Dornbusch. Com eles foram
encontrados 0,7 gramas da

droga. O ponto já é conhecido
como local de consumo pelos
viciados.

Veículo com chassi
adulterado

Jaraguá doSul- Em blitz,
a Polícia Militar parou o

motorista Valdemar Pakus

zewski, segunda-feira passada.
Depois da consulta ficou
constatada a adulteração do

chassi do veículo, placa MBR-
8320.

FORRO DE PVC TEM NOME!
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Coulthard vence a corrida e Barrichello abandona
Pane hidráulica
tira piloto
brasileiro
da prova

Hakkinen, Button e Ralf. Mais

atrás, Michael não conseguia se

livrarde Villeneuve e foi perdendo
terreno. Quando Frentzen parou
na 24" voltá, seguido por Ralf,
ficou claro que tanto a Jordan

. quanto a Williams tinham uma

estratégia de dois pit stops.
McLaren e Ferrari fariam apenas
um. Ralf ganhou a posição do

companheiro Button nos boxes e,

lá na frente, nada acontecia:
Barrichello na frente, Coulthard
agora em segundo, seguido por
Mika. As diferenças, nunca supe
riores a I s. O brasileiro foi infor

mado de que não adiantava conti
nuar. Uma pane hidráulica, que
havia se manifestado três voltas

antes, deixara o piloto sem câm

bio e acelerador. "O motor estava

cortando nas retas todo o tempo.
'

Na última curva, cortou e voltou

de vez. Por isso eu rodei."
Schurnacher foi a 34 pontos

no Mundial e continua tranqüilo
na classificação. Coulthard, agora
vice-líder, está 20 atrás. Bar

richello caiu para quarto no

Mundial. (FLAVIO GOMES)

Silverstone - Rubens Bar

richello perdeu domingo a maior
chance de vitória que já teve em

116 corridas desde que estreou

na Fórmula I. O brasileiro liderou

33 das 60 voltas do GP da

Inglaterra, mas acabou aban

donando com um problema hi-

;dráulico em sua Ferrari serne

lhante ao que o tirou da prova de

lnterlagos, há pouco menos de

um mês. Foi a segunda quebra
em quatro corridas. "Um carro

tão robusto, que não quebra, vai
quebrar bem na minha mão",
queixou-se Rubens ao final da

prova em Si Lverstone.

O vencedor foi David Coul

thard. depois de 60 voltas de tédio
no circuito inglês. O bom tempo
roi um dos responsáveis pela cha
tice da corrida. As poucas emo

ções da prova ficaram reservadas

Pódio: apesar do terceiro lugar, alemão da Ferrari continua tranqüilo na classificação, ·C011l 34 pontos

à largada. a uma ultrapassagem
de Coulihard sobre Barrichello e

à quebra do brasileiro. Barrichello
largou muito bem, fazendo valer

a pole conquistada no dia anterior.

Seu companheiro Michael Schu

macher teve início desastroso.

colocando duas rodas na grama
e perdendo três posições. para
.J acques Vi lIeneu ve, Ral f Schu-

macher e Jenson Buuon.

Formou-se um trenzinho

com os sei s primei ras separados
por apenas 4s3 até a 23" volta:

Barrichello, Frentzen, Coulthard,

DIÁRIO DE SILVERSTONE _

Sorry; periferia
O GP da Inglaterra foi um desastre para o público devido às chuvas

Tja região nesta época do ano. No sábado passado, os estacionamentos
foram fechados e apenas 15 mi I pessoas foram ao autódromo. Estava

tudo alagado. Os organizadores pediram desculpas.
Fiquem em casa!

A coisa eslava tão feia que pela manhã o inspetor-chefe de polícia de

Northamptonshire, Mark Barrow, fazia apelos pelo rádio e pela TV
para que as pessoas não saíssem de casa. "Vejam na televisão, porque
vocês não vão chegar a ternpo para a corrida." Em média, levava-se
cinco horas para percorrer 20 km pela A43, a estrada que leva ao

autódromo.

Testes em Barcelona
De quarta a sexta-feira, todas as equipes estarão testando em Barce

lona, palco da próxima etapa do Mundial. No caso da Ferrari, os dois

pilotos estarão trabalhando nos três dias. O time vai levar dois carros

para os treinos na Espanha. A corrida acontece no dia 7 de maio.

Diniz e Zonta

Foi chinfrim o fim de semana dos outros dois brasileiros na F-I.

Diniz. da Sauber. terminou em 11°. Zonta, da BAR, rodou sozinho na

37" passagem. quando estava em 14°. Dos 22 carros que largaram,
apenas sete não terminaram a prova.

Dados mostram que Rubinho seria vencedor
carro pesado. m ai s le nto , e

Barrichello tinha um carro leve e

veloz.
Sua parada seria ruais rápida

que a de Coulthard, já que teria

de colocar menos gasolina no

tanque. Michael gastou 32s342

em seu pit stop. Rubens gastaria
rnais ou menos a mesma coisa.

quase 3s menos que o escocês

da McLaren. Mesmo se voltasse

dos boxes atrás de Coulihard,
Barrichello estaria muito perto do
escocês. E. no final. David teve

problemas de câmbio - tanto

que viu, em dez voltas, sua

vantagem para Hakkinen cair de

IOs9 para 154 nas últimas voltas.

Poderia mesmo ter sido o dia de

Rubens. (FG)

porque ambos fariam apenas um

pit stop. Frentzen, que perseguiu
o brasileiro de perto até a volta

23. iria parar duas vezes. Os

demais. Hakkinen inclusive.
ficaram bem para trás.

Naquele momento, se não

ti vesse problemas no carro.

Barrichello teria mais quatro
voltas com pista limpa para virar

na casa de I min26 ou I min27

(os tempos do companheiro
Sehnmacher nas voltas anteriores

ao pit stop). A vantagem para
Coulthard, que era de 27s090

quando o escocês voltou à pista,
poderia subir para 33s nessas

quatro voltas em que ele, em tese.

seria cerca de 1 s5 ruais rápido por
volta - David estava com o

Silverstone - Não era à toa

que Barrichello estava tão

chateado em Silverstone, com a

sensação de ter deixado escapar
sua maior chance de vitória na

carreira. Alguns dados da corrida
mostram que, realmente. ele seria

o mais provável vencedor se não

tivesse quebrado.
Barrichello largou na pole e

ticou na ponta até a 30a volta. Seu

real adversário era Coulthard,

J."�<:'i',lli�r_:.',<...ill.\M�.".�
W liiI

370-7919
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Futebol jaraguaense alcança
primeiravitória naSegundona
Técnico
gostouda
apresentação
do Jaraguá

Jaraguá doSul- o Jaraguá
Futebol Clube conquistou a

primeira vitória na SegundaDi
visão de Futebol na rodada de do

mingo passado. A partida acon

teceu em Tijucas, diante do Tira
dentes. O tricolor venceu por 4 a

2. O técnico da equipe, Aroldo
Duarte, gostou da apresentação
do time. O posicionamento dos

jogadores em campo é o quemais

agrada Duarte. Para a partida de

amanhã, com o Curitibanos, o
técnico espera nova vitória e, a

partir desta rodada, figurar o time
entre os sete melhores colocados
do Estadual.

Para piorar a situação, o

técnico Duarte conta com um

grupo reduzido de jogadores. O
zagueiro Chicão levou o terceiro
cartão amarelo no domingo e não

joga amanhã. Para a posição resta
Valdir, que jogou mal em Joaçaba
e, por deficiência física e técnica,
está afastado do time principal.
Outros jogadores prováveis para
a posição são Jeferson e Evandro,
que não jogaram no campeonato
porque estavam machucados e

vetados pelo Departamento
Médico. Como a meia-cancha
não vem agradando ao treinador,
pode acontecer alteração no jogo
com o Curitibanos, lanterna do

campeonato.
A partida está programada

Edson Junkes/CP

Confronto: futebol jaraguaense enfrenta o Curitibanos amanhã

para as 20h30, no Estádio João

Marcatto. Além do Jaraguá e

Curitibanos, também jogam
Catarinense x Guarani, Blume
nauense x Timbó e Santa Cata
rina x Concórdia. Completando
a rodada iniciada no final de

semana, jogaram em Palhoça,
Guarani e Camboriú. O Guarani

foi surpreendido, perdia por 4 a

1, no entanto, empatou no final,
em 4 a 4. Depois deste jogo, a

liderança da Segundona está

dividida entre Timbó e Guarani,
com 11 pontos. O Jaraguá
Futebol Clube aparece apenas na
9" posição, com 4 pontos.
(AGOSTINHO OLIVEIRA)

Futsal jaraguaense joga contra a Tuper/Planor
Jaraguá do Sul - Depois

da vitória na partida da semana

passada, entre FME/Breithauptl
Caraguá e Tuper/Planor/
Glascor, pela Divisão Especial
do Futsal de Santa Catarina, os
times voltam a se enfrentar. As
duas maiores rivais no Futsal

jogam hoje, no Ginásio de

Esportes Annes Gualberto, em
São Bento do Sul , . pelo
Campeonato Estadual de Futsal,
na categoria Juvenil. Em dois

jogos disputados, o time

jaraguaense conquistou duas

vitórias, 8 a 2 contra a AABB,

de Chapecó, e 6 a 4 contra o

Colégio Guarani, de SãoMiguel
do Oeste. A FME/Breithauptl
Caraguá lidera também no

,

Juvenil, com 6 pontos, enquanto
o adversário desta noite é o

lanterna. O técnico Manoel

Dalpasquale definiu o time

desta noite com Fábio, que
entra no gol no lugar de

Marcelo, Jedson, Paulinho,
Rafael e Éca. No time principal,
os jogadores retornaram hoje
depois da folga de cinco dias,
após a partida em São Bento do
Sul. Não será realizado amistoso

nestas duas semanas de folga.
O técnico está mantendo

contato com jogadores para
reforçar o grupo, devido a saída

do pivô Altair. No entanto, a

procura é por um beque, com
James sendo liberado parajogar
como ala. Apesar de. vários

contatos, somente após o final

de maio o nome do reforço
deve ser definido, devido as

.

disputas da Liga Nacional. A

partida do dia 6 demaio, contra
a Unoesc/São Miguel, deverá
ser disputada no Ginásio de

Esportes do Sesi. (AO)
,

,
Fier é pentacampeão

Alexandr Fier sagrou-se pentacampeão brasileiro de Xadrez,
categoria 12 anos. Com este resultado, disputará pela sexta vez o

Mundial, que pelo terceiro ano será disputado na Espanha. Karina
Kanzler foi vice na mesma categoria, no feminino

Ala ou beque
James, ao lado de Ninho,
Chico, Xande e Tick, foi o

destaque na vitória sobre São

Bento do Sul. De ala o jogador
rende mais, de beque a equipe
fica mais vulnerável. Outro

jogador será contratado na

posição de beque, no mês que
vem. Apenas Chico atua na

posição.

Jogo emocionante
Assim foi a partida disputada na

última quinta-feira no Ginásio
Annes Gualberto, em São Bento

do Sul. Depois de iniciar a
, partida com os mesmos

erros dos jogos anteriores,
com uma equipe mais

experiente em quadra, Jaraguá
do Sul fez por merecer a

;

vitória, 4 a 3.

Horário
Até o fechamento desta edição não conseguimos a informação

sobre o horário da partida do Jaraguá.
O jogo será às 16 horas ou às 20h30, de amanhã.

Rápidas ___

* Quem diria,' o atacante Careca, que saiu vaiado pela torcida na

partida diante do Guarani, no domingo passado, deu a volta por
cima. Balançou as redes do Tiradentes por duas vezes. O tricolor

venceu o jogo, por 4 a 2.
* Estão abertas as inscrições do Campeonato Escolar Mata
soldado. As inscrições podem ser feitas na FME, até o dia 2 de

maio. O congresso técnico será no próximo dia 4.
* Guilherme Borchardt, da Equipe Malwee de Bicicross, foi vice
campeão no Pan-americano, na categoria 7 anos. A competição,
que teve as melhores disputas entre pilotos do Brasil e Argentina,
foi disputada en: Sorocaba, de 21 a,23 deste mês.

Jaraguaense é campeão deXadrez
Jaraguá do Sul - O enxa

drista Alexandr Fier, 12 anos, con
quistou o título de Campeão Bra
sileiro na categoria 12 anos. Com

este resultado, Fier garantiu vaga
para o Campeonato Mundial que
acontecerá em OropesaDelMar,
na Espanha, no mês de outubro.

Nessa mesma categoria, no
feminino, a campeã foi Vanessa

Feliciano, de Rio do Sul, garantin
do vaga para o Mundial. A final
foi disputada contra ajaraguaense
Karina Kanzler que, com o vice

campeonato, disputará o Pan

americano em maio, no Rio Gran
de do Sul, ao lado de Josiane As

sing, terceira colocada. Segundo
Murício Berti, presidente da Fede
ração Catarinense de Xadrez, 143
enxadristas do Amazonas, Bahia,
Brasília, Goiás, Pará, Paraná,

Mato Grosso do Sul, Rio Grande
do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo
e Santa Catarina estiveram

participando.
O técnico da Fundação

Municipal de Esportes, Renan
Levy da Costa, destacou que os

melhores enxadristas do País

disputaram o Brasileiro com

jogos no Clube Atlético Baependi,
.

o que permitiu avaliar a qualidade
dos atletas de Jaraguá do Sul.

"Fier é tricampeão brasileiro e

vice do Mundial de 1998,'
disputando !la oportunidade uma

competição para enxadristas de
até 12 anos, enquanto ainda tinha
10", elogia o técnico; O Cam

peonato Brasileiro de Xadrez, nas

categorias de 10 e 12 anos, foi

disputado, de 21 a 23 deste mês,
em Jaraguá do Sul. (AO)

CONVITE
A diretoria da Sociedade Sport Clube Santo Antônio (Nereu
Ramos) convida você e toda sua família para seu 10 Jantar

Dançante Típico Italiano, deste ano, no dia 06/05/2000, às 20hs,
em sua sede, em Nereu Ramos.

Após o Jantar teremos Baile com o conjunto "Os Verticais". I'

Ingresso com jantar R$ 7,00
Venha e traga toda a sua família!

APOIO: Gejopel Papelaria Ltda - Fone 376-0220

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




