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Acijs é a única a apresentar proposta
à ·licitação da Câmara de Vereadores

Fotos: Edson Junkes/CP

A Associação Comercial e
Industrial de Jaraguá do Sul foi
a única a apresentar proposta à

licitação da Câmara de Jaraguá
do Sul, que pretende adquirirum
imóvel para a instalação do

Legislativo. '.

A abertura do envelope foi
feita na tarde de cntem. O valor

do prédio é deR$ 300mil, pagos
em oito parcelas deR$ 37,5 mil.
Página 4 (Mosaico)

PPB lança Kuczkowski
O PPB de Guaramirim lan

çou oficialmente o vereador

Ivaldo Kuczkowskicomocandi
dato a prefeito nas eleições
deste ano. Kuczkowski insiste
na formação de uma frente

ampla de partidos para enfren
tar a candidatura do atual pre
feito, Antonio Carlos Zimmer-
mann (PMDB). Página 3 Paralisação: professores da Apae aderem ao movimento de greve na rede estadual. Página 9

Reunião:Raeder,Konell;MidlereIoõodo Táxi.Definição. Página4 Calçadas: postes do Linhão reduzem o espaço. Página 9
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* Ambrósio Lino Becker

. dependente de narcótico e que em
tomo de 70% damaconha por eles
consumida é oriunda daColômbia,
cujos parlamentares, em tomo de

30%, se elegeram com o dinheiro
ilícito desse mercado. Com as

exportações de drogas, o País

supera duas vezes a receita das

exportações tradicionais de café.
Na Turquia, na década de 80,

a colheita da papoula do ópio
passou a fazer parte da cultura dos
lavradores, principalmente na

região de Afyon. Na "época de

ouro" da produção turca, mais de

meio milhões de pessoas viviam
do cultivo. do ópio. Junho é o mês
da colheita, mas só um dia desse
mês os frutos amadurecem ao

ponto exato para a e�tração do ópio
que dará origem à morfina e à

heroína. O que não for colhido
nesse dia já não servirá ruais, Mas,
como cada quilo do produto rende
em torno de US$ 20, neste dia
faturam para viver o ano inteiro.
O cultivo foi proibido por pressão
dos Estados Unidos, com pena de

morte para querp infringisse a lei,
segundo a Revista Cadernos do

Terceiro Mundo.

Na América do Sul, o Brasil é

CORREIO DO POVO

vou F/� FC:R'
JÓQ.)j ßÉ �
PR1><:/Mó.
INV��/

Drogas:umproblemasocialouumgrandenegédo

É imprescindível que tenhamos
as drogas como um dos maiores e

mais graves desafios dos nossos

dias .. Teremos então que avaliar
essa questão com o devido teor e

profundidade que o assunto requer.
Será apenas mais um problema
social que envolve adolescentes,
jovens e adultos consumidores, ou
temos nos narcóticos um negócio
com mercado garantido e ex

tremamente lucrativo? Para que
não se cometa injustiças, quero
parabenizar todas as ONGs, .bem
como o Legislativo jaraguaense
pelas iniciativas de combater e

prevenir o corisumo entre os

jovens estudantes, etc.
Porém, entendo que deva ser

esta uma discussão muito mais

profunda, visto que é um assunto

que envolvea grande maioria dos

países e todas as camadas sociais.
Daí a importância de além de

prevenir o consumo, combater as

instituições e poderes mantene

dores e promotores da propagação,
distribuição e evolução dos

negócios .mais lucrativos dos

tempos modernos.
Sabe-se que mais de 1/3 da

população Norte-americana é

o principal consumidor da
maconha e cocaína, além de ser a

. .

principal escala do "produto" com
vistas ao destino final. Graças aos

meios de comunicação, é de

conhecimento de toda nossa

população o envolvimento de

políticos dos mais variados
escalões do governo no con

trabando e consumo de narcóticos.
Daí um dos principais motivos

pelos quais os traficantes possuem
armamentos e aparatos militares

pesados que sequer a polícia
dispõe. .

Há de convir que se houvesse
uma política séria de combate ao

tráfico, com tratamentos em

clínicas de recuperação públicas e

de qualidade, com inserção de
conteúdos curriculares, visando a

discussão e solução nas escolas

públicas e particulares, certamente
teríamos jovens e adultos mais sa

dios e conscientes. Mas, enquanto
isso, certamente mais uma vez o

povo brasileiro haverá de comer

mais uma pizza de CPI, dessa feita
com sabor de narcóticos.

Perigo iminente (!?)
Por mais justas que sejam a luta e as reivindicações dos

trabalhadores sem-terra, pormais injusta que seja a concentração
de terras e perversa a distribuição de renda, não justifica a

violência de setores do movimento. A opção pela luta armada
- de foice e faca - apenas contribui para a escalada da

violência, que não tem ideal. É violência em qualquer lugar, em
qualquer situação. OMST comete as mesmas barbaridades do

crime organizado, que revolta a

sociedade e exige mais ação dos
governos .

.

Não é admissível que oMST
. agrida, invada prédios públicos,
faça funcionários de reféns, queime
carros e, nas horasde ócio reivin

dicatório, una-se aos caminho

neiros emgreve e ajude a tumultuar
aindamais o já caótico trânsito. É
preciso .perceber que a ideolo

gização dos protestos favorece os
setores tradicionalmente conserva

dores. A ignorância e a compla
cência transformam essas facções
doMST emvítimaindefesadeuma

política governamental de viés elitista e indiferente aos mais

pobres.
As ações violentas conspiram contra os esforços da sociedade

paramanter o estado de direito. Acuado, o presidente Fernando
Henrique prometemudar o estilo para enfrentar a avalanche de

. violência que tomou de assalto o País, além do risco iminente de

confronto armado com a.UniãoDemocráticaRuralista. Aprópria
Polícia Federal teme que o caldeirão exploda numa guerra civil
de dimensões sem precedentes naHistória do Brasil, e já fala na
famigeradaLei de SegurançaNacional.
A reforma agráriapoderia estar concluída se o governo tivesse

implantado oEstatuto daTerra. ALei4.504/64previa a tributação
progressiva do latifúndio improdutivo, prioridade para a

desapropriação de terras, a começarpelas públicas, assistência.
técnica e distribuição de implementos agrícolas. Destina ainda
3% doPIB CR$!7 bilhões) daUnião anualmente para aplicação
emprojetos agrícolas. A atual situação é reflexo da omissão e do
descaso governamental de décadas.

Épreciso exercitar as noções elementares da arte do diálogo
e reconhecer as boas intenções do adversário para a credibilidade
de suas acusações aos erros e omissões. O deputado federal
José Genoíno, do PT, tradicional defensor das causas doMST,
criticou duramente a radicalização dasmanifestações.e propôs a
retomada do diálogo. "O governo expõe suas contradições ao
acusar as oposições de radicais, mas age nos impulsosdo 'oito
ou 80"'.

Enterra amesma carapuça na obtusidade do MST e outros

setores intransigentes: "O movimento social também precisa
reconhecer que deve buscarummeio-termoque leve àconstrução
do diálogo e não ao confronto". O governo pretende procurar a
Igreja e parcela da oposição parabuscar atalhos do entendimento,
antes que seja tarde demais. Por fim, ou se busca uma solução.
civilizada ou a radicalização será a única opção dos dois lados,
com a violência assustando a ambos.

* Vice-presidente do Sin
dicato do Vestuário

Artigos para Carta do Leitor, devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180. As cartas devem conter
; 110 máximo 3D linhas, o endereço ou telefone para contato. O jornal se reserva o direito de sintetizar o texto

� fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.

Gráfica eEditeraCPLtda. - CGC 00.105.755/0001-50 - Administração, Redação, Departamento Comercial eOficinas
Rua Walter Marquardt, 1.180 - CEP 89259-700 - Caixa Postal19 - CEP 89251-970 - Jaraguá do Sul- SC
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Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, lião refletindo, necessariamente, a opinião do jornal-
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+- '''0 Refis é uma forma de coerção
do Estado porque, ao oferecer benefício

para regularizar as dívidas, exige que

. o contribuinte assuma a inadimplência,
mesmo estando em análise pelo fisco."

(Deputado estadual Paulo Bornhausen -

PFL - durante palestra na Acijs -

Associação Comercial e Industrial de

, Jaraguá do Sul -, na. semana passada,
quando apresentou o projeto. sobre o Código de Defesa do

Contribuinte)

"Somos contra a política neoliberal do presidente Fernando
Henrique, que é apoiada pelo PFL e PPB. Queremos
implantar um governo participàtivo no Município,
descentralizando as ações e chegar ao poder sem

amarras." (Presidente do PPS de Jaraguá do Sul, Edson Müller,

justificando porque não quer o partido coligado ao PFL e PPB)

"A élitebrasileira é a mais perversa do mundo. Ela não

tem sequer a visão de um Henry Ford, que. pregava uma
melhor distribuição de renda para que os menos

favorecidos possam adquirir os seus produtos." (Presidente
de honra do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, comentando !l desigualdade
social no Brasil e suas conseqüências)
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PPB indica Kuczkowski e quer
liderar frente emGuaramirim
Partido insiste
em encabeçar
a chapa
majoritária

Fotos: Edson Junkes/CP

Guaramirim - O PPB'

esteve reunido quinta-feira à

noite, na Recreativa da Nutri

mental, quando confirmou o

vereador Ivaldo Kuczkow.ski
como candidato a prefeito, e

reiterou a participação do partido
no "Frentão", junto com o PFL,
PSDB e PPS. No discurso, o

presidente José Prefeito de

Aguiar reclamou espaço para o

partido na composição da chapa
majoritária da coligação, alegando
a representatividade da legenda no

. Município.
Segundo o presidente, o PPB

seria postulante natural da

participação na majoritária, pois
conta com quatro vereadores e o

apoio do governo do Estado 'e

deverá assumir á presidência da
Câmara de Vereadores no final Apoio: troca de legenda não ofusca desempenho do ex-pefelista Kuczkowski
de junho, quando o vereador

Sandro Antonius
'

assume,

conforme acordo existente com

o PFL. O vereador Altair Aguiar
apoiou a coligação "para mudar
o destino do Município", mas
condicionou a participação do

partido ao espaço que está sendo

reivindicado na chapamajoritária:
"O PPB jamais pode ficar fora",
analisou. "Isso nem se discute,
nós sabemos e os outros partidos
sabem da força do PPB", re

forçou Kuczkowski,
No encontro, não faltaram

críticas ao governo do ,PMDB.
"Eles nem sabem explicar o que
estão fazendo na Prefeitura",
disse o vereador Aguiar. Na

opinião dele, a administração
municipal estaria fazendo pouco
se comparado com a arrecadação
que tem. "O objetivo do PMDB é

conquistar o poder por mais

quatro anos e depois deixar o

povo a ver navios", alfinetou. Já
Kuczkowski, no discurso,
também questionou o uso do
dinheiro público emGuaramirim,
cuj a arrecadação estaria se

aproximando de R$ 1 milhão
mensais. "Quero fazer com que
Guararnirim se pareça com aquela
cidade que está do outro lado do

Rio .Itapocu (Jaraguá do Sul)",
comparou, acrescentando que
não aceita a alegação de que

Jaraguá do Sul estaria fazendo
mais porque tem arrecadação
maior. "Os problemas e desafios
também são maiores", frisou.

- O deputado federal e se

cretário de Estado da Saúde, Eni .

Voltolini (PPB), participou da

reunião e hipotecou' o apoio a

candidatura de Kuczkowski. "A
sociedade de Guaramirim está

com saudade das boas ad

ministrações", provocou Voltolini,
acrescentando que o Município
teria todas as condições para
progredir, como localização
privilegiada e mão-de-obra

qualificada.
(MILTON RAASCH)

Jaison Batista nega saída do PPB
Guaramirim - o vereador

Jaison Batista está preocupado em

desfazer o boato, de que estaria

deixando o PPB. "Não vou sair do

PPB. Sou filiado hámais de 20 anos
e nunca mudei de partido",
sentencia, tentando colocar um

ponto final nos questionamentos e

comentários que ele próprio tem

ouvido, desde que votou contra a

prorrogação do prazo legal da CI

(Comissão de Inquérito) que

investigou a administração do

Hospital Santo Antônio.
- Não é verdade. No dia em que

eu sair do PPB, política para mim
acabou -, reforça o vereador, cujo

voto foi decisivo para o encerramento
dos trabalhos da CI, sem que fossem
tomados depoimentos no caso. O

. resultado da votação foi de 5 a 3,
com o voto de Batista somando-se
aos dos quatro vereadores do

PMDB.
O vereador garante que "foi um

voto consciente", frisando que nem

o PMDB pediu para votar contra e

nem o PPB a favor. "Foi uma opinião
minha. ACI já tinha recebido tempo
suficiente para fazer o trabalho",
reiterou. Segundo o vereador, ele não
sofreu nenhuma rejeição dos

correligionários do PPB e do PFL,'
em função da posição tomada,

apesar dos comentários insistentes
de que estaria se desligando do PPB.

Mesmo sendo da oposição,
Batista evita comentar as denún
cias de supostas irregularidades
administrativas apontadas pela CI.
"Isso é problema da comissão, eu
simplesmente votei centra a

prorrogação", declara. Ele entende
que o provedor do hospital e

secretário municipal de Saúde,
Nilson Bylaardt (PMDB), não pode
ser responsabilizado, até que as

denúncias fiquem comprovadas.
"Não .podemos condenar alguém
sem julgamento", conclui o

vereador. (MR)
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Konell negocia aliança com

PTB, PPS, PL e ignora Duwe
Edson Junkes/CP

A abertura do envelope com a proposta para a venda do prédio à
Câmara de Jaraguá do Sul, na tarde de ontem, não apresentou
nenhuma surpresa. A única participantefoi a Acijs (Associação

Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul), cujo imóvel,
coincidentemente, é a medida exata proposta pelo edital.

O edital exigia umimóvel de dois pavimentos, com estrutura de

concreto armado, com metragem entre 700 e 900 metros

quadrados, contendo obrigatoriamente uma sala com área mínima
de 140 metros quadrados no piso superior, com largura mínima
de 7,5 metros, sem pilares no seu interior, para a implantação de

auditório, e localizado no centro da cidade.

Ex-secretário
tem apenas este
mês para
viabilizar 'frentão'

Jaraguá doSul- Enquanto
o ex-secretário da Casa Civil no

governo passado, Adernar Duwe
(PMDB), . tenta articular a

formação do frentão (aliança entre.
, PMDB, PSDB, PFL e PPB), o
deputado estadual Ivo Konell, do
mesmo partido, costura aliança
com o PTB, PPS e PL. Na tarde

da última sexta-feira, lideranças
dos quatro partidos estiveram
reunidas no Restaurante do Beira
Rio Clube de Campo para

aprofundar as negociações em

torno de uma possível aliança,
cuja chapa majoritária será

encabeçada pelo próprio Duwe ou
pela esposa de Konell, Cecília.

Na reunião, Konell voltou a

defender a candidatura deCecília,
recorrendo aos bons índices nas

pesquisas de intenção de voto e à

"rejeição quase nula". Ele,
entretanto, reforçou a promessa
de apoiar Duwe caso ele viabilize
a coligação do frentão. Apesar do
ex-secretário ter este mês para

Coincidência
O prédio da Acijs tem 807.

metros quadrados, dois pisos,
com um auditório no segundo
andar, na medida exigida pelo
edital, é no Centro - mais
uma coincidência - e

"atende todos os requisitos do
edital de licitação, por isso
está apta a participar do
processo", como disse o

assessor Financeiro da

Câmara, Adejaime Reitz,

Defesa
A Comissão de Licitação tem

até o final da semana para dar o

parecer. Na opinião do

presidente da Câmara, Afonso
Piazera Neto (PSDB), o prédio

da Acijs é o ideal para a

instalação do Legislativo, Ele
descartou a possibilidade de

ocupar o antigo prédio da Scar,
"porque já está sendo

preenchido por outros órgãos
públicos".

,
Reunião: líderes dos partidos fecham questão em torno de aliança

"O PMDB deverá ter no máximo
15 candidatos a vereador",
prometeu.

. FECHADO - O PPS prati
camente fechou acordo para
coligar-se com o PMDB, faltando
apenas a homologação pelo
diretório. O presidente da

legenda, EdsonMüller, disse que
o PPS pretende apresentar o

candidato a vice na 'aliança e

analisar a proposta de coligação
nas eleições proporcionais. "O
PPS quer saber como será
dividida as 42 vagas a vereador",
frisou. (MAURíLIO DE CARVALHO)

fechar a aliança, a frente já dá
sinais de fazer água. O prefeito
Irineu Pasold (PSDB) negou
sistematicamente o encontro, o

mesmo acontecendo com os

dirigentes das legendas que
seriam envolvidas pela coligação.

Na opinião de Konell, a

formação do bloco entre os

quatro partidos "é a melhor
estratégia para assegurar a vitória,
riamajoritária e eleger o máximo
de vereadores", se se levar em

consideração o número de votos

necessários para eleger um

vereador (estimado em 3,5 mil).

.Calo
Sobre as críticas feitas ao processo .de licitação, Piazera

respondeu com rispidez. "Nunca ouvi nenhuma insinuação. O
senhor é quem está me dizendo pela primeira vez", disse à

reportagem do CORREIO DO POVO, e disparou: "Respeito as
.

opiniões contrárias, mas não compartilho com qualquer
insinuação sobre a licitação. Inclusive o edital ficou 34 dias para
receber as ofertas". Pela proposta da Acijs, a municipalidade vai

desembolsar R$ 300 mil, pagos em oito parcelas de R$ 37,5 mil, a

primeira vencejá no dia 15 de maio.

PMDB Mulher quer Cecília Konell Supérfluo
É preciso ser coerente e ret1etir

sobre a aquisição do imóvel.
Será que é necessário, neste

momento, a compra? O

Município não teria outras

priorid\des?
_

Vereador não é eleito para gozar
de privilégios e nem se livrar
das obrigações de cidadania.

Por mais incômodas que sejam
essas obrigações, elas existem e

devem ser respeitadas e

obedecidas, principalmente
pelos "representantes do povo",

até por questão de exemplo.

Dúvida
Há cerca de dez dias, o
suplente de vereador pelo
PMDB,João Mário
Rodrigues, procurou os

parlamentaresmunicipais
para tentar convencê-los
a desistirem da compra do
imóvel da Acijs que,
segundo ele, não é o ideal para
a instalação da Câmara.
Ele chegou a dizer que o

dinheiro gasto na compra
daria para construir um prédio
para "fazer inveja a

americano" ,

PMDB, PSDB, PFL e PPB), disse
que é preciso estabelecer
critérios. "Quais são as exi

gências dos partidos?", indagou,
sugerindo que o PMDB analise
com mais profundidade a

proposta ,de aliança com PFL,
PSDB ePPB.

CANDIDATAS - O PMDB

, Mulher pretende apresentar oito
nomes para disputar as eleições
proporcionais. A estratégia para
convencer o eleitorado, segundo
ela, é conscientizar os eleitores
da importância da participação
feminina no processo político do
País. "O importante é mostrar

mos aos eleitores o programa de

Jaraguá do Sul - A pre
sidenta do PMDB Mulher,
Maristela Menel Roza, disse que
a preferência do movimento
defende a candidatura de Cecília
Konell para encabeçar a chapa
majoritária nessas eleições. Ela,
no entanto, foi categórica ao

afirmar que o PMDB Mulher vai

apoiar incondicionalmente

qualquer que for o candidato do

partido. "Nós acreditamos no

potencial da Cecília e na

possibilidade dela promover uma
revolução administrativa",
argumentou.

Sobre a possibilidade da

formação do frentã? (aliança entre

governo do PMDB que é voltado

para o social e para a educação".
Fazendo doutorado em

Psicopedagogia em Havana,
Cuba, Maristela acredita que a

revolução brasileira acontecerá

pela educação. "Um povo
educado é mais consciente e,

conseqüentemente, contribuirá
decisivamente para o fortale
cimento da democracia", ensi
nou.

O movimento pretende
realizar no dia 3 de junho, no
auditório do Sindicato do

Vestuário, palestra com o tema:

"Amulher na política nos dias de
, hoje':' (MC)

Perguntinha
E o frentão, vinga ou não vinga? Tem gente que acredita que

nasceu morto, outras dizem que será como Phoenix.

Exames com alta
ccnflobilidcde em

oporelhos automatizádos de
última geração. '

Dr. MarIo Sousa Ir.

ljac@netuno.com.br

••
LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES ClÍNICAS.LTOA,

Fone/Fax 371-0882
Rua Dr, Waldomiro Mazureehen, 67 - Ao lado do Hospital São José
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Tevês a cabo criam associação
I

para fortalecer setor comercial
Santa Catarina
tem dez emissoras
detevê por
assinatura

Jaraguá doSul- As tevês

a cabo do Estado se reuniram'
através de associação para buscar
maior inserção comercial. A
Astec (Associação de 'Tevês a

Cabo de Santa Catarina), com
posta por dez emissoras e liderada

pelaTV Galega, de Blumenau, vai
,

fechar acordo para criar a venda
de espaços comerciais em

conjunto, permitindo que os

anunciantes .atinjam número
maior de assinantes, estimados
em cemmil no Estado. A medida
também visa a proteção das tevês
locais por assinatura e pode
facilitar o crescimento do setor.

- Um grupo grande não vai
investir em três mil assinantes,
como é o caso de Jaraguá do Sul,

mas pode investir na associação
porque ela tem cemmil assinantes

-, aposta o diretor do Canal21,
Érico Vericimo. Ele lembra que o
assinante da televisão a cabo

pertence à chamada classe A, por
isso é um consumidor em

potencial.
Fazem parte da Astec as tevês

de Joinville, Balneário Caniboriú,
Joaçaba, Rio do Sul, Jaraguá do

Sul, Concórdia, Lages, Criciúma,
Chapecó e Blumenau. "Nosso
forte é a característica local e

cada emissora continuará
oferecendo programação própria.
Estaremos unidos apenas na área

comercial, trabalhando em

conjunto", diz Carlos Eduardo

Pimpão, sócio da TV Galega e um

dos idealizadores do projeto. A
associação deve englobar emis
soras que estão se formando,
com a expansão da tevê por
assinatura, como é o caso da

região de Brusque, onde a tevê a

cabo é novidade.

Amparada por lei, a asso

ciação pretende viabilizar, além da
'

proteção das tevês por assinatura
- mídias minúsculas diante das

tevês abertas -, intercâmbio de

programação entre as associadas,
aumentando a grade e o nível da

programação. O grupo negocia
com as redes de transmissão via

satélite (Sky e DirecTV)' a
concessão de um canal para
veicular a programação do

Estado, que seria coordenada

pelas tevês a cabo.
Se a criação da Astec é

benéfica para a tevê a cabo local,
força, por outro lado, investi
mentos no setor.

A qualidade das emissoras
será fiscalizada por equipe
coordenada pela TV Galega.
"Agora vamos precisar investir
em mais estrutura e equipe,
porque a nossa qualidade será

controlada, mas teremos mais

visibilidade", acredita Vericirno.

(LiSANDREA COSTA) Vericimo: "A criação da associação vai estimular o crescimento"

APEDIDO--------�--�---------------------------------------------------------------------------

RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DOS SURDOS

I
It.

Foi com muita alegria' que
recebi a notícia publicada no

CORREIO DO POVO de 26 de abril, a
respeito da Lei que oficializa a

Língua Brasileira de Sinais

(LIBRAS) em Santa Catarina. O

direito do surdo poder exigir a

existência de um intérprete da

Língua de Sinais nas escolas e

estabelecimentos públicos, tardou
a ser reconhecido, pois os surdos
são integrantes da sociedade e

precisam ter seus direitos

respeitados, afinal, são eleitores

(sim, eles votam ... ), consumidores
e força produtiva do país, força esta,

pouco aproveitada.
Sou professora há dez anos e,

durante todo este tempo, tive a

oportunidade de ter alunos surdos ..
Pude acompanhar a angústia
desses indivíduos ao sentirem-se
excluídos no processo escolar por
não conseguirem estabelecer um
canal de comunicação com seus

professores e conseqüentemente,
terem dificuldades cO,m os

conteúdos trabalhados, muitas
vezes abandonando. a escola por
esse motivo. Ao mesmo tempo,
convivi com colegas de profissão
igualmente angustiados por não

sentirem-se aptos para lidar com
este "problema" (o aluno surdo).
Esses profissionais não percebiam
no'entanto, que o "problema" não
era (e não é) o aluno surdo e sim,
um "sistema" massificador que não
lhes dá na sua graduação a

formação acadêmica necessária

para lidar com alunos com

necessidades especiais, fechando
os .olhos para a existência das

diferenças; um .sistema que não

percebe ou finge não perceber, que
a igualdade humana se constrói a:

partir da consideração dessas

diferenças.
Para pessoas com pouco ou

nenhum conhecimento a respeito
desse assunto, é importante que
se diga que a Língua de Sinais não

é mímica ou "qualquer coisa" que
se faz de "qualquer jeito" para
"brincar de falar" com o surdo. A

Língua de Sinais tanto na sua

estrutura interna como na sua

gramática (sim, a Língua de Sinais
tem gramática), tem valor

lingüístico que a torna capaz de

cumprir com todas as funções
atribuídas às línguas orais,
possibilitando a expressão em

qualquer nível de abstração. A
Língua de Sinais é mais do que o

alfabeto manual. Além do alfabeto,
há todo um léxico oficialmente
reconhecido para sinalizar palavras
e/ou frases semanticamente

coerentes' e capazes de "dar voz às
mãos ". Esta Língua de Sinais é a

língua materna do surdo e o seu

reconhecimento faz parte da

construção da própria identidade
desse indivíduo. Ignorar a Língua
de uma pessoa ou subjulgá-Ia,
corresponde a não reconhecer esta

pessoa como ser humano, e isto a

históriajá fez. Em pleno ano 2000,
já não podemos mais admitir .que
uma pessoa seja deixada à margem
do processo histórico evolutivo da

humanidade e da sua prórpia
condição de humano.

É verdade que existem outros

interesses na oficialização da

LIBRAS, como por exemplo a

abertura de mercado' de trabalho

para intérpretes. Também é sabido

que isto significa onerar os cofres

públicos e privados com o

investimento na capacitação de

profissionais e também na

contratação dos mesmos. Mas é

necessário que antes de qualquer
coisa, os Direitos Humanos sejam
respeitados e que o surdo não seja
condenado a insignificância.
Custa-me acreditar que a classe

política e empresarial do nosso

estado (e país) vá fazer-se de

"surda" ignorando o "grito de

quem tem voz nas mãos" e criar

polêmica no cumprimento de uma

lei que é antes, um direito do
cidadão surdo., Ainda que queiram
argumentar dizendo da escassez

de profissionais intérpretes da

Língua de Sinais, a oficialização
da LIBRAS na rede de ensino e em

todos os estabelecimentos

públicos, levará por conseqüência,
ao reconhecimento da profissão de

Intérprete e isto despertará o

interesse de várias pessoas em

.buscar formação nesta área bem

como, forçará as instituições de

ensino, sobretudo aquelas que
capacitam profissionais para a área

da educação, a incluírem em caráter
de urgência em seus currículos, a

Língua de Sinais. Provavelmente,
o cumprimento desta nova lei será

gradativo, de acordo com o

aumento do número' de

profissionais disponíveis no

mercado, mas nem por isso os

surdos perderão de vista o direito

que lhes foi tardiamente

assegurado.
Devo dizer que além do meu

interesse humano e profissional a
respeito deste assunto, há também
o interesse familiar, pois sou mãe (e
sogra) de pessoa surda e sinto na

pele (e no coração) as dificuldades

que eles enfrentam por não terem
.

seus direitos respeitados. Mais do

que ninguém, sei da necessidade
do reconhecimento do surdo como

força intelectual e produtiva, o surdo
não pode ser apenas um expectador.
É necessário que as escolas e

empresas "confiem" na capacidade
do surdo para o aprendizado e para
o trabalho , Os surdos podem
aprender tanto quanto os indivíduos

ouvintes, desde que lhes seja
garantido o direito de interagirem no

processo através do seu "idioma

natural", os Sinais, Sem educação,
emprego � salário, o surdo não

conseguirá conquistar sua

independência e dignidade humana.

Na comunidade jaraguaense e

regional, a AADAV tem feito um

trabalho magnífico junto aos

surdos de nossa região, Já faz

mais de dez anos que humildemente

ajudei a fundar esta' associação e é

com extrema alegria que ano após
ano, vejo-a colecionar vitórias

apesar de tantas dificuldades,
vitórias estas alcançadas através
de muito empenho das pessoas
que hoje integram a Associação.
Sei que com essa nova lei, mais
eficiente ainda será o trabalho da
AADAV no sentido de colaborar

para a capacitação de profissionais
intérpretes para preencher a

necess!dade que se abre no

mercado de trabalho e assim,
possibilitar a aceitação não apenas
da LIBRAS, mas do surdo na

sociedade.
Aos meus colegas professo

res, sobretudo àqueles que se

encontram em processo de

graduação, faço um apelo : não

sejam vocês a negarem ao surdo o

seu direito ao reconhecimento da
.

sua língua, não se fechem à

oportunidade deste novo

aprendizado que lhes cabe exigir
das instituições de ensino que
freqüentam, pois além da abertura
deste novo· espaço de atuação
profissional, vocês terão por
"lucro" a consciência de estarem

cumprindo a uma lei bem maior

que todas as outras, o mandamento
do amor,

Leoní E. Narloch Cimardi
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Recorde - O 19°' Rodeio
Nacional do CTG Laço
Jaraguaense foi um sucesso.

Tudo dentro da maior norma
lidade e organização. E: o

público de 22 mil pagantes
bateu o recorde da pro-
moção.

Tarde especial - As vo

luntárias da Rede Feminina
de Combate ao Câncer tra
balham com a melhor expec
tativa para tarde de jogos e

o café, nesta quarta-feira, às
14 horas, no Clube Atlético
Baependi. Aguardam a pre
sença de pelo menos 400

pessoas. Além do delicioso

café, haverá bingo e sorteio
de prêmios. Uma boa pedida.

Endereço - A Escola Sid aca

ba de ganhar um novo en

dereço em Jaraguá do Sul.
Com nova estrutura, visual,

.

cursos e equipamentos está
agora na Rua Reinaldo Rau,
399, no Center Foca.

Saúde - O ciclo de palestras
do Sesc' nSaú�e ao seu

alcance" acontece todos os

meses, na última quarta
feira, no auditório do Shop
ping Center Breithaupt. A

próxima está marcada para o

dia 31 de maio com o tema:

Odontologia para bebê, um

futuro sem traumas. A

palestrante será Sandra
Guedes Duvisin, especialista
na área, de São Bento do Sul.

Cerimônia - Acontece hoje
pela manhã, às 8h30, no

Centro de Convivência da
Terceira Idade, no Parque de
Eventos, a abertura dos 105

Jogos Integrativos da Tercei
ra Idade. Após a cerimônia,
inicia o torneio de Bocha,
envolvendo 62 duplas, e

previsto para encerrar em 29
de junho, com jogos todas as

terças e quintas-feiras.

Apae - A Apae de Gua
ramirim já definiu a data de
seu tradicional Café Bene
ficente anual. Será no

próximo dia 24 de maio, no

Clube Feliz Idade. A diretoria

promete muitas atrações.
Aguardem.

Fabíola Angulo, gerente de Marketing do

Shopping Center Breithaupt, apresentao
trabalho pinturas em porcelana até o dia
10 de maio, na galeria do Sesc, na Epitácio
Pessoa, 1273

Empresários da região associados ao Núcleo dos

Moveleiros em visita a umafábrica alemã em recen

te roteiro pela Europa Andréia da Silva Maciel colou grau em

Ciências Econômicas, na Furb, no último
dia 9 de março

1/5 - Alidor Luerders, Walter Kupas, Carla Felipe
2/5·- Izolde B. Gesser, Vilma Gadotti, Toni Atanasio,

Jeferson Luis dos Santos, Christian Hermann
3/5 - Eugenio Moretti Garcia; Franciene Fagundes
4/5 - Joice Lehmert, Sidnei Carlos Becker
5/5 - Vanessa Mendonça, Dogmar Peters, Ítalo Felesbino

7/5 - Fernando Luis Martini, Célia Maria Garcia, Jurema
Lessmann, Ondina Mattedi, Ruth Roesel, Terezinha
SabeI Alves, RosaMaria Kanke

8/5 - Erica Leitholdt, Nilson Franz

10/5 - Renate R. Werner, Adriano Felipe
11/5 - Iris B. Pasold, Cynthya Bridaroli, Theobaldo Lange,

Simone Vicenzi, Fernenda Bittencourt
12/5 - Ewaldo Zenke, Ivanir Colle

ANIVERSARIANTES

o casal Alvim e Hella Seidel, destaque da
sociedade corupaense, comemorou Bodas de
Ouro no último dia 22 de abril

COLCHÖIIs

RESTAURANTE CLUBE ALEGRE
o melhor e mais bem localizado
restaurante de Jaraguá do Sul,
com amplo estacionamento,
anexo ao Beira Rio Clube de

Campo. Ätendimento ao público
em geral. De 2a a 2a com almoço

em kg e jantar à la carte.
Todas as 6as-feiras, à noite,

música ao vivo.

Atendimento para
festas em geral.
Fone 275-0980

AGENDA
• Nesta quarta-feira, dia 10

maio, às 19 horas, acontece
o lançamento da 2a Feira da
Malha do Portal de Jaraguá.
O evento será realizado no

Restaurante Lá em Casa, que
funciona junto ao mais antigo
centro comercial de Jaraguá
do Sul.

• A Sociedade Vieirense

promove neste dia 12, sexta
feira, o baile de aniversário,
a partir das 20h30, animado
pela Banda Montreal, do
Paraná. O clube, que possui
400 sócios, está completando
57 anos de atividades.

• Jaraguá do Sul sedia neste
final de semana, no G3,
estacionamento do Shopping
Center Breithaupt, a 49a

edição do Campeonato Bra
sileiro de Ornitologia. O
evento reúne os segmentos
de periquitos, agapornis e

pássaros exóticos.
Paralelamente acontece a

Copa Alcon Ouro. Estão
sendo aguardados criadores
de todo o Brasil. Terça (hoje)
e quarta-feiras acontece a

recepção dos pássaros,
quinta e sexta-feiras julga
mento, sábado e domingo
aberto ao público.

• A campanha de vacinação
de idosos será estendida até
o dia 12 de maio, sexta-feira,
no Estado de Santa Catarina,
justificada pela baixa co

bertura em todos os muni

cípios. A porcentagem míni
ma esperada é de 70%, mas
só foi alcançado 47%. A se

cretária de Saúde de Jaraguá
do Sul, Nànci Zimmermann,
está decepcionada com a'
possibilidade de devolver as
doses para o Ministério da
Saúde .. Cada vacina.custa em

torno de R$ 20,00.

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

Qavelli,
.

a loja
que veste o

homem de
bom 8osto.

() Boticário
BORDARE®

BORDADOS
* Bordados computadorizados e

apliques para confecções em .geral
• Desenvolvemos também programas

para bordados.

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

TELENTREGA

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

275-0583 - 311-7365 -

371-6547

KIBARATO
* Confecções em geral

* Cama - Mesa - Banh

Com omelhorpreço da cidade
Visite nossa nova loja:
Av. Mal. Floriano, 35
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História, Fatos eTradi®
História· em Fotos

)

Francisco Zacarias Lerizi nasceu em Samone, Trento, na Itália.
Com 5 anós de idade, em 1875, com as primeiras levas de

imigrantes italianos a SantaCatarina, com seus pais, Ângelo e

Rosa, veio aRio dos Cedros. Ainda bastante jovem, trabalhou
na construção de estrada de ferro na Argen.tina, onde fez

razoáveis economias. Com 24 anos de idade, veio paraRio do
.

Serro, casando-se comMargarida Bertoli. Mudou-se,
posteriormente, para a localidade de Ribeirão Grande do

Norte, em 1929. Teve onze filhos (um faleceu ainda jovem). A
um de seus-filhos, o Giardini, pertenceu boa parte das terras do

I

atual Bairro Vila Lenzi, daí o nome.
Francisco tevemais dois irmãos é uma irmã, cujos

descendentes moram em Jaraguá do Sul, Rio dos Cedros e
outras cidades da região. Já na Itália o sobrenome Lenzi é

muito comum em Lavarone, no Vale do Mocheni e na região
dePergine.

O sobrenome Lenzi deriva de Lenz, redução do nome
germânico Lorenz: É bem provável queLorenz, em alemão, e
Lorenro, em italiano, derivam do nome laurentius, gentílico
dos moradores de Laurentium, antiga cidade pré-romana,

onde teriam abundado os loureiros, árvore considerada
sagrada e da qual se fazia a coroa de louros.

CORREIO DO POVO

Francisco Lenzi e Margarida Bertoli Lenzi com os filhos
Verde Francisco, Alma, Deifiori Ângelo, Giardini Luiz,
Aliança Margarida, Ifiere Bruno, Maxinlei Felisberto
Graciano, Afiorita Pola Augusta, Palmira Concórdia

Maria e Gilio Antônio Clarim

terça-feira,
9 de maio de 2000

Por Egon Jagnow

Indústria de

Máquinas Kreis Ltda.

Rua José Theodoro Ribeiro, 165 - ex. Postal 84
Fone (47) 371-0555 - Fax (47) 371-0403

E-mail: indumak@netuno.com.br

L
Os irmãos Francisco, Angelim, Maria e Romano Lenz.
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,

MEMORIAS

Confira a História

"A História de nossa gente não pode ficar só

na saudade". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.
Barão de Itapocu

Há 62 anos

-:- Em 1938, os aviadores italianos coronel Attilio Biseo, o capitão
Moscatelli e o .tenente Bruno Mussolini chegavam ao Rio de Janeiro e

falavam. ao microfone do Departamento Nacional de Propaganda, na
Voz do Brasil, contando a façanha da travessia do Atlântico. Eram os

aviadores do Ducce na propaganda do regime fascista do ditador Benito

Mussolini.
.

- O dr. Djalma Mattos, inspetordas coletorias federais inspecionava a

de Jaraguá, constatando regularidade da escrita e exatidão de valores de

selos, etc., a cargo do coletor federal Julio Ferreira e do escrivão João

Baptista Crespo.
� O ten. Leônidas Cabral Herbster assinava a Portaria n° 11, nomeando
interinamente o cidadão João BatistaRudolf, para fiscal geral do 1 ° Distrito,
com os proventos consignados em lei.

.

Há 32 anos

- Em 1968, Leônidas C. Herbster, delegado de Polícia de Jaraguá do

Sul, solicitava publicação no CORREIO DO POVO dos seguintes:
"Comunicação - Esta Delegacia acaba de receber o seguinte
radiograma: 'Levo ao seu' conhecimento que emplacamento veículos,
terminará improrrogavelmente dia 29 de fevereiro'. (Ass.) Major Zozimo
Moreira - Diretor". "Convite - A fim de tratar de-assunto de seus

interesses, solicita-sea presença nesta Delegacia das seguintes pessoas:
Bruno Behling, Alfredo Schulze e Nelson da Silva".
- O governador Ivo Silveira recebia na Agronômica o prefeito Victor

Bauer,' o vereador, presidente da Arena, Octacílio Ramos, e o vereador

Orlando Bernardino da Silva, secretário da Aliança Renovadora Nacional.
Na oportunidade a Comissão Jaraguaense encaminhava ao governador
catarinense um dossiê contendo a exposição dos problemas doMunicípio
de Jaraguá do Sul, tanto os de natureza política como os administrativos.

Há 22 anos

- Em 1978, o professor Glauco Rodrigues Corrêa era coordenador da

pesquisa "O Conto em Santa Catarina", de Dep. de Línguae Literatura

Vernáculas, da UFSC, e se dirigia ao diretor do CORREIO DO POVO para
indicar um escritor ou estudioso de literatura de Jaraguá do Sul, com
vistas a cadastramento e publicação de contos catarinenses. A direção
indicou o seu antigo diretor de redação, o jornalista, escritor, romancista,
etnólogo e psicólogo Augusto Sylvio Prodoehl, que aceitava a incumbência,
demodo que o semanário seria seu patrocinador e o indicava para colaborar
nesse movimento intelectual, ele que desenvolveu "Assimilação e

Aculturação ao tema de Conceituação das Etnias", 1'10 sul ou seu ensaio

ecológico "Jaraguá do Sul", ou ainda "No tear dos tempos", palpitante
assunto sobre a evolução do Homem social.

Há ·12 anos

- Em 1988, a política fervilhava no caldeirão da: futura eleição e o ex

prefeito Victor Bauer sugeria coligação entre PDS, PFL, POT, PT e ala
dissidente do PMPB, relacionando nomes para prefeito e vice: Wagner,

Strebe: Neves, Modro, Schmöckel,
. Octacílio, Schünke, Kretzer, Nutzi,
Schuster, Menel, Fogaça, Schiochet,
Eggon Silva, Lorenö ou Márcio
Marcatto, Hufenuessler, Dietrich ou

Rudolfo, Wilson Kohlbach, dr. Baumer.
.

Bauer apenas estranhou a indicação de
seu nome para sair como candidato a

prefeito pelo Balneário de Barra Velha.
Se indicado sairia por Jaraguá do Sul.

Qualidade
Marista de

Educação

9'7

Terça-feira, 9 de maio de 2000

LIVROS NA PRAÇA

Relato - A História da Imprensa�

Iaraguâ do Sul e Vale do Itapocu - Apreciações

SERVIço PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE n:OUAL DE SANTA CATARlNA
PRó..REITORIA DE CULTURA li: F.xTENSÄO

NlrCU:O DE ESTUDOS DA TERCEIRA IDADE - NETt

Campus Uninrsitário - Trindade - Florianópolis· CEP 83040-900
Fone: (048) 33I-9445 - FAX (04S) 331·9909

Florianópolis, 10 de abril 2000
.or 061 NETII 2000

Da: : Coord. do NETl
Prof' Neusa Mjmdes Guedes

Para: 10m. Eugênio Victor Schmöckel
Diretor do Correio do Povo.
Jaraguä do Sul ,I SC

Prezado Senhor

Agradecemos o exemplar que nos foi enviado de 'O Relato - A História da

Imprensa � Jaragua do Sul i: Vale do Itapoçu", de sua autoria , e o parabenizamos pelo
i.mportante e valorozo trabalho de resgate cultural tão importante para a imprensa de

Jaraguá do Sul e de Santa Catarina e que muito enriquecerá nossa biblioteca,

Atenciosamente.

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

Tio Eugênio
.

Arthur Müller processava a Empresul - Empresa Sul

Brasileira de Eletricidade S.A. -, por ter a concessionária
mandado cortar a iluminação, através da Agência de

Jaraguá, causando-lhe prejuízos nas suas atividades. A

exposição do advogado era aceita pelo juiz de Direito da

Comarca de Joinville. A empresa recorreu a instância su

perior, não se conformando com a decisão juçlicial. O ad

vogado de Arthur Müller aduziu novas razões sobre a

pendenga e a Corte de Apelação confirmava a sentença
do juiz de Direito da Comarca de Joinville, mandando a

Empresul pagar ao autor Arthur Müller 08 danos causa

dos pelo coite ilegal da' iluminação.
O Grupo Escolar "Abdon Batista" (atual Colégio Esta

dual- Abdon Batista) recebia o sr. Sebastião O. Rocha,
, supervisor-geral de Ensino, que deixava no livro o se

guinte termo: "Visitei, nesta data (5/811938), o Grupo Es

colar 'Abdon Batista', que está sob a direção da profes
sora d. Leonor de Souza Neves. Percorri todas as classes
e verifiquei, em todas, ordem, disciplina e aproveitamento.

Por tudo que me foi dado apreciar, levo a impressão de que acjui se trabalha com inteligência e

amor".
O prefeito Herbster divulgava um demonstrativo de como recebeu o cofre do governo integralista

e o que, em agosto/1938, a administração do Estado Novo apresentava:
Governo Integralísta Governo do EstadoNovo
Em cofre 1 :925$000 Em cofre

-Disp. no banco 5:000$000 Em banco disponível
Conta Resp. banco 13:990$000 Banco conta especial

20:915$000
Dívida cl Jlle
Parte ref. Emancipação 35:379$000
Voltaremos. Até a próxima.

Amortizava-se div.
Débito com Jlle, era

4:516$160
45:000$000
113:990$000
163:990$000
11:671$000
23:708$400
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"Oração da Mãe"
Ofereço esta oração a mas também alegria, ' filhos.

todas as Mães de consolo, recompensa. Senhor, no íntimo de

Jaraguá do Sul, com Nas incertezas de minha meu ser, eu 'Te peço por

muito carinho alegria de mãe, estão mim e por todas as

Senhor, sei hoje, mais escondidos grandes mães. Dá-nos a
'

do que nunca, que não '

tesouros, meus filhos. coragem de sermos fiéis

estou só. Que riquezamaior à nossa missão no dia-

Sinto junto de mim, poderei desejar? a-dia.

'milhares de corações Quero agradecer-Te, NÓ sofrimento e na

pulsando de amor. 'São hoje, meu Deus, pela alegria, nas

corações nobres e coragem que me deste recompensas' e nas

generosos que, num de erifrentar os riscos decepções.
gesto degratidão da maternidade. Pela Que saibamos ver em

pulsam de amor por sua alegria que senti ao nossos filhos a Tua

mãe. contribuir contigo na presença. Possamos,
Eu sou mãe. O mistério transmissão da vida. então, dizer em todos

que encerra esta A responsabilidade da os dias de nossa vida:
,

palavra, Tu sabes mãe é imensa. Sei que "Apesar de tudo vale

melhor do que eu. Ela devo zelar não só pelo a pena ser mãe".

significa amor, doação, corpo, mas também (autor desconhecido)
renúncia, sacrifício, pelo espírito de meus Um abraço, Alba Piske '

tilfrculo
.

Ita.lia.I10
de Jaraguá do Sul

Curso de Degustação de Vinho
Objetivando dar àqueles que admiram o vinho o dfvido embasamento teórico e prático para permitir que

o ato de beber vinho se tome, cada vez mais, uma agradável experiência. ,

O curso é destinado a todos os interessados em vinho e que desejam aprimorar seus conhecimentos a

respeito desta fascinante bebida, seja no aspecto histórico, técnico ou culinário.
Datas: 22/5,25/5,29/5 e 1/6
Horários: 18h30 às 22h30

Carga horária: 16 horas
Número de vagas: 20
Local: SERMarisol
Instrutor: Marcelo Luiz Sardagna, enólogo formado no Istituto Agrario San MicheZe al Adige, em

Trento, naItália.'
\

Valorpor pessoa: R$ 100,00 (a ser pago no ato da inscrição)
Programa: 1) História; 2) Noções de viticultura; 3) Noções de enologia; 4) Noções de análise sensorial;

5) Técni�a de degustação; 6) Degustação de varietais; 7) Serviço do vinho.
Vinhos a serem degustados:
Tintos: Malbec, Argentina; Cabernet Franc, Brasil; Cabernet Sauvignon, Brasil; Cabemet Sauvignon,

Chile; Merlot, Chile. Brancos: Sauvignon Blanc; Argentina; Chardonnay, Chile; Riesling, Brasil; Sauvignon
Blanc, Uruguai; Gewustztrarniner, Brasil. Espumantes: Santa Emiliana Brut. Chile: Miolo. Brasil.

Maiores iriformações com o

sr. EIder Stringari pelos
telefones 372-4028, comercial,
ou 370�8651, residencial. AUTOMÓVEIS

DevanirDanna -

Presidente
Novos e usados - Fone 371-8287

Rua Antônio Carlos Ferreira .cl Henri ue Piazera

"

ROTARYCLUB
DE GUARAMIRIM

ROTARYXPAZ - É possível terpaz. É possível dormirem
paz. Dormir na paz do espírito. O travesseiro da paz é feito de
coisas normais da vida e de uma vida levada como Deus quer
e como a natureza humana quer. Deitar em paz e buscarDeus

por companheiro da paz. E não adianta nem a pessoa mais

amada, nem todos os amigos dormiremjuntos para resolverem
o problema da paz. O travesseiro da paz não é conquistado
nem com tranqüilizantes e nem com soníferos. Dormirà força
por causa dos comprimidos, não é feito de dormir. É forçar a
natureza. E tudo o que é forçado não produz resultado bom.
O travesseiro da paz é resultado de uns pequenossegredos.
Segredos que são naturais e os mesmos para todasas pessoas.
A natureza humana é a mesma em todas as pessoas. O
travesseiro da paz nasce de uma consciência em paz e acima
de tudo de uma aceitação de si mesmo. Gostar-se como a

gente é, não criarmotivos de revolta consigo mesmo, é estar
contente por estar vivo e por viver a vida humana como ela é.
Aceitar-se é dizer: aquilo que está emmim e que não posso

.

mudar eu aceito, e aquilo que eu possomudar vou darum jeito
demudar. O travesseiro da paz nasce de um relacionamento
bom com as pessoas. Ir dormir com alguém que a gente não

gosta émuito chato. Suportar um inimigo na mesma cama é

violento demais. Mas, se isso a gente não suporta nem

fisicamente, omesmo acontece psicologicamente.Dormir com
alguématravessado navida da gente é difícil. É alguém que
está incomodando até no sono. A paz com todos é um

travesseiro confortador. E o travesseiro se toma cheio de paz
nomomento em que vai descobrir que Deus é paz. Toda a.paz
vem de, Deus. O nosso coração é feito para Deus. E no

momento em que vamos dormir sem esseCompanheiro, nosso
sono não poderá ser normal, porque sem Deus ninguém é
no�al. Deus é o companheiro normal da vida. É aquele que
corre em nosso sangue, que vive em nossos sentimentos, que
está em nossas idéias, e se o queremos fora de nós, se estamos
brigados com ele, só podemos brigar também com o

travesseiro. Imagine-se nomomento de dormir e diga com todo
amor: estou contente comigo mesmo. Fiz o que devia fazer
hoje commuito amor e carinho. Vou levantar-me de qualquer
desgosto que causei a alguém neste dia. Sei que Deus vai

perdoar-me tudo e com ele vou ter uma noitemuito em paz.
Faça isso todas as noites e o travesseiro da paz estará com
você.

ROTARY X COMPANHEIRISMO - No Diana realizou
se a reunião de companheirismo coordenadapelo companheiro
Rildo, que mais uma vez demonstrou o espírito rotário e de

, amizade, juntamente com a sua esposa. Parabéns!
ROTARY X INTERCLUBES - Nesta quarta-feira
acontecerá a reunião de Interclube noRotary Pérola Industrial.
Presente os companheiros suecos que se encontram em nosso

Distrito. Desejamos a eles uma feliz estada.

��
Posto de

.T-�
Gasolina

�y Maiochi
. Ltda.

(047) 373-0187

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

Telefone

Rua Heinoldo Rau, 61 - salas 1 e 2
Jaraguádo Sul
Telefones: 371-5531 - 982-0710
Rua Paraíba, 296 - Blumenau
Telefone/Fax: 340-2393
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Associação Duas Rodas realiza alaNoite Cultural
Evento expôs
trabalhos de
artistas

jaraguaenses
JaraguádoSul-A I" Noite

Cultural, promovida sábado
p.assado pela Duas Rodas
Industrial e Associação Re

creativa Duas Rodas, deu

oportunidade para grupos e

artistas jaraguaenses exporem
seus trabalhos. Realizado em

palcos internos, externos para
proporcionarmaior dinamismo e
harmonia, o evento teve apresen
tações de dança e capoeira,.

.

música, poesia, coleções e artes

plásticas de colaboradores da em
presa, além de artistas da cidade.

Mozart Soccas, um dos inte

grantes, da comissão orga
nizadora, diz que para divulgar o

. 'evento foram distribuídos mais
de três mil panfletos em escolas,
fábricas, lojas e também para os

funcionários da Duas Rodas.
"Não sei precisar quantas pessoas
prestigiaram a l" Noite Cultural,
mas quem veio com certeza

gostoumuito". O organizador fala
que não estava esperando
repercussão tão grande porque a

intenção' primeira era destinar o
evento somente para os funcio

nários da empresa. "Depois que
abrimos para a comunidade per
cebemos a importância de um

evento como esses", comenta
Soccas.

Há mais de 40 anos colecio

nando selos, 9 consultor técnico
da Duas Rodas Industrial, Arturo
Matile, expôs todo acervo de selos
brasileiros e argentinos no evento.
A coleção de selos universais são

de 1840 a 1910. "Foi uma expo
sição muito boa, bem diversi

ficada e organizada, que deveria
entrar no calendário cultural da
cidade". O filatelista diz que
também expôs Bonsais, hobby
que mantém há mais de 10 anos.

A 'escriturária Terezinha

Mirando, 40 anOs, compareceu
no evento com a família e disse

que não esperava encontrar tan

tos trabalhos.' "Eu ouvi sobre a

1" Noite Cultural na rádio, mas
não imaginava que seria tão

grande a festa. É a primeira vez

que vejo uma' empresa se

Fotos: Ricardo Krepsky

Exposição:/otos históricas de Iaraguá do Sul e da empresa ilustram ° segundo piso da recreativa

preocupando e valorizando a

cultura de Jaraguá do Sul".

Fotos que ilustram a História
de Jaraguá do Sul foram dispos
tas no piso superior da recreativa,
além de fotos históricas do

desenvolvimento da empresa e

algumas peças antigas. Entre as

atrações do evento, aconteceu a

apresentação do Grupo Folcló

rico Blauer Rhein Tanzgruppe,
formado por oi!o casais colabo

radores da Duas Rodas, que
apreciam a dança e as tradições
germânicas. O grupo completou

,

sete anos mês passado.

Para a comissão organizadora,
a 1" Noite Cultural foi uma

experiência nova que deve ter

continuidade. "É um evento

espontâneo, não sabemos ao certo

se o próximo vai ser ano que vem
ou mais para frente", comenta
Mozart Soccas, (FABIANE RIBAS)

Capoeira: grupo atrai atenção do público com belos movimentos Folclore: colaboradores da Duas Rodas integram grupo que cultua as tradições alemãs

Av. Mal .. Deodoro da Fonseca, 961
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levou Zimmermann a uma si

tuação de quase "desespero",
devido a impossibilidade de exe
cutar as obras rodoviárias solici
tadas pelas comunidades, situa-

minerais do Rio Itapocu.
Duas novas reuniões foram

programadas para debater o

problema. A primeira delas foi
realizada ontem na Igreja da Barra
do Itapocu, em Araquari, e a

outra, está prevista para sexta

feira, na Prefeitura de Jaraguá do
Sul. Desses encontros deve
resultar um compromisso de

ajustamento de conduta, antecipa
o secretário de Agricultura e

Meio Ambiente de Jaraguá do

Sul,Werner Schuster, para evitar
que o uso dos recursos .naturaís
da Bacia do Itapocu continue
ocorrendo de forma desenfreada.

PROVIDÊNCIAS - A

questão mereceu a atenção da
Procuradoria da República a

partir do grande número de

denúncias recebidas de entidades
ambientalistas e de proprietários
de terrenos preocupados com a

situação. f,Em Araquari, o

assoreamento do rio já está

prejudicando a pesca artesanal.
"Trata-se de um problema
ambiental e social"

�
na definição

de Zimmermann, pelo fato de

que, se por um lado existe pre

juízo aomeio ambiente, por outro, ,

a comunidade não pode pres
cindir da utilização desses
minerais. Zimmermann estima a

existência, hoje, de aproxi
mamente 60 pontos de extração
em funcionamento ao longo do
referido trecho.

Um exemplo da dependência
dös municípios em relação ao uso

dos minerais é o de Guaramirim,
onde a Prefeitura-ficou por cinco
meses sem poder utilizar a Sai
breira da Estrada Bananal do Sul,

'

Procurador reúne prefeitos e órgãos ambientais
Autoridades
discUtiram a

situaçãodo
Rio Itapocu

GuaramirimlJoinville - o
'

procurador daRepública, Cláudio
Valentim Cristani, reuniu os

prefeitos, DNPM (Departamento
Nacional de Produção Mineral),
representantes das empresas de

extração mineral, pescadores e

representantes dos órgãos da

fiscalização ambiental, na semana
passada, em Joinville, para
discutir a situação da bacia

hidrográfica do Rio Itapocu. Na
ocasião, foram discutidas as

,

conseqüências da extração do

saibro, seixo e areia sobre as

condições ambientais na bacia,
desde Corupá, passando por

Jaraguá do Sul, Guaramirim,
Araquari, São João do Itaperiú e

Barra Velha.
A extração desse material,

utilizado em obras pelas pre
feituras e empresas da construção
civil, tem provocado o des
moronamento de barrancos e o

assoreamento do rio em vários

trechos, a destruição da mata

ciliar e degradação do meio
ambiente. O prefeito de Guara
mirim e vice-presidente da Fecam
(Federação Catarinense de

Associações de Municípios),
Antonio Carlos Zimmermann,
disse que a reunião em Joinville

representa a primeira mobilização
de lideranças com esse objetivo
específico, em mais de 20 anos

de utilização dos recursos

Bacia do Itapocu: degradação do meio ambiente abre discussões sobre a extração de saibro

interditada pela fiscalização do

Ibama, com grande prejuízo
sobre os serviços de conservação
de estradas e construção de buei

ros e obras públicas. O embargo

Recanto Felizhomenageia osmortos da BR-280
Guaramirim - Cerca de 150

moradores da Bairro Recanto

Feliz, 'em Guaramirim, e da Vila
Amizade eBairro Schroeder I, em
Schroeder, participaram da missa
celebrada domingo, homenagem
póstuma às vitimas de acidentes
de trânsito na BR-280. A ce

lebração aconteceu sobre um

caminhão estacionado no pátio da

empresa Telas Eggerr e foi mais
uma iniciativa da Associação dos
Moradores do Bairro Recanto

Feliz, com o intuito-demobilizara

opinião pública e pressionar as

autoridades pela construção de
uma rotatória no entroncamento da
Rua Cláudio 'Iornaselli, que dá
acesso àquelas comunidades, com
a rodovia federal.

A celebração foi feita pelo
vigário Helmuth Berkenbrock, de

Guaramirim, que duranteo sermão
pediu o empenho das autoridades
na agilização da obra da rotatória,
que já tem a autorização do
ministro dos Transportes, Eliseu
Padilha, para que seja concretizada.
O presidente da Associação de

Moradores, Caubi dos Santós

Pinheiro, 'revelou um dado que
justifica toda a mobilização em

torno dessa reivindicação: 35

pessoas já morreram nos últimos
10 anos, no referido trecho, de

aproximadamente um quilômetro,
desde a Ponte do Portal, na divisa
dos municípios de Guaramirim e

Jaraguá do Sul, até perto do trevo

de acesso a Massaranduba.
- As estatísticas falam por si

mesmas -, comentou o secretário
da Associação de Moradores,
Alaor de Melo, um dos organiza-

dores da homenagem póstuma.
Faixa estendida nas' pro

ximidades da rodovia, na ocasião,
conclarnava, o prefeito de Gua

ramirim, Antonio Carlos

Zimmermann, a tomar a dianteira

pela concretizaçãó da obra, com a

frase: "Prefeito, a construção da

rotatória só depende de você".

Segundo o presidente da associa

ção dos moradores, a entidade

aguarda a chegada de um en

genheiro doPNER (Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem)
'de Florianópolis, nos próximos
dias, para tratar da execução do

projeto. A partir dessa providência
também serão' intensificadas as

gestões junto às prefeituras de

Guararniriin, Schroeder e Jaraguá
dó Sul, pela execução da obra ..

(MR)

ção que só foi contornada, em

função de uma nova legislação
advinda sobre a extração mineral
pelos órgãos públicos.
(MILTON RAASCH)

Pelotãoda PM será instalado

,no antigo Restaurante Cerejão
,

Guaramirim - A sede do SO
Pelotão da Polícia Militar deve ser

transferida para as instalações do
, antigoRestaurante Cerejão, naRua 28
de Agosto. O comando da unidade

aguarda para esta semana a inspeção
, de um oficial da Diretoria de Apoio
Logístico da PM, que vai avaliar as

condições de utilização do local. °

prédio, tem 213 metros quadrados de

área construída e contará com um

terreno anexo de400metros quadrados
que será utilizado para estaciona

mento.

,0 imóvel do antigo restaurante foi
o escolhido entre quatro opções
analisadas pelo comando do 5°Pelotão,
que precisa transferir a sede 'daPM no

Município, pois a casa de madeira da

RuaAtiradores, com instalações velhas
e precárias, já não oferece condições.

° aluguel da nova sede deverá custar

R$ 600,00 por mês, informa o

comandante do pelotão, tenente

RogérioVonck.
.

A falta de instalações adequadas
para funcionamento é um problema
antigo emGuararnirim ejá foi discutida' ,

em reunião do Conselho deDesenvol-
.

vimentoMunicipal, no mês de março.
O comandante geral da PolíciaMilitar
noEstado, coronelWalmorBackes, que
esteve presente, tomou conhecimento

da situação e prometeu intercederpara
a solução do problema.

Inicialmente estava previsto o

aproveitamento do prédio da extinta

empresa Marage Malhas, em vias de

desapropriação; também naRua 28 de

Agosto,mas a Prefeitura não pretende
darcontadacompra do imóvel sozinha.
(MR)
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Professores da Apae aderiram à greve estadual
Cresce0
númerode
professores
paralisados

constante, mas os nossos profes
sores já não têm condições de se

manter com o salário que ga
nham", explica a diretora Márcia

MargaridaBonaNegri. Ela diz que
a pressão da comunidade sobre
o setor de educação especial é

Jaraguá do Sul - A Apae maior, mas os pais estão sendo

(Associação de Pais e Amigos dos informados sobre o motivo da

Excepcionais) é a escola local greve e têm se mostrado compre-
com maior número de pro- ensivos.
fessores que aderiram à greve Apenas três professores da
estadual. Desdequinta-feira, 98% Apae estão em atividade - dois
dos professores da instituição ACTs (Admitidos em Caráter
estão paralisados, movimento Temporário) - e uma em

histórico e inédito na região, que processo de aposentadoria. Pelas
não tem tradição em mobiliza- normas da LDB (Lei de Diretrizes
ções. Pelos números da regional e Bases), os professores precisam
do Sinte (Sindicato dos Tra- ter o terceiro grau concluído até
balhadores na Rede Estadual de 2003, mas não conseguem sequer
Ensino), cerca de 12% dos

. pagar a faculdade com o salário

professores da região aderiram ao que ga-nham. "Com salário de R$
movimento, de um total de 800. 165,00 por 20 horas de trabalho,
No Estado, cresceu para 70% o In qual é o professor que tem

número de professores parali- condições de sobreviver?",
sados. pergunta a professora Neuza

Professöres da Apae jara- Baniski.

guaense participaram da para- No Colégio Euclides da

lisação estadual, em Florianó- Cunha, em Nereu Ramos,
polis, na quinta-feira. Os atendi- assembléia reuniu 85 pais, no
mentos na Apae estão suspensos sábado, para discutir a situação
até o dia 11, quando os professo- dos professores e solicitar apoio.
res prometeram voltar ao tra- "Antes de sábado, apenas dois

balho, mesmo que as negocia- professores estavam em greve.
ções salariais não estejam de- Agora, com o apoio dos pais, ape-
finidas. "Sabemos das dificul- nas dois professores continuam
dades das famílias. Muitas não dando aula", revela um dos
têm com quem deixar os filhos, diretores do Sinte, Cláudio Piotto.
que precisam de atendimento (LiSANDREA COSTA)

Paralisação: portas fechadas nos colégios dão indícios da adesão de professores ao movimento

Postes dificultam passagem nas calçadas
Jaraguá doSul- Em meio a

muitos transtornos, os moradores
do Bairro Ilha da Figueira estão

reclamando da falta de espaço para
passagem entre muro e calçada,
devido à instalação dos postes do
Linhão. O presidente da Amif -

Associáção de Moradores da Ilha

da Figueira -, Orlando Gilberto •

Gonçalves, diz que tem feito

reclamações desde que foi coloca
do o primeiro poste. "Esses postes
têm uns 80 centímetros de diâme
tro e tomam quase todo espaço
das calçadas.já conversamos com
o pessoal da Celesc, mas eles pro
metem e não cumprem", reclama.
Gonçalvesdiz que 230 moradores

.

assinaram um abaixo-assinado.
Para tentar amenizar o

problema do Linhão, o presidente
da associação disse que e a Celesc
está propondo aos moradores a

transferência dos postes das calça
das para dentro dos terrenos resi

denciais. "Dois moradores aceita

ram e já estão sendo feitas as

mudanças", comenta Gonçalves.
O chefe da agência regional da

Celesc, Luiz de Freitas Melro, diz
. que a Celesc não propôs a trans

ferência dos postes para dentro das

residências, e sim o recuo dos
muros casas onde tenha problema.
"Nos postes a gente não vai mais

mexer, mas nós vamos tentar

entrar em consenso com as

pessoas, por mais que aconteçam
indenizações", diz Melro.

O engenheiro elétrico da

Celesc, José Neto, diz que existe
uma distância de 69 centímetros
entre postes e muros, espaço sufi-

. ciente para passagem de deficientes
físicos em cadeiras de rodas.

"Apenas em dois casos a distância
é inferior, com apenas 58 centí

metros, nos outros o espaço está

correto". O engenheiro acrescenta

que não é necessário fazer alte

ração. "As pessoas têm impressão
que a distância é pequena devido à

largura dos postes, mas na verdade
o espaço está adequado", explica
o engenheiro. (FABIANE RIBAS)

Dúvida: engenheiro da Celesc diz que espaço na calçada é adequado

•
1\

EMERGENCIA .

. ODONTOLÓGICA.
DISQUE: 9981 8000

9975 1684
Rafael Luis Pamplona

esc-se 5117
Kleber Lisboa Araújo

eRO-Se 5270

Ilha da Figueira • Centro • Czerniewicz

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



10-POlÍCIA CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 9 DE MAIO DE 2000

Taxistas foram assaltados no final
de semana em Jaraguá do Sul

!

Vítima foi
dominada por -.

dóishomens
armados

Jaraguá do Sul - Na ma

drugada de sábado passado, o

taxista Mathias de Souza Ortiz se

tornou mais uma. vítima de

assaltantes. Trabalhava por volta
das 3h20 em frente ao Salão

Líder, quando dois homens
solicitaram uma corrida até o

Salão 25 de Julho. Próximo ao

destino, um dos homens armados

com uma faca obrigou Ortiz a

entregar R$ 100,00 em dinheiro,
telefone celular, chaves e o rádio
do táxi, marca Santana, azul,
placa LZF-9788, de Jaraguá do
Sul. Segundoo taxista, eram dois

.

assaltantes, um moreno claro,
cabelos repartidos no meio, e

outro moreno; escuro e gordo.
Outro taxista vítima de assal

tantes foi Osvaldo Remir Adria-
,

no, 55 anos. Ele estava no seu

ponto, situado na Rua Marechal
Deorodo da Fonseca, centro da

cidade, na noite do último

domingo. Às 23 horas, dois
homens solicitaram uma corrida
até o Salão Aliança, na localidade
de Rio Cerro. Nas proximidades
do salão, o taxista foi dominado

pelos dois homens que usavam

pistolas e colocado no porta
malas. O taxista percebeu que
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Assalto: taxistafoi amarrado em uma árvore comfita adesiva enquanto ladrõesfugiam com o veículo

duas motocicletas passaram pelo
carro e buzinaram. Depois de ro
darem por algum tempo, entra
ram numa estrada secundária no

trecho entre Rio Cerro e Pomero

de, na altura da serra. Depois de

rodarem por uns 500 metros,
informa o taxista, foi tirado do

porta-malas e sob a mira da

pistola e levado para ummatagal.
Enquanto um dos assaltantes

fugia com o veículo,' outro o

amarrou numa árvore com urna

fita adesiva. Mantido no local por

40 minutos, antes de sair o

assaltante levou R$ 57,00 e disse
para Remir Adriano que abando
naria o carro roubado, pois seria
utilizado para o transporte de dro
ga. O taxista escutou o som de
uma Camionete que -deve ter ido
ao local para buscar o bandido.
Por volta da 1 hora damadrugada
de segunda-feira, o taxista

conseguiu se soltar e comunicar

apolícia. Osvaldo Remir Adriano
ficou sem o Gol, placa LZT-

3082, cor branca e R$ 57,00.

Depois de trabalhar por 20

anos em São Paulo, foi assaltado
quatro vezes, tendo inclusive sido
baleado, decidiu morar em

,

Jaraguá do Sul. A escolha foi
tomada considerando a tranqüi
lidade, informa Remir Adriano,
que mostrou-se decepcionado
com o acontecido. Informou ain
da que vai pensar na possibilidade
de abandonar o trabalho, que era

utilizado como bico para aumen

tar o orçamento, pois é aposenta
do. (AGOSTINHO OLIVEIRA)
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Roubo no rodeio
Jaraguá do Sul-:- Depois da
festa no rodeio, a decepção.
Luzia Cristofolini, moradora no
Bairro Água Verde, deixou o

Astra GLS, cor prata, ano 1995,
placa BQM-8336, estacionado
enquanto participava da festa.
Ao retornar para o local,

percebeu que o veículo havia
sido furtado.

Menor preso
Jaraguá do Sul- Preso após
tentar roubar veículos nos

Edifícios Florença, Rebelo e da

Receitá Federal, além de furtar
na Loja Artimanha da Reinoldo

Rau, o velho conhecido das

polícias Civil e Militar voltou a

furtar. M.J.C, 17 anos, ar

rombou um veículo em frente a

Chopp Club, foi flagrado e preso
pela Polícia Militar. Com várias

passagens por furto, M.J.C está

de novo nas ruas.

Preso travesti
Jaraguä do Sul� Às 4h30 da

madrugada de sábado passado,
Evandro Meyer, 28 anos,

natural de Massaranduba, mais
conhecido como Dandara, foi

preso. O travesti quebrou o

vidro de um Ford Ka, na
"

Epitácio Pessoa. O motorista foi
assaltado quando parou para
verificar os prejuízos. Dandara
furtou R$ 330,00 entre cheques
e dinheiro e foi atuado por furto,
danos e lesões corporais.
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Briga entre irmãos facilita o pódio de Barrichello
Brasileiro da
Ferrari

garante o

segundo pódio
Barcelona -r-t- Os irmãos

Schumacher se adoram e vivem

dando demonstrações de afeto a

cada corrida na Fórmula 1. Mas

domingo, em Barcelona, quebra
ram o pau na pista. E Rubens

Barrichello, graças à briguinha
dos manos Michael e Ralf, con
seguiu o segundo pódio no ano,
terminando o GP da Espanha na

terceira colocação. A vitória na

quinta etapa do Mundial foi de

Mika.Hakkinen, da.McLaren,
com seu companheiro David

Coulthard chegando em segundo.
O triunfo do finlandês reduziu a

desvantagem para Schumacher,
na classificação de 22 para 14

pontos.
.

Não fosse a F-I um esporte
pouco sujeito a fenômenos pa
ranormais, a seqüência de in

fortúnios de Schumacher no GP

espanhol poderia até levaras mais
afoitos a acreditarem que existe

hoje na categoria, de fato, uma

Fórmula 1: brasileiro da Ferrari conquista o segundo pódio no ano, em Barcelona

espécie de "maldição da pole".
Desde o GP da Hungria do ano

passado que o piloto que sai em

primeiro no grid não consegue
vencer. Já são dez corridas.

Tudo ia bem na prova até a

24" volta, depois de uma boa

largada e a liderança sem grandes
sustos, com Hakkinen em

segundo, Ralf em terceiro,
Coulthard em quarto e

Barrichello, que largara mal, em

quinto. Foi quando o alemão

parou para seu primeiro pit stop.
Pneus trocados, carro no

chão,
.

eis que o mecânico que
segura a placa diante do carro,

indicando ao piloto o momento

McLaren conquista a 3a dobradinha na Espanha
Barcelona - Pela terceira

vez consecutiva, a Mcl.aren .

conse-guiu uma dobradinha em

Barcelo-na. Desde 98 que Mika

Hakkinen e David Coulthard
terminam a prova espanhola nas

mesmas po-sições. O resultado
de domingo recolocou' o

finlandês na luta pelo título; fez o
time se aproximar da Ferrari no
Mundial de Construto-res - a

diferença caiu de 17 para sete

pontos - e reabriu o cam

peonato.
Mika e David estavam cheios

de motivos para festejar. O pri
meiro, porque não ganhava uma

prova havia mais de seis meses.

A última fôra no Japão, no ano

passado. O segundo, porque re

nasceu depois de um acidente

aéreo na terça-feira e encontrou

forças para correr e subir ao

pódio.
"Não tenho palavras para

dizer como estou feliz e aliviado",
falou Hakkinen. "O carro estava

muito bom. Schumacher abriu
um pouco no começo, mas de

pois eu percebi que seus pneus
estavam acabando e pude
pressioná-lo."

Coulthard, que tem evitado
falar sobre a queda do avião na

semana passada, contou que a

equipe antecipou seu primeiro pit
stop para que ele pudesse passar
Ralf nos boxes, mas que engatou
a segunda marcha na saída dos
boxes e caiu para quinto. No se

gundo, no entanto, o time tra

balhou rápido, ele passou Bani
chello e ganhou a posição do ale

mão daWilliams. Depois, superou
Schumacher.

"Foi um resultado perfeito",
resumiu Norbert Haug, diretor da
Mercedes. "Mika já vinha mere

cendo ganhar e David, depois de

tudo por que passou, fez com cer

teza uma corrida fantástica." (FG)

de sair dos boxes, levanta a dita

cuja. O reabastecimento, no

entanto, ainda não tinha

terminado. Schumacher arrancou
e levou junto a mangueira e o

mecânico que a operava, Nigel
Stepney. "O rapaz abaixou a placa
de novo, mas aí não dava para
parar. Eu percebi que tinha

passado em cima de alguma
coisa, olhei no espelho e vi um
mecânico no chão. Perguntei
pelo rádio o que tinha acontecido,
mas ninguém me respondeu."

Hakkinen assumiu a liderança
e abriu grande vantagem. A

"maldição da pole" foi sentida de
novo quando Schumacher, de

repente, passou a fazer voltas na

casa de 1min27s, contra 1min25s
de Coulthard, que já estava em

terceiro, depois de ganhar as

posições de Ralf e Barrichello nos

boxes na segunda parada.
Michael tinha uma perda de

pressão no pneu traseiro

esquerdo. David chegou e depois
de duas tentativas assumiu o

segundo lugar. Ralf e Rubens se

aproximaram rapidamente até que
na 49" volta grudaram em

Schumacher. Foi quando es

irmãos se estranharam. Ralf ia

para um lado, Michael fechava.
Tentava do outro, o mano mais
velho não deixava. Rubens, que
não tinha nada a ver com as

questões' familiares, aproveitou e

passou os dois. Ralf finalmente
deixou Michael para trás, que
imediatamente foi para os boxes

pela terceira vez. (FLÁVIO GOMES)

DIÁRIO DE BARCELONA
-----------

Perna machucada

Nigel Stepney, que é chefe dos mecânicos da Ferrari e faz questão de

operar a mangueira do reabastecimento em todos os pit stops, só
teve uma contusão no tornozelo direito ao ser atropelado por
Sehnmacher.
Pit stop lento
Pouco acostumado à operação e evidentemente tenso pela fogueira
que pegou, o substituto de Stepney também retardou os pit stops de
Barrichello. No primeiro, o brasileiro gastou 30s609 nos boxes. No

segundo, 31s186. Mas não foi por isso que Rubens chegou atrás de

Coulthard. Na soma, as duas paradas do escocês foram 1s159 mais
lentas que as de Barrichello.
Diniz e Zonta
Para Pedro Paulo Diniz, o GP da Espanha durou alguns metros.

"Largando lá atrás, eu tinha de arriscar na largada", disse. Rodou na

primeira volta. Já Ricardo Zonta chegou ao final, em oitavo. "Se eu

melhorarminhas posições de grid, terei mais condições de chegar
nos pontos", falou o brasileiro da BAR.
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Futsal empata com a Unoesc

e perde liderança do Estadual
Jaraguá do Sul - As

dimensões da quadra do Ginásio
de Esportes do Sesi, que deveria

.

ser um empecilho para a Unoesc,
atrapalhou o Futsal de Jaraguá do
Sul, no sábado passado. Com 'um

esquema defensivo eficiente e

contragolpes certeiros, a Unoesc
de São Miguel empatou com a

FMElBreithaupt/Caraguá em 3 a

3. Tick e Chico fizeram os gols
de Jaraguá do Sul.

Com este resultado Jaraguá do
Sul perdeu a liderança da

competição. A marcação na

quadra defensiva da Unoesc
dificultou as jogadas ensaiadas em
velocidade no ataque da FME.

Mesmo com Alexandre e Júnior

se revezando na posição de pivô,
faltou alternativa para o esquema
de jogo utilizado pelo adversário.

Os erros' de marcação deram

a oportunidade de empate para

SãoMiguel do Oeste. No final da
partida, quando vencia por 3 a 2,
Maneca pediu tempo e alertou'

para o chute do goleiro-linhaGibi,
que substitui, o goleiro Mano.

Não adiantou, Gibi empatou a

partida.
Com o empate a FME perdeu

a liderança do' Campeonato
Estadual para a Tuper. Sábado
que vem o adversário será a Ta

schibra/Unicardio, em Blume

nau. Demais resultados: Seara 5

x 8 Unisul/Colegial, Gaboardi 1 x

2 Agroeste, Tuper 9 x 7 Ta

schibra. Na classificação do Es

tadual, a liderança é da Tuper/São
Bento do Sul, com 15 pon-tos. A

FME/Jaraguá do Sul e Unoesc/

SãoMiguel do Sul têm 14 pontos,
UnisullFlorianópolis, 13; Agroes
te/Palmitos, 5;Gaboardi/Curitiba
nos, 4; AABBlRotesma/Chapecó,
1, e Seara Alimentos, zero. (AO)

JaraguáFutebolClube perde
para o Internacional de Lages
Torcedores

opl.oudirom
otimemesmo
com a derrota

converteu empatando o jogo. O
mesmo Silvinho chutou cruzado
aos 36 minutos, a zaga do

Jaraguá falhou e Pareja colocou
o Inter na frente, 2 a 1. Na segun
da etapa o zagueiro Chicão apro
veitou cruzamento de Dutra e

empatou a partida. Aos 15 minu
tos Silvinhocruzou para o toque
certeiro de Pareja, que fez 3 a 2.

A partir do. terceiro gol o

. técnico do Internacional, Roberto
Caramuru, fechou mais o time
com a entrada do zagueiro
Sebastião, Nos contra-ataques o

Internacional continuava levando

perigo para o gol do tricolor.

Pareja, aos 40 minutos, ampliou.
Mas aos :'4, Ricardo, de pênalti,

diminuiu para o tricolor. Resultado
final: Jaraguá 3 x 4 Internacional.
Careca foi expulso no final do'

jogo por reclamação. O Jaraguá
fecha o turno jogando nesta

.

quinta-feira, em São João Batista,
contra o Santa Catarina, no

EstádioMunicipal Valério Neto.
Demais resultados: Curiti

banos O x 4 Timbó. Com esse

resultado o Timbó conquistou,
com uma rodada de antecipação,
o título do turno, garantindo uma'
vaga para as finais. Camboriú 1

x O Catarinense, Tiradentes 5 x 2

Blumenauense, Guarani O x 1

Santa Catarina e Joaçaba 1 x O
Concórdia.

(AGOSTINHO OLIVEIRA)

Jaraguä do Sul- Apesar da
derrota de 4 a 3. para o

Internacional de Lages, a torcida
aplaudiu o Jaraguá ao final da

partida, no domingo passado. No .

primeiro tempo o tricolor saiu na
frente com Careca fazendo a

jogada dentro da área e Fabinho

finalizou, abrindo o placar. Cinco
minutos depois o centroavante

Pareja foi puxado pela camiseta,
pênalti claro, que Silvinho

N". Compr•• acima d. RS 40,00
receba cupons, concorre a

diversos prlm'ol e Ganhe o
Cor.,lo d. Mama.Joinville e Avaí dividem liderança doCampeonato

Joinville - Após as disputas.
da 5" rodada, Joinville e Avaí

dividem a liderança do Cam

peonato Cataririense de Futebol

PrimeiraDivisão, com 12 pontos.
O JEC venceu, domingo passado,
o Marcílio Dias por 3 a O, no
Ernestão. O JEC sorna 12 pontos
no Estadual e divide a liderança

com o Avaí, O Joinville, com 10

gols assinalados contra 9 do Avaí,
está em primeiro.

O Avaí venceu o Kindermann

pelo mesmo placar, 3. a O, no
Estádio da Ressacada, em

Florianópolis. Demais resultados
da Primeira Divisão: Criciúma 4

x O Atlético Alto Vale, Fraiburgo

2 x 2 Tubarão, Lages 1 x 3

. Brusque e, no sábado, Cha

pecoense 2 x 1 Figueirense.
Rodada de amanhã: Atlético Alto
Vale x Joinville, Tubarão x Cri

ciúma, Figueirense x Fraiburgo,
Kindermann x Chapecoense,
Marcílio Dias x Lages e Brusque
x Avaí. (AO)

Sorteios: Dia 15 de maio de 2000
às 19h no Shopping Breithaupt.
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