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GovernadorEsperidiãoAmin inaugura
rede de gás natural em Jaraguá do Sul

Fotos: Edson Junkes/CP

Inaugurações marcaram

oficialmente a chegada do gás
natural às estações redutoras
de pressão daMalweeMalhas
e Duas Rodas Industrial, na
tarde de ontem. O governador
Esperidião Amin, o vice Paulo
Bauer e o presidente da SC

Gás, LuizGomes, reuniram-se
a autoridades locais e centenas
de espectadores para registrar
o fato. Página 8

Acijs debate
Centro de Tecnologia
A Acijs, em parceria com a

Federação das Associações
Comerciais e Industriais de
Santa Catarina, desenvolve

projeto para a implantação de
um Centro de Alta Tecnologia
em Jaraguá do Sul. Página 5 Respeito: carros de emergência reclamam de falta de espaço para passagem. Página 9

Solenidade: governador inaugura estação redutora de pressão do gás natural na Malwee Malhas. Página 8
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Sob o domínio da 'lei'
o mundo precisou de quase 30 anos para entender a

essência da frase do arcebispo de Pretória, África do Sul,
Desmond Tutu: "Lei quando é injusta não precisa ser

obedecida". Ele se referia às leis do regime de Apartheid
impostas à maioria negra daquele país pelaminoria branca e

racista. Na época, a declaração de Tuto, quemais tarde ganhou
o Prêmio Nobel da Paz, soou aos

ouvidos dos ditos povos
desenvolvidos como uma afronta,
um desafio e uma conclamação à

desobediência civil.

Por longos 89 anos, a África
do Sul conviveu com o arbitrário
e com todo o tipo de violência,
apenas porque um punhado de

leis extremamente injustas davam
o tom ao país. As retaliações
comerciais, além de não alterar a

rotina, causou ainda mais
sofrimento à população. O

exemplo da luta pela restituição
do estado de direito, pelo fim das

desigualdades e das injustiças deveria pà�tar as autoridades
de Jaraguá do Sul, incluindo aí os três poderes, na análise de
questões envolvendo legislação.
A frase do arcebispo Tutu se aplica perfeitamente no caso

das funerárias jaraguaenses. Um decreto capenga e

inconstitucional, elaborado em 1986, determina que Jaraguä .

do Sul tenha apenas quatro funerárias. O absurdo maior é

que o dito cujo prescreveu-se em 1991, sem que a

municipalidade se preocupasse em alterar as regras no setor.

Enquanto o governo tergiversa, omonopólio comanda o jogo,
numa cidade que se destaca pela qualidade de vida e pela
pujança industrial, regida pelas leis demercado.

Na semana passada, Leo Anzolin, que desde agosto do
ano passado tenta abrir uma funerária na cidade, foi obrigado
a recorrer ao Procon para ter seus direitos respeitados. Ele
conseguiu o alvará de licença da Prefeitura, mas o

empreendimento não pôde ser viabilizado porque esbarrou
no tal decreto. Anterior à Constituição, pode não ter mais
valor jurídico, mas continua em vigor, engendrando outros
problemas. Há indícios de que as quatro funerárias do

Município pertençam àmesma pessoa.
O caso deveria provocar a Câmara de Vereadores que,

por sua vez, deveria promover, o quanto antes melhor, a

revogação do decreto e elaborar outro projeto de lei para
organizar o setor. Entretanto, a apatia e o distanciamento dos

parlamentares não permitiram ainda tal iniciativa. A indiferença
reforça as críticas de ineficiência feitas sistematicamente ao

LegislativoMunicipal, órgão que tem a função constitucional
de criar as leis do'Município e regovar as que não são justas.

Aos olhos do perscrutador, a Procuradoria do Município
também dáprovas de ineficiência e descaso: A declaração
de Juliano Leier admitindo que a fanu1ia comanda as funerárias
"em conjunto", dirime qualquer dúvida com relação ao

monopólio. O pior, entretanto, são os discursos de ocasião
favoráveis à defesa contra "aventureiros de outras cidades".
O sofisma persiste e encanta a maioria. O decreto contraria
os princípios, básicos do mercado que garante que a

concorrênciamelhora e qualifica os serviços.
I

Reforma tributária
* FernandoMarrey Ferreira

amplo leque de situações, está,
portanto, pronta para ser apli
cada; o entendimento dos tribu
nais deve tender para a auto-apli
cabilidade impondo a contenção
imediata destas distorções imo

rais. O controle de gastos pelas Câ
maras Municipais já está sendo
devidamente controlado, mas é,
tarefa dos Tribunais de Contas
mostrar eficiência na atividade de
fiscalizar o andamento das contas

municipais, levando-se em conta

todas estas leis-e emendas aventa
das. Pena que nestes tribunais tam
bém existam enormes distorções,

Nosso País é constituído por
profundas desigualdades sociais,
em todos os municípios brasilei
ros existem pessoas que vivem

em pobreza absoluta. Todos os

recursos direcionados a esta ca

mada mais carente, o mínimo que
seja, já faz diferença. Temos, por
tanto, que fazer leis para que o

homem abdique de privilégios
pessoais em prol destas pessoas,
do povo.

A reforma tributária é
fundamental para o País. O

equilíbrio orçamentário nos três
níveis de governo é um impera
tivo inadiável. A descentralização,
com este reequilíbrio de arreca

dação priorizando a esfera muni

cipal, é um anseio popular ina
diável. Hoje, os municípios arre

cadam apenas 5% do total do
bolo de impostos e taxas. Quando
esses valores passarem a não

mais percorrer caminhos obscu
ros de "vai e vem", os benefícios
para os munícipes passarão a ser

sentidos efetivamente.
Cidades do interior paulista

contam com prefeitos usufruindo
de salários superiores ao do

presidente da República. O ônus
à população local parece não ser

tão grande por tratar-se de apenas
uma pessoa, mas esses venci

mentos, muitas vezes, podem
vincular o valor de todos os salá
rios dos servidores municipais, e
não vice-versa. As Câmaras

Municipais fixam os valores que
.0 prefeito vai receber, mas muitas
delas, em vez de fixar os valores

em 75% do que ganham os depu\

tados estaduais, fixam com base
na arrecadação do município.

Caso a reforma tributária ve

nha a ocorrer com efetivo aumen

to de arrecadação para os muni

cípios, esses salários atingiriam
somas inimagináveis. A emenda
constitucional 19 estabelece que
nenhum ocupante de cargo públi
co pode ganhar mais do que os

ministros do STF, R$ 12,7 mil.
Este é o teto para o servidor, e

prefeito é servidor público; está
aí uma limitação, para que seus

salários não ultrapassem estes

valores. ,

As 'questões jurídicas são

controvertidas acerca da auto-
I aplicabi lidade da emenda consti
tucional19. A Constituição fede
ral, em vários de seus preceitos,
necessitou de regulamentação
posterior através de legislação
infraconstitucional. Quando o

legislador está emendando a pró
pria constituição, em tempo sufi
ciente para prever situações de

caráter infraconstitucional; a

emenda é detalhista, prevendo um * Advogado
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Pressão contra Hertel aumenta

e PFL podemudar o candidato
+- "Estou preocupado com a

possibilidade dos adversários
armarem contra mim. Estou
recebendo telefonemas estranhos
e ameaçadores." (Presidente licen

ciado do PT de Jaraguá do Sul, Dionei
da Silva, virtual candidato a prefeito,
revelando a preocupação dele em

.

relação ao desdobramento da cam

panha política noMunicípio)

Edson Junkes/CP

Prefeito

Gregório Tietz
ainda cogita
tentar reeleição

Schroeder _ A crise interna

no PFL agravou-se nos últimos
dias e poderá resultar na troca do

nome do candidato a prefeito do

partido. A candidatura do ex

prefeito Hilrnar Heftel tem sido
contestada desde o início pelo pre
feito Gregório Tietz, que ameaça,

inclusive? não apoiar o candidato

da própria legenda, optando pelo
atual vice-prefeito, Osvaldo Jurck
(PMDB). O impasse gerou dificul
dades políticas sern precedentes na
história da legenda no Município.
Os comentários sobre a possi
bilidade do PFL rever a candidatura
de Heftel aumentaram na semana

passada, após conversa entre o vi-
I

, ce-governador Paulo Bauer (PFL)
e Tietz.

O prefeito não comenta o

assunto, dizendo apenas que Ha

situaçãoestá bastante complicada",
mas não descarta a possibilidade
de tentar a reeleição, se a alteração
for consumada. Já Jurck descon
versa sobre os últimos aconteci

mentos, dizendo que se a alteração
da candidatura no PFL realmente

vier a se confirmar, será um fato
novo. "Preciso ainda pensar no

assunto", desviou-se. Durante to

do o episódio, Jurck tem sido elo-
.

giado por Tietz, que não esconde

a "consideração e a amizade" pelo
vice-prefeito, revelando, inclusive,
que antes de perder a indicação da

candidatura para Hertel, vinha
cogitando repetir a composição da

chapa majoritária vencedora em

1996 para tentar a reeleição.
Heltel atribui a intensa boataria

a uma ififormação "plantada" na

imprensa por alguém que estaria

interessado em desestabilizar sua

candidatura. "Não posso acusar

"Ratifico meu apoio pessoal e irrestrito ao projeto que
o companheiroDuwe apresentou na reunião�o diretório,
no dia 3 de maio." (Deputado estadual Ivo Konell-PMDB
- confirmando seu apoio ao ex-secretário da Casa Civil

Adernar Duwe caso este viabilize a coligação com PSDB,
PFL e PPB)

"Pressão, só admito do meu eleitorado. Não devo nada
a esse governo." (Deputado federal Nelson Proença -

PMDB/RS - respondendo às ameaças do governo ao

parlamentar que votasse contrário à Medida Provisória que
instituiu o salário mínimo de R$ 151,00)

"Inútil desfilar argumentos a ouvidos entupidos pela
serragem do lucro fácil." (Jornalista Villas-Bôas Corrêa

sobre a aprovação do novo Código Florestal Brasileiro, que
permite a devastação de 50% da floresta amazônica)

!liT::�:::t:
Protestos de

Osnildo Bartel
. fi 373-0404

Apaziguador: presidente Pianezzer reúne a Executiva esta semana

dura já passou".
O presidente do Diretório do

PFL, Valrnor Pianezzer, passou
praticamente toda a semana passa
da tentando acertar a situação
política nopartido, que ele classifica
como "bastante confusa". E pre
tende fazer nova reunião das lide

ranças pefelistas nesta semana.

Pianezzer já tratou da questão com
Tietz, Hertel, com membros da

Executiva e vereadores, e até com

o vice-governador Paulo Bauer e

o coordenador microrregional do
PFL, Alcides Pavanello. Mas a so

lução, segundo Pianezzer, só virá
através dos dois diretamente
interessados: "Alguém vai ter que

c1arou. Na opinião dele, a questão
deveria ser definida com base na

opinião pública, "quem sabe até
realizando uma pesquisa para
escolher o candidato". "Não adian
ta o prefeito simplesmente dizer

que tem a maior aceitação, é preci
so verificar isso concretamente",
duvida.

O ex-prefeito teme que o PFL

venha a cometer um erro se a

decisão tomada na votação do
diretório não for respeitada. "Será
aberto um precedentemuito grave.
Se uma decisão dessas não for

respeitada agora, imagine o que

poderá vir pela frente", ponderou,
e acrescentou: "Afinal, não es ta-

MaIA.-.ício Bogo
CRMlSC7474 _ CRMlPR 13723

PsiqL\iatt"ia

CONSULTÓRIO
Rua João Marcatto, 98 - Centro

Fone (0**47) 371-8269 - Jaraguá do Sul - SC
ninguém, mas isto está claro", de- mos mais no regime militar, a dita- ceder", diz.

PMDB e PFL articulam aliança em Corupá"

VEMAIA Corupá _ As Executivas do
PMDB e PFL deverão reunir-se
durante esta semana, em data
ainda não definida, para discutir

O acordo político entre as duas

legendas para as eleições munici
pais. Esta será a primeira reunião
efetiva das lideranças dos dois

partidos para discutir a coligação,
que na opinião do presidente do

Diretório do PMDB, Celso Gar

cia, estaria já "praticamente con

sumada" no Município.
Mas o PFL também deverá

manter conversações com os ou

tros partidos, segundo informa o

presidente Ernesto Filipe Blunk.

Estão previstas reuniões com o

.PPB, que deverá ter Otto Ernesto
Weber como candidato a .prefei-

to, e o PSDB, que há tempos já
lançou o nome de Carlos Dieter
Werner.

NoPMDB, o prefeito Luiz Car
los Tamanini, que deverá disputar
a reeleição, já recebeu a manifes

tação de apoio do ex-prefeito Ade
lino Hauffe para compor na chapa
majoritária como vice-prefeito, se
assim for deliberado pelo partido.

Reserve seu ingresso.
- Procure o Rota..y Club Pérola Industrial

- ,Jornal CORREIO DO POVO
- Barbi Seguros

- Laboratório �araguaense I
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Cecília assume candidatura
a prefeita de Jaraguá do Sul
Psicóloga disse
que aguarda
homologação
pelo diretório

Jaraguá do Sul - A

psicóloga Cecília Konell assumiu
esta semana a condição de pré
candidata a prefeita pelo PMDB.
A candidatura dela é quase que
consenso dentro do diretório,
depois que o marido, o deputado
estadual Ivo Konell, praticamente
descartou a possibilidade em

disputar a indicação. O ex

secretário da Casa Civil no

governo passado, AdernarDuwe,
também é pré-candidato.

De acordo com Cecília, a

decisão de encabeçar a ohapa
majoritária é resultado de

pesquisas de intenção de voto,

que a colocam na liderança, com
índices superiores a 25%.

"Coragem para enfrentar uma

eleição sempre tive. Entretanto,
defendo que a decisão deva partir
do povo. Não adianta o político
querer, se o povo não quer",
discursou, lembrando que o

PMDB não tem a mesma linha de

raciocínio em relação a cabeça
de-chapa. Ela disse, no entanto,

que a decisão será do diretório.
Entre as prioridades apontadas

por Cecília para integrar o

A Câmara dos Deputados aprovou o novo Código Florestal

Brasileiro, de autoria do deputado paranaense Moacir Micheletto,
que permite a devastação de 50% da floresta amazônica, com

previsão de encolher mais 20% dentro de três anos.

O projeto vai oficializara cobiça dos madeireiros e transformar
em deserto 400 mil quilômetros de área verde, equivalente a duas

vezes o território do Estado do parlamentar.
Ou Micheletto não se deu conta do estrago que vai promover na
floresta amazônica ou existem outros interesses maiores ($) em

jogo. O que é mais provável.

Aliás
A política ambiental do governo

vem colecionando críticas e

permitindo constantes desastres

ecológicos.
Impunidade, vista grossa

oficial e falta de

fiscalização para evitar os
crimes são os principais

argumentos dos ambientalistas.

Providência oficial
Caso o presidente Fernando

Henrique Cardoso (PSDB)
não vete a proposta, restará
ao ministro de Meio

Ambiente, Sarney Filho,
contrário ao projeto, pedir o
boné ou juntar-se ao coro do

protesto contra esse crime

ambientallegalizado.

Sei, sim!
O presidente do PPS de Jaraguá do Sul, Edson Müller, rebateu

a nota divulgada neste espaço na, semana passada, que
sugeriu que ele desconhecia o conceito de direita e esquerda.

Segundo ele, a confusão foi feita pelo repórter que o

entrevistou. Para provar que sabe a diferença, afirmou que a

direita está ligada ao conservadorismo, às 0lig1rquias,
enquanto que a esquerda está identificada com as causas

populares.

Aceito:' Cecilia deve ser a candidata do PMDB

Ela disse que, caso eleita, vai
procurar manter "uma

convivência harmoniosa com os

partidos de oposição para
assegurar uma boa

administração". Na opinião dela,
é preciso resgatar a dignidade do

funcionalismo e integrá-lo à

política oficial. "Um bom
. relacionamento com o funcio

nalismo é essencial para o

desempenho do governo", apon
tou. (MAURíLIO DE CARVALHO)

programa de governo estão a

construção do hospital municipal,
investimentos para melhorar o

atendimento nas creches e a

implantação de uma política
social. "Sabemos da dificuldade
em se construir um hospital
municipal, mas temos

consciência da necessidade",
defendeu, acrescentando que é

preciso incluir as classes menos

favorecidas na política

Condição
O presidente em exercício do
PT de Jaraguá do Sul, Silvino
Volz, negou categoricamente

que o partido possa rever

sua posição de

apresentar chapa pura nas

eleições deste ano e retomar as

negociações com o PMDB.

Segundo ele, a decisão do

diretório é irreversível.
"Até por questão de respeito

aos companheiros que
optaram pelo lançamento

de chapa pura, o PT
não discute mais essa

aliança", reforçou.

Agora vale

O ex-prefeito de Schroeder
Hilmar Hertel (PFL) teme que
o diretório do partido anule a

decisão de lançá-lo candidato
a prefeito. Preocupado, apelou
para a responsabilidade dos

filiados e sentenciou: "Não
estamos mais no regime
militar, a ditadurajá passou".
Interessante o ex-prefeito
recorrer ao estado de direito

para assegurar uma decisão,
justamente ele, vice
coordenador regional do PFL,
partido que apoiou e sustentou
o regime militar.

governamental.

Pavanello tenta resolverimpasse
Jaraguá do Sul - O

coordenador regional do PFL,
vereador Alcides Pavanello,
reuniu-se ontem à noite com

lideranças pefelistas de Schroeder
para tentar resolver o impasse
criado com a indicação do ex

prefeito Hilmar Hertel para ser 6

candidato aprefeite pelo partido.
Pavanello não quis adiantar nada
a respeito da reunião preferindo
manter em segredo os argu
mentos que usaria para
"apaziguar" o diretório.

As desavenças internas come-

çaram quando Hertel, em pré
convenção, venceu o atual

prefeito, Gregório Tietz, e tor

nou-se o primeiro candidato ofi
cial da região do Vale do Itapocu.
Tietz contestou a reunião e desde
então tem tentado reverter o re

sultado. Especulou-se que deixa
ria o partido e que apoiaria a candi-'

datura do atual vice-prefei to,
Osvaldo Jurck. Hertel preferiu
não se manifestar sobre a reunião,
dizendo que "é parte interessada".

POSSAMAI� O vice-presi
dente da Câmara de Jaraguá do

.
Sul, vereador Ademar Possamai
(PFL), negou que tivesse
afirmado que houve encontro de

lideranças do partido com o ex

secretário da Casa Civil Ademar
Duwe para negociar uma

possível aliança. Segundo ele, o
PFL procurou Duwe, no ano

passado, para filiar-se à legenda.
"Frentão é coisa nova. Sabíamos

que ele (Duwe) tinha pouco
espaço dentro do PMDB, por
isso, o PFL o procurou. Acredito

que até outros partidos também",
explicou.

Eagora
Durante discurso na cerimônia que oficializou a chegada do gás
natural a Jaraguá do Sul, o vice-governador Paulo Bauer (PFL)
disse que o candidato dele a prefeito é o prefeito Irineu Pasold

(PSDB), mas que não descarta a ampliação da coligação Mais
Santa Catarina, com a inclusão do PMDB.

Exames com alta
confiabilidade em

aparelhos automatizados de
última geração.

Dr. Mario Sousa Jr.

ijac@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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r- --------,

I
I o o crescimento registrado na construção civil, que responde

I por 15% do PIB (Produto Interno Bruto) de Santa Catarina, tem

I "arrastado" os demais setores produtivos do Estado. A informação

I
é da Facisc (Federação das Associações Comerciais e Industriais
de Santa Catarina), que pretende apresentar proposta de projetoI de lei de incentivo à construção civil, a partir de levantamento

I completo do setor e proposições práticas.
I
o O Núcleo de Cabeleireiros da Associação Comercial e Industrial
de Jaraguá do Sul promove no dia 28 de maio, entre 8 e 12 horas,
na Escola Lilia Ayroso Oeschler, na Ilha da Figueira, a primeira
Ação Global deste ano.

Aproximadamente 20 cabeleireiros do núcleo estarão cortando
cabelos gratuitamente.

o O Núcleo do Comércio São Luís/Ana Paula realiza amanhã,
a partir das 20 horas, na Escola Jonas Alves, reunião com o

presidente da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) de Jaraguá do
Sul, Hilário Corrêa.
Na oportunidade, o presidente vai explicar quais os caminhos

para seevitar a inadimplência e a falta de capital de giro, além de
abordar sobre as redes de informações disponíveis.

o Ô reajuste do salário mínimo provocou aumento de 0,42% na

inflação de abril, medida pelo IPCA (Índice de Preço ao Consumidor

Ampliado). A informação é do IBGE (Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística).
L �

Acijs debate Centro de

Tecnologia
Jaraguá do Sul - A Acijs

(Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do Sul), em
parceria com a Facisc (Federação
das Associações Comerciais e

Industriais de Santa Catarina),
desenvolve projeto para a

implantação de um Centro de Alta

Tecnologia noMunicípio. Ontem,
diretores das duas entidades
estiveram reunidos com repre
sentantes da Universidade e do
Centro de Alta Tecnologia de

Dresden, Alemanha - cujo mo

delo serviu dé inspiração -, para
aprofundar a discussão.

O encontro, que reuniu
também o prefeito Irineu Pasold
e empresários, contou com

visitas às empresas locais. O

objetivo, segundo a Assessoria de

Imprensa da Acijs, foi apresentar'
aos visitantes o potencial da

região e iniciar entendimentos

para a implantação do centro. O

projeto vem sendo discutido
desde o ano passado, quando os

presidentes da Acijs, Christiane
Hufenüssler, e da Facisc, Rober
to Breithaupt, visitaram a Ale

manha para conhecer o modelo

adotado em Dresden.
As discussões se estendem

até amanhã, quando serão reali
zados encontros de trabalho para
a elaboração de uma carta de in

tenções de cooperação. A meta é

implantar um pólo de desenvol
vimento de novos empreen
dimentos e de apoio a projetos já
existentes que atuem nas áreas de

mecânica, têxtil e alimentação,
com ênfase na utilização de

tecnologia avançada.
Na opinião de Christiane, o

centro, que concentrará i nfra
estrutura e suporte logísticos ne

cessários, contribuirá para que os

empreendedores desenvolvam os
,

negócios. "Não só para atender a
demanda local, mas também para
se expandir e conquistar outros
mercados e até mesmo firmar par
cerias internacionais", defendeu.

Toda linha de som automotiva,
plug's e transformadores

Fone/Fax (047) 275-3978
Rua Reinaldo Rau, 116 - Centro - Jaraguá do Sul

Recebimento da safra de arroz
aumenta 22% naCooperjuriti
Colheita
termina nos

primeiros dias
de junho

Massaranduba -

-,

A

Cooperativa Juriti deverá receber
cerca de 800 mi I sacas de arroz

na safra que está findando, 22%
a mais do que no ano passado,
quando foram comercializadas
644 mil. A estimativ.a é do

presidente da cooperativa, Irineu
Manke, destacando que a colheita
está sendo considerada boa, do

ponto de vista da produtividade
(em torno de 140 a 160 sacas por
hectare), embora completamente
insatisfatória nos preços do

produto no mercado.
De acordo com Manke, o

preço atual do produto - R$
9,50 a saca de 50 quilos - tem

provocado descontentamento
nos agricultores, que sequer estão
conseguindo tirar o CUStO de

produção. Segundo ele, desde

que a colheita iniciou, em janeiro,
os preços só tem decepcionado,
com quedas regulares de 50
centavos. Mesmo assim, os

produtores que ainda puderam
vender logo no começo da

colheita, com o preço de R$
14,00, na época, ainda tiveram

algum ganho. Já NO aspecto do

ArquivolCP:Edson Junkes

Problema: rizicultores estão descontentes com o preço doproduto

corriportamento das condições
climáticas, aqueles produtores
prejudicados pelo clima adverso
na formação de lavouras em

outubro, sofreram sérias perdas
e tiveram até que plantar
novamente.

.

De um modo geral, o de

sempenho da safra pode ser

considerado bom, segundo
Manke, com o produto colhido
até ] O de março dando boa
rebrota e contribuindo para
melhorar a produtividade. Mas a

colheita marcou também por um

aspectonegativo: a má qualidade
do grão de uma parcela
considerável do produto
recebido, reduzindo o ganho do

produtor e indiretamente
contribuindo para a venda

frustrada.
Na reunião do Conselho de

Adrninistração da Cooperativa,
esta semana, não faltaram
críticas à política do governo para
o setor, quepouco estaria fazendo

para proteger os agricultores
diante das dificuldades. Não
faltaram críticas ao sistema de

opção de compra oferecido pelo
governo para pagamento em

agosto, como medida de

enxugamento do excedente do

produto no mercado. "A medida
está se revelendo inócua", disse
Manke, tendo em vista que nada
estaria sendo feito, para estancar

a entrada paralela do arroz da

Argentina e do Uruguai no

mercado nacional.
(MILTON RAASCH)

Caixa Econômica promove leilão de jóias
Jaraguá doSul- A agência

da CEF (Caixa Econômica

Federal) realiza dia 24 de maio,
entre 10 e 15 horas, o segundo
leilão de jóias. Serão leiloados

objetos cujos contratos emitidos

pela Caixa venceram no dia I 9
de abril e não foram resgatados
ou renovados pelos proprietários.

O gererite de Caixas, res

ponsável pelo Setor de Penhor,
Emir Franzoi, explicou que os

lances serão feitos por meio de

propostas fechadas, sendo
vencedora a maior oferta pelo
objeto ou pelo lote. Ele estima que
aproximadamente cem devam ser

oferecidos no leilão.
- A expectativa da Caixa é

vender todos os lotes, repetindo
o sucesso do primeiro leilão,
quando foram vendidos todos os

.

120 expostos - afirmou o

gerente, apostando que o leilão

seja uma "excelente" oportu
nidade para aquisição de jóias,
tanto para uso como para
investimento. "Os lances
vencedores normalmente ficam
abaixo do valor de mercado",
justificou.

No primeiro leilão, realizado no
final demarço; a Caixa.Econômica
Federal não divulgou os re

sultados, alegando não ter

"concluído o fechamento".

NOVIDADE!! Folheações a OURO 24 Quilates e
Prata EM DOMiCíLIO!!

Folheamos praticamente qualquer peça metálica em Ouro f!4Kt e Prata em
, domicílio e sem desmontar nada!

A mais nova tecnologia americana a serviço da sofisticação.
Custo acessível e orçamento sem compromisso!

Emblemas e grades de carros, torneiras; fivelas, estatuetas, talheres, baixelas,
armas, facas, e tudo o que você imaginar!
Ligue agora e restaure tudo o que quiser.

Vip Folhea.ões. Fone (Oxx47) 9973-3100
I
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Reinaugurada lanchonete da Arweg
Com a presença de toda a diretoria e a gerência da Weg foi reinaugurada
quarta- feira, lOde maio, às J 8 horas, a lanchonete da Arweg. Toda parte
de alvenaria foi reformulada e redimensionada criando um novo visual

para o arnbiente. As choupanas, local de festas e comemorações, também
receberam melhorias.
A Associação Recreativa Weg oferece ampla estrutura esportiva e de

lazer para os mais de oito mil colaboradores da empresa e seus familiares,
tais como canchas poliesportivas, bolão, bocha, futebol de campo, futebol
de salão e um restaurante.

Eggon João da Silva, presidente do Conselho Adminis
trativo do Grupo Weg, discursa durante o evento: HA

lanchoneteficou mais bonita, aconchegante e confortável."<>

A bonita Keide, secretária do Rei dos
Botões, completou 18 anos 110 dia 7

de maio. Parabéns

Quem trocou idade ontem (15) foi
Lenic e Marquardt, recebendo o

carinho dos familiares e amigos

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

'

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

em k.g e jantar à Ia carte.
Todas as 6as-feiras, à noite,

música ao vivo.

Davelli, a loja
que veste o

homem de
bom gosto.

Calçadão,364-destacíonamentoanexo-nãofechamosparaalmoço
Fone: (047)�70-1010 - fax: (047) 433-3501

/

JARAGUÁ DO SUL, 16 DE MAIO DE 200.0

Flashes'

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

A elegância da mulher jaraquaense esteve em evidência na última quarta-feira, 10 de

maio, nas dependências do Clube Atlético Baependi, durante o Café e Tarde de Jogos da
Rede Feminina de Combate ao Câncer.

15/5 - Maria de Lurdes Mohr

- Jean Paulo Cunha

16/5 - Giovani Zanghelini
- Humberto Grutzrnacher
- Mário Colle

BORDÁRE®
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@neluno.com.br

Gerda Mahfud e Juta Marcatto

Ema Bompani e Laura Martini

Io Boticário

TELENTREGA

275-0583 - 371-7365 -

371-6547

Aniversariantes

I.

- Julian Alexander Knaesel

17/5 - Marina Luz

- Heraldo Silva Bittencourt

18/5 - Clady Regiane Tecilla

- Diego Augusto Tomio

Martins

- Gerson Lemke

19/5 - Augusto U. Manfrini

- Maria Dulce Buss

- Ivone de Souza Zanetti

20/5 - Roland Loppnow
-

21/5 - Luciana Tecilla

Paulo Henrique Eggert
- Taciani Riboldi Garcia

Frank Juergen Knaesel

KIBARATO\
* Confecções em geral

* Cama - Mesa - Banho

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

o povoado do Jaraguá, por
volta de 1915, não passava de
uma meia dúzia de casas às

margens do Rio Itapocu. Na
foto aparece a região onde

atualmente se localizam as

ruas Jacob Buch, Epitácio
Pessoa e Marechal Floriano

Peixoto. No centro da foto,
um pouco à esquerda, apa
rece uma casa em arcos. Nes

ta se realizaram os primeiros
\

ofícios religiosos, dando

origem à atual Comunidade

Evangélica Luterana de

Jaraguá do Sul. Também ali

originou-se a Deutsche

Schule, que mais tarde se

transformaria na Escola

Jaraguá. Serviu também de

moradia para os primeiros
pastores evangélicos lutera

nos e, posteriormente, para

CORREIO DO POVO

os primeiros padres católicos

HenriqueMeiler e Pedro Fran
ken, onde realizaram também

presidente da Comunidade

EvangélicaLuterana, cujaresi
dência é a casa que aparece
no centro da foto, próxima

.. .

as pnmeiras rrussas e come-

çaram uma escola que daria,
depois, origem ao Colégio São

Luís. Esta casa pertencia ao sr.

Heinrich Marquardt, primeiro

.Schule Jaraguá Central, fundada em ]O de fevereiro de 1907

terça-feira,
16 demaio de2000

Por Egon Iagnow

Indústria de

Máquinas Kreis Ltda.

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

E-mail: indumak@netvno.com.br

Foto inédita do povoado
Iaraguâ, por volta de

1915. (Cortesia Ralf
Marquardt)

ao rio. Junto à casa tinha seu

comércio (secos e molhados),
hotel (quartos) para viajantes e

serrana.
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2 - CORREIO DO POVO MEMÓRIAS Terça-feira, 16 de maio de 2000

Há 12 anos

Confira a História
liA História de nossa gente não pode ficar só

na saudade ". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.
Barão de Itapocu

Há 62 anos

- Em 1938, a administração municipal mudava diversas vezes de prefeito,
'.

que eram nomeados pelo interventor federal em Santa Catarina, dr. Nereu
deOliveiraRamos. Assim é que, no tempo do tenenteRuy Stockler de Souza,
este sancionava o Decreto-Lei n° 3, que orça a Receita e fixa a Despesa em

Rs. 301 :700$000 e Rs. 306:700$000, havendo mais despesa fixa do que receita
orçada. Nomeado prefeito o tenente Leônidas C. Herbster, este sancionava
o Decreto-Lei n° 7, retificando o Decreto de n? 03, para reduzir em Rs.

5:000$000 a despesa, para o exercício de 1938,
- Henrique Theodoro Harger, ex-diretor do O IMPERADOR, que
circulava em Jaraguá (ainda não tinha o acréscimo do Sul) escrevia no

CORREIO DO POVO, comentando as novembradas brasileiras e alemães,
dizendo que o mês de novembro desempenhava um grande.significado
para a História do Brasil.

Há 32 anos

- Em 1968, a Câmara elegia as Comissões Permanentes: Finanças,p

Economia, Orçamento e Contas - Eugênio Victor Schmöckel, preso
Hans Gerhard Mayer, Octacílio Pedro Ramos, Orlando Bernardino da

Silva e Dolcídio Menel; Legislação e Justiça - Octacílio Pedro Ramos,
pres., Sigolf Schünke e Orlando Bernardino da Silva; Educação, Saúde
e Assistência Social - Hans Gerhard Mayer, pres., Affonso Franzner

e DoJcídio Menel; Viação, Obras Públicas, Agricultura, Indústria e

Comércio - Sigolf Schünke, pres., Affonso Franzner e João Ermílio

Cardoso; Comissão de Redação - Rudi Franke, pres., Eugênio Victor
Schmöckel e Noberto Hafermann.

Há 22' anos
- Em ] 978, o governador Antônio Carlos Konder Reis e o vice Marcos

Henrique Buchler recebiam seis membros da comissão de empresários
do Estado de Baden-Wuertenberg, da República Federal da Alemanha, e
o primeiro mandatário catarinense os saudava, salientando que "nós
estamos aqui de braços abertos, sempre prontos a receber propostas de

colaboração por parte de empresários alemães". Empresários
jaraguaenses faziam parte da recepção, respondendo sobre mão-de-obra

especializada, especialmente as escolas técnicas no Estado e que for

mam técnicos de nível médio. Da comissão alemã faziam parte o presidente
da Sociedade Teuto-Brasileira na Alemanha, Hermann Gorgem, o preso
da Associação das Câmaras de Comércio e Indústria, Roland Klett, o

redator do "DieWelt" e três empresários de pequenas e médias empresas.

- Em 1988 organizava-se uma comissão em prol da ampliação do Hos

pital e Maternidade Jaraguá e, para agilizar os meios de arrecadação de

fundos, era montado um grupo de trabalho para organizar e realizar um
jantar beneficente, previsto para 6 de maio, data em que se prev�a o

lançamento de uma tômbola, que sortearia prêmios doados pela indústria
e comércio doMunicípib, estando encarregado do jantarWerner Schuster,
Bruno Breithaupt, WaldyrRibeiro e João Benz. Encarregados da tômbola

eram Werner Schuster, Reiner Modro,
Ivo Konell, Mauro Koch, Luiz Carlos
Bonilauri e RolfHorst. Já estava também
formada a comissão de Construção, nas
pessoas de Werner Schuster, Aristides
Panstein, Valdir Bertoldi e Osmar

Günther. A imprensa concluía que a

ampliação do Hospital Jaraguá era de

grande significado, beneficiando '

diretamente a comunidade regional.

Qualidade
Marista de

Educação

9'7
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FLASHES REGIONAIS

A nau "Espera" na comemoração dos
500 anos do Brasil

Alunos das escolas de São João de Itaperiú são vistos saindo da réplica da

nau Espera, que foi construída pelo Grupo Sinuelo, na BR-10l, depois de

terem recebido 110 interior daquela embarcação uma aula do histórico
descobrimento do Brasil, há 500 anos. (EVS)

Memória Jaraguaense
O que faltou para contar..• (CXLIX)

Tio Eugênio

Imposto sobre celibato no Brasil

Cogitava-se a criação da lei que estabelecia impos
to para os solteiros, cujo produto seria aplicado e des
tinado a favorecer as famílias numerosas. O Glornale

d'ltalia, comentava a notícia ...
"Isto vem mostrar o quanto a ação dos fascistas

italianos neste terreno tem sido apreciada na grande
república sul-americana".

O jornal acrescentava que a lei se destinava a au

mentar o número de casamentos e de nascimentos no

Brasil e concluía afirmando que a aplicação daquela
providência vem demonstrar que o Brasil compreen
deu perfe itamente a importância do problema
demográfico para o futuro da Nação. Comentava-se
em 1994 a explosão demográfica e os contraceptivos
que estavam sendo procurados, poque o país então já

'6 '
-.

�(S)�.",
,-_..,..;.,--", �� ...._;...,,-- "?_oQ.:,r�",

Tio Eugênio
tinha 42% de menores de 17 anos.

Tenho lembrança dos tempos do Escritório A Comercial, aí na Rua 2 (Mal. Deodoro,
122-130), quando pais de famílias numerosas vinham nos procurar para preencher requeri
mentos com juntada de declarações fornecidas pelo Registro Civil, que eram encaminhadas
à Coletoria Federal, atendida pelo coletor Altino Pereira e pelo escrivão Schwarz, habilitan
do-se ao recebimento de abono familiar, que não era muito, mas ajudava aos requerentes na

manutenção da casa.

De acordo com o Censo Demográfico de 199 I, o ritmo de crescimento médio anual da

população brasileira recuava de 2,48%, entre 197 I e 1980, para 1,93%, no período de 1980
a 1991, devido a uma queda da taxa de natal idade.

Voltaremos. Até a próxima.
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JesusCristodiz: 'Apazestejaconvosco'
\ A paz não é só a ausência
de guerra, daquela guerra
declarada com exércitos de

combate. Falta paz sempre que
a vida humana é violentada. E
falta paz quando o ser humano

extingue as espécies animais,
quando o equilíbrio da natureza
é ameaçado. Não há paz quando
existe desemprego, falta de pão,
de saúde, de moradia, crianças
sem escola... Não há paz
enquanto existir violêricia em

casa e nas ruas ... Não há paz
enquanto existir preconceito
contra os diferentes ... Há falta
de paz, ainda, quando eu não

respeito amim mesmo, ao outro,
à natureza, a Deus, rompendo
alguma ou algumas das relações
essenciais. que me .constroern

positivamente como pessoa e

constroem o outro, a sociedade,
a comunidade e a natureza.

A paz verdadeira é fruto do
amor e da justiça, e ao mesmo

tempo é. dom e também

conquista. É um dom oferecido

por Deus, e por isso, é diferente
da paz que o munda dá, que se

<,

firma no domínio do mais forte
ou no equilíbrio sempre perigoso;
das forças em confronto. Paz é
o resultado das relações
marcadas pela justiça, pela

DevanirDanna -

Presidente

solidariedade, pelo perdão, pelo
recomeçar, pelo amor. Na

linguagem simples do povo, é

quando tudo ocorre como deve
ser: criança brincando, comendo
bem, estudando; as pessoas
sendo respeitadas como

pessoas, famílias tranqüilas;
trabalhador com salário digno,
sem temer humilhação, idosos se

sentindo acolhidos; cada pessoa
servindo a comunidade e por ela
sendo respeitada. Poderíamos
continuar a lista infinitamente,
com tudo aquilo que o nosso

coração pede, pois a paz tem

seus ingredientes já inscritos por
Deus dentro de cada pessoa.

Estamos no Ano Interna

cional da Cultura da Paz -

Vamos começar por nós - por
novas posturas em nosso
cotidiano,' em nossas relações,
em nossa expressão facial, em
nossas 'atitudes, em nossas

palavras, em nosso coração.
Nós todos fazemos parte sem

excessão duma família, duma
comunidade, dum local de

trabalho, duma escola ... onde
buscamos a nossa realização e

também a construção de seres

humanos mais harmoniosos -

na vocação de ser mais -

como diz Paulo Freire. Os

nossos gestos, nossos métodos,
nossas palavras, nossas ações,
nossas vivências, nossos ensina
mentos e aprendizagens ficarão
registrados na história da vida

de todas as pessoas que tiverem

relações conosco e na nossa

própria história.
Conquistar e apaixonar as

pessoas para um caminho alter

nativo, em que o valor da vida de

cada um e de todos seja o ponto
de referência das decisões, é um
trabalho desafiante e difícil. Na

verdade já temos todas as

condições para que exista um

mundo novo, nova sociedade em

que as pessoas convivam fraterna
e solidariamente na paz e sejam
felizes. Basta colocar a serviço
de todos o saber acumulado, os
conhecimentos, as tecnologias, os
bens e os recursos já produzidos
por toda a humanidade em sua

longa história, com uma maior
dose de solidariedade, justiça e

amor.

Cada um de nós pode cola
borar na construção da paz, par
tilhando seus dons e talentos. Você
também foi escolhido, por Deus
para esta tarefa. Jesus Cristo diz:
"A Paz esteja convosco!"

Pa. Claudete Beise Ulrich

�rculo
ItaliaI10

Maiores informações com o

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

de Jaraguá do Sul

Novos e usados - Fone 371-8287
Rua Antônio Carlos Ferreira cl,Henri ue Píazera

j

ROTARYCLUB
DE GUARAMIRIM

ROTARY X SECRETARIA DA FAMÍLIA - Excelente
trabalho está sendo desenvolvido na área social pela Secretaria
da Família doMunicípio de Jaraguá do Sul. Em palestra do Rotary
Club de Jaraguá do Sul, a sra. Iris Barg Piazera, secretária

municipal, apresentou aos companheiros de Jaraguá do Sul, onde
estiveram presentes companheiros do Rotary Club de

Guaramirim, os trabalhos que se desenvolvem em vários níveis.
É de �azer inveja, cujo exemplo poderia ser seguido pelos demais
municípios da região, o que lamentavelmente não vem

acontecrndo. Quem sabe um dia? Parabéns, Jaraguá do Sul.

ROTARY X AMIGO - Você, esposa, é amiga de seu esposo?
Ora, já pensou ser casado e não ser amigo? Incrível! Isso existe

demais! Estar casado e não ser amigo é a mesma coisa que um

tijolo estar colocado ao lado do outro, por que tem que ficar ali,
como companheiro de obrigação. Mas, obrigação não realiza

ninguém. O que realiza é a escolha. Mas a mesma pergunta
pode-se fazer ao esposo. Você é amigo de sua esposa? Quando
ela necessita de um desabafo, quando ela necessita de uma

conversa, você está pronto para escutá-Ia? Amigo é para essas

coisas! Já pensou em viver junto e não se conversar? Não dá,
não! Mas a mesma pergunta pode ser feita para os namorados.
Também, aqui acontecem coisas incríveis. Um rapaz e uma moça
se namoram tempos e tempos, e lá pelas tantas decidem casar

se. Depois de casados, em muitos casos, surge a questão: "Eu
não sabia que você era assim!" Brincar de se esconder é um

brinquedo que pode ser levado até certo tempo, mas depois casa
e tudo vem às claras. Quem é seu amigo? Não venha me dizer

que' você não tem nenhum amigo! É pedir para morrer! Viver

sem amigos é a mesma coisa que viver morto. Se você não tem

amigos, com quem é que você conversa? A quem você se dirige
para pedir algumacoisa? A quem você se dirige quando necessita
de um desabafo ou de contar coisas boas? Contar, desabafar

para um gato de estimação? Contar de noite, chorando para o

travesseiro? Chorar sozinho? Ninguém pode viver sem ter

alguém, um alguém que é amigo. Ninguém pode agüentar uma
vida sozinho. Não somos feitos para isso. Pode-se viver assim
um certo tempo, mas depois explode. Quem é o seu amigo?
Uma coisa é certa. Não é bom andar por ""Í a mendigar amigos.
A gente faz amigos. Quem espera para que o amigo chega na

gente, nunca vai' tê-lo. O amigo surge na vida da gente no

momento em que se faz alguma coisa, no momento em que se

torna uma iniciativa para o bem do outro. Tem amigos que se faz

amigo. Ali está a questão. Viver fechado em si mesmo, esperando
que alguém chegue na vida da gente é muito perigoso. Pode
acontecer que se espere a vida toda. É viver sem ter tido a

experiência de um amigo é não ter vivido. Viver é conviver. E

conviver é esforçar-se para que outras pessoas façam parte da

vida da gente. Quem é seu amigo? Se você não tem resposta,
comece a agir. ( Wilson João)
ROTARY XSUÉCIA - Grupo de Estudos da Suécia bastante

simpáticos e excelente grau de cultura nos transmitiram

conhecimentos da Suécia, tanto na área pública, econômica e

social. Agradecemos o apoio e a colaboração de todos .os

companheiros que se propuseram a recebê-los e agraciá-los com
companheirismo e amizade.

Rua Reinoldo Rau, 61 - salas 1 e 2

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

.

Rua Paraíba, 256 - Blumenau
Telefone/Fax: 340-2393

Posto de
Gasolina
Maiochi
Ltda.

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

Telefone

(047) 373-0187

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

o ato de beber vinho se torne, 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 [stituto Agrario San Michele al Adige, em
Trento, na Itália. .

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

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vizinhos insultam casal que

acampou às margens do rio
Epagri realiza encontro de

mulheres agricultoras
para que utilizem os ônibus que
realizam o transporte escolar.

.
Aquelas mulheres que participam
dos grupos da Oase (Ordem
Auxiliadora das Senhoras Evan

gélicas) e dos Clubes de Mães

poderão fazer as inscrições 'com
as líderes de grupos.

O evento deverá iniciar com a

recepção às participantes às .8

horas, seguida da solenidade de
abertura e a realização da primeira
palestra, às 9h30, sobre "Moti

vação humana", com a professora
Luciana Santos, extensionista da

Epagri de Blumenau. O engenheiro
agrônomo Ditmar Afonso Zimath,

. da Epagri de Joinville, vai falar
sobre o tema "Um alerta à vida".

(MILTON RAASCH)

Massaranduba - A Epagri
(Empresa de Pesquisa Agrope
cuária e Extensão Rural) e o

Departamento Municipal de

Agricultura estão recebendo

inscrições para o 100 Encontro

Municipal de Mulheres da Área
Rural.

O encontro vai acontecer no
dia 24 de maio e a programação
será desenvolvida das 8 às 16

horas, no Centro Esportivo
Municipal (Parque da Fecarroz),
oferecendo palestras e debates e

abordando temas do interesse das
mulheres agricultoras.

O escritório da Epagri está
orientando as mu.lheres interessa

das, com dificuldades de deslo
camento ao Parque da Fecarroz,

Os moradores
não pretendem
abandonaro
barraco

Jaraguá do Sul- Há cerca

de dois meses, o casal Roberto
Carlos do Rosário e Mode.sta
Bania acampou às margens do
Rio Jaraguá, no Bairro São Luís,
em barraco improvisado, 'e vive
de donativos da vizinhança, à

espera de uma oportunidade, aqui
ou em qualquer outro lugar. A
comunidade teme a favelização
no local e insulta os "moradores".
Na quinta-feira passada, vizinhos

.

atearam fogo a lixo e galhos de
árvores jogados na beira do rio,
ameaçando o barraco do casal,
que protegeu os pertences
jogando baldes de água.

Roberto e Modesta são nô

mades, já passaram por diversas

cidades, a última Camboriú, onde
trabalhavam, de acordo com

eles. A mulher, blurnenauense.:
está grávida de três meses e não

tem condições de ir ao médico.
O marido perdeu todos os doeu

mentes e revoltou-se com a Pre

feitura jaraguaense porque não

conseguiu R$ 5,00 para pagar a

oertidão de nascimento. A Se

cretaria da Família esclarece que
mandou buscar uma cópia do do
curnento no cartório de origem.

Eles comem o que aparecer e

ganham água de um vizinho, para
beber e tomar banho, mas

aparentemente não se importam
com a situação em que vivem.
"Estou pensando em construir um
barraco aqui mesmo. Ou então

vou me aventurar, como estou

aqui posso ir pra qualquer outro
lugar", diz Rosário.

O presidente da Associação
de Moradores do São Luís,
Eugênio Moretti Garcia, confirma
que a família já foi procurada e

não tem intenção de sair do local,
mas desconhece que estejam

Concluída � ponte de Rio Paulo
teja concluída nos próximos 30
dias. A galeria está sendo construí
da com auxílio financeiro do go
verno federal, através da Secretaria
de Defesa Civil, do Ministério da

Integração Nacional, no valor de

R$ 50mil, com uma contrapartida'
do Município, de R$ 7 mil.

Q Centro de Educação Infantil,
localizado às margens da BR-280,
numa área densamerite habitada

por trabalhadores de várias empre
sas, foi contemplado com um par
que infantil,já instalado. A Prefei
tura também providenciou a cons

trução de um alambrado e outras

melhorias no local. Está prevista a

ampliação das instalações do centro
de educação infantil em mais três
salas. Essa unidade atende atual
mente 142 crianças. (MR)

Corupá - A Prefeitura con

cluiu a obra da ponte de Rio Paulo
e deve liberá-la para o tráfego de

veículos nos próximos dias. A
obra atende as comunidades da

chamada Região do Rio Paulo, no
interior doMunicípio. A ponte tem
1'1 metros de comprimento e 4,5
metros de largura e teve investi
mento da ordem de R$ 25 mil,
recursos do próprio Município. A
obra melhora as condições de

trânsito para o escoamento de safra

agrícola na região.
Na Rua 1 deMaio, a Prefeitura

está construindo uma galeria para
o escoamento pluvial.'A obra está

sendo feita com dificuldade, por
que há necessidade de detonações
no local, mas a previsão do prefeito
Luiz Carlos Tamanini é de que es-

Acampamim,t0: casal não tem interesse de sair da beira do rio

sendo maltratados pela po
pulação. "Até agora não tínhamos
esse tipo de problema em nossa

cidade", observa, reconhecendo'
que não há muito o que fazer

porque toda a pessoa tem o direito
de ir e vir, conforme sua vontade'.

A Secretaria da Família diz

que está acompanharido o casal

há mais de um mês. A as-

diz que e stá investigando a

quem pertence a área de terra

onde o casal está instalado.
"Nada impede que eles estejam
ali, nos colocamos à disposição
para que retornem ao' seio da

família, mas eles não querem",
diz. Ela cita que a comunidade
recebeu-os muito bem, num

primeiro momento, o que pode
ter provocado a vontade de ficar
no local.
(LiSANDREIA COSTA)

OFICINA MECÂNICA
BAUMANN

FORD - FIAT - CHEVROLET - VOLKSWAGEN.

,

sistente social Verena Mehler,
responsável pelo programa de

reinserção demoradores de rua,
Dispomos dos seguintes serviços:

- Injeção Eletrônica - Freios .

- Suspensão - Direção
-Toda linha de reparo de motor - Caixas

Agora também ampliamos para melhor atendê-lo
nos seguintes serviços:

- Geometria - Balanceamento - Toda linha de escapamentos ..

Conscientize-se
Recicle o seu lixo.

Separe latas, vidros e metais, é bom para todos.
CPComunidade

Av. Mal .. Deodoro da Fonseca, 961

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Inaugurações marcam a chegada do gás natural
Malweee
DuasRodas
fazem solenidade
de abertura

Jaraguá do Sul - o gover
nador Esperidião Amin, o vice
Paulo Bauer e o presidente da SC

Gás, Luiz Gomes, oficializaram o

funcionamento da rede estadual de

gás natural, ontem, com a ligação
das estações redutoras de pressão
nas empresas jaraguaenses Duas
Rodas Industrial eMalweeMalhas.
O governador chegou a Jaraguá
do Sul por volta das 13 horas, com
uma hora e meia de atraso, depois
de inaugurar a ligação do serviço à
Cerâmica Eliane, no Sul do
Estado.

A cerimônia oficial de ligação
do gás aconteceu 45 dias depois
da visita do presidente Fernando

Henrique Cardoso a Biguaçu, onde
inaugurou o ramal catarinense do

gasoduto. O atraso é atribuído a

imprevistos, como trechos com

pontes e ligações subterrâneas.

Inicialmente, a previsão é de que
os 75 consumidores do Estado
demandem 800 mil metros cúbicos·
de gás por dia. "Em 12 meses, a

SC-Gás quer chegar a cem empr�
sas consumidoras, totalizando I

F0toS: Edson Junkes/CP

milhão de metros cúbicos/dia",
prevê Luiz Gomes.

O setor de revestimento

cerâmico é o que vai consumir a

maior quantidade de gás natural no
Estado, 56%, seguido do setor

têxtil, com 34%. Na área de

alimentação, a Duas Rodas
Industrial é a primeira empresa a

utilizar o novo combustível. O .

restante da cota de 2 milhões de
metros cúbicos/dia será empregada
naUsina Termoelétrica Catarinen
se Norte, que tem prazo de con

clusão para 2002. "Com essa

aquisição, o produto catarinense
está apto a conquistar qualquer
certificado de qualidade, porque o

gás natural é energia limpa", declara
o governador. Ele garante que as

empresas catarinenses serão

incentivadas a investir nesse com
bustível e que já negociou com a

Bolívia a possibilidade de duplicar
a quantidade de gás fornecida ao

Estado, para �{<.pansão ..

- O gás é um combustível Cerimônia: governador faz a abertura oficial da estação redutora de pressão na Duas Rodas
desejado, porque ecologicamente
correto, e competitivo, além de se

mostrar 100% eficaz -, defende
Amin. "Há alguns dias estamos

operando. A fumaça e a poluição
já eram", testemunha o pro
prietário da Malwee Malhas,
WandérWeege.
(LiSANDREA COSTA)

Discurso: Wandér Weege comemora a chegada do gás natural

o Lions Jaraguá do Sul Centro em Assembléia Festiva dia
4/5 empossou novos companheiros e companheiras. São
eles: Cal Anaise Anayala, Cal Isolina Masato, Cal Leonora

Frey Reiser, CI Marco Antônio Menezes - DM Vilma, CI
Volnei Bedin, Cal Márcia Bedin, Cal Maria Dolores
Shadeck. Num clube de serviço a renovação é
fundamental. É importante mesclar energia com

experiência. Vamos avante Lions Clube Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Motoristas desatentos prejudicam carros de emergência
Bombeirose
ambulâncias
perdem tempo
desvlondo carros

Jaraguá do 5ul- Motoris
tas de carros de bombeiros e am

bulâncias reclamam da falta de
sensibilidade de pessoas que não

dão espaço para ultrapassagem.
A cada emergência que surge, os
veículos precisam sair o mais

rápido possível para chegar em
tempo no local solicitado. Mas
muitas pessoas não colaboram,
trancando-os nas ruas. O co

mandante do Corpo de Bombei
ros Voluntários de Jaraguá do Sul,
Elemar Ewald, diz que as pessoas
têm de ter mais consciência e

atenção ao dirigir. "Tem gente que
dirige com os vidros fechados e

música muito alta, o que dificulta
a percepção da nossa viatura."

Segundo. o subcomandante

A Associação Médica Jaraguá do
Sul, entidade Regional da Associação
Catarinense de Medicina e filiada à

Associação Médica Brasileira é

compósta de 120 médicos registrados
no Conselho Regional de Medicina do
Estado de Santa Catarina, órgão que
regulamenta e fiscaliza o exercício
médico no estado. A AMJS foi fundada
em 17 de setembro de 1976 e tem como

uma das políticas de exercício a

informação para a comunidade e sente

se abrigada a informar e eselarecer aIguns
fatos.

Sobre Planos de Saúde
A Lei n° 9656, de 03 de junho de

1998 que dispõe sobre os Planos e

Seguros de Assistência à Saúde no Brasil

abrange as Operadoras de Planos
Privados e de Seguros privadas de
assistência à saúde que que deverão
estar registrado na SUSEP

Superintendência de Seguros Privados
Conforme normas técnicas definidas
pelo CNSP-Conselho Nacional de

Seguros Privados e pelo CONSU
Conselho de Saúde Suplementar.
Englobam na lei Seguradoras, Medicina
de Grupo. Cooperativas Médicas e

Auto Gestão. Portanto todos os planos
deverão estar registrados na SUSEP
para operarem legalmente. Segundo a

lei, as pessoas que tem plano de saúde

Márci,o Vicente Lopes, as pessoas
só percebem o caminhão dos
bombeiros quando ouvem a

sirene. "Tem gente que esquece
que existe retrovisor, não olha pa
ra trás, e nós temos que ficar dan
do sinal de luz para que percebam
que estamos com pressa". Sem
velocidade máxima estipulada, os
bombeiros dirigem conforme o

trânsito permite. "Nós temos que
chegar rápido no local solicitado

porque alguém pode morrer em

poucos segundos de atraso, prin
cipalmente quando se trata de

hembrragia", diz Lopes
O motorista da ambulância do

Hospital São José Jeferson An

gelo Burtet diz que muitas pessoas
pensam que ele está brincando e

apenas quer atravessar rápido o

semáforo, quando liga a sirene.

"Quando os outros carros perce
bem que a ambulância está próxi
ma, eles se jogam para o lado de

qualquer jeito, o que pode contri
buir para mais acidentes". O moto-

não podem usar o SUS para
atendimento ou realização de exames

complementares.
Sobre o Corpo Clínico e

atendimento Hospitalar:
Os Hospitais de Jaraguá do Sul são

da Divina Providência e Comunidade

Evangélica, portanto são da Comuni
dade Jaraguaense. As suas portas estão
abertas 24 horas pordia e jamais deixou
de atender qualquer pessoa. Os

hospitais no Brasil enfrentam muitas
dificuldades financeiras e em Jaraguá
do Sul não é diferente, sendo que não é

pior por causa da própria comunidade,
do empresariado, da Prefeitura, do

Corpo Clínico e do Plano União Saúde,
este que muitas vezes pagou a folha de

pagamento dos funcionários dos

hospitais. Os empresários são

beneméritos dos hos�itais e fizeram
este ato porque são sensíveis à causa

hospitalar e à sua comunidade. Os
médicos são parceiros em muitos

equipamentos dos hospitais, citamos
os Centro de Imagem e são

responsáveis pelo atendimento médico

hospitalar 24 horas por dia com o

Corpo Clínico, sendo que cada médico

que chega ou é trazido para Jaraguá tem

que fazer Sobreaviso Voluntário

(gratuito) de sua especialidade por 10 a

15 anos nas áreas de Clínica Médica,
Clínica cirúrgica, Pediatria, Ginecologia
e Obstetrícia, Anestesia, Ortopedia. É
a sua contribuição para pertencer ao

Corpo Clínico e poder atender seus

pacientes no hospital. Este Sobreaviso
é de 24 horas pordia sendo responsável
o Diretor Clínico e Técnico e a

Comissão de Ética de cada hospital
todos subordinados ao Conselho

Regional de Medicina. O médico precisa
do hospital, o hospital precisa do

médico, e o paciente precisa dos dois.
Nos últimos meses vieram para

Jaraguá do Sul: 2 oftalmologistas, I

dermatologista, I ortopedista, I

cirurgião vascular, I oncologista, 3

Displicência: carros de emergência precisam forçar espaço entre os automóveis

rista reclama que teve que pagar
R$ 120,00 de multa por andar em
alta velocidade e diz que, mesmo

assim, não respeita a máxima de

80 km quando está com pacientes

radiologistas, I neurologista pediátrico,
3 intensivistas pediátricos (UTI). I

urologista e I ginecologista. Sendo que
virão até o fim do ano, 2 anestesistas, I

cirurgião pediátrico, I cirurgião de tórax

(pulmão e coração) e qualquer outro
especialista que for necessário para o

atendimento do jaraguaense. A AMJS
é preocupada com a qual idade do

atendimento médico e exige para
admissão, médicos com Especializações
e formação Ética, poi s somos os

responsáveis pelos atos médicos

perante à Comunidade, portanto o

Corpo Clínico é assunto do Corpo
Clínico, da Associação Médica e do

CRM.

Apoiamos publicamente o plano
União Saúde (dos hospitais) a Unimed
(cooperativa médica) e o Issem (da
Prefeitura) pois estamos prestigiando
o que é de Jaraguá do Sul. Atendemos a

muitos outros planos éticos e não

constituímos assim cartel, pois cartel é
crime. Queremos o melhor para a nossa

saúde, pois um dia eu e minha família

precisamos e precisaremos dos médicos
Jaraguaenses-assirn eu também como

cidadão quero o mel hol' para meu

atendimento e como Presidente da

AMJS. junto com os Departamentos
de Especial idades somente permi
tiremos para Jaraguá Médicos bem

formados e éticos.

Sobre a Associação de Amparo
aos Hospitais de Jaraguá do Sul:

Iniciativa do corpo clínico,
preocupado com a saúde financeira do

hospital, fundou esta Associação em

julho de 1999 com participantes em sua

diretoria membros da AMJS,
Prefeitura, CDL, ACIJS. Divina

Providência, Comunidade Evangélica
inclusive Câmara de Vereadores. Os
médicos doaram para esta Associação
I carro zero km para iniciar a campanha
de arrecadação de fundos para resolução
da dívida hospitalar. A AMJS tem 4

graves. "A lei de trânsito é clara,
mas para salvar a vida de alguém
eu corro mesmo porque, em

alguns casos, poucos segundos
podem serpreciosos", explica Bur-

comissões para estudar todas as formas

possíveis de redução do custo do

atendimento hospitalar, em materiais,
medicamentos e procedimentos
preservando sempre a qualidade do
atendimento médico hospitalar que é
de nossa responsabilidade.

Sobre Honorários Médicos:

Código de Ética Médica
Art. 3° - A fim de que possa exercer

a Medicina com honra e dignidade, o
médico deve ter boas condições de
trabalho e ser remunerado de forma

justa.
Temos um Código de Ética Médica

que regulamenta a nossa profissão e

respondemos por nossos atos.

Sobre os atendimentos em

Consultório Particular:

Hoje, 90% das consultas em

consultório são de planos de saúde,
convênios com empresas, convênios
com sindicatos, convênios com

associações e Consulta Social

(Pediatria). Todos os consultórios

pagam suas taxas determinadas por lei
e recolhem seus impostos de Pessoa
Física e Jurídica, como qualquer
empresa, sendo que todos os

equipamentos são comprados. Nada ao

Médico foi dado. Ele é perante a

comunidade um cidadão comum que
precisa ser remunerado pelo seu

trabalho pois suas contas são como de

tet. Ele diz que a direção do hospi
talo orienta para correr quando a

pista está livre. "Eu corro porque
meu trabalho é salvar vidas", con
clui o motorista. (FABIANE RIBAS)

qualquer outro cidadão, sendo ainda em
algumas situações mais cara por que é

Médico. Portanto o preço de uma

consulta particular interessa somente

ao Médico e ao paciente e faz parte do
acordo entre as partes conforme o

Código de Defesa do Consumidor pois
é um Profissional Liberal. Con
tinuaremos o nosso programa de

Consulta Social com 50% de desconto
no preço desta consulta que será

extendido para idosos e gestantes.
Sobre a Imprensa:
Parceira na vida do Jaraguaense e

respeitada pela AMJS que nunca negou
informações ou esclarecimentos quando
solicitadas. Nossos agradecimentos
pelos espaços cedidos à classe médica

para seus esclarecimentos bem como

informações médicas tão necessárias

para a saúde do Jaraguaense. Jornais,
Rádios AM e FM, Canal 21 e RBS.

Esclarecemos ainda que fomos à

Câmara de Vereadores por solicitação
do Presidente para discorrer atividades
da Associação Médica e atendimento
ao público nos hospitais e em nenhum

momento citamos nomes ou ofendemos

qualquer classe profissional ou política
e muito menos falamos sobre preços.

Jaraguá do Sul, 15 de maio de 2000

Antonio Beleza

Kleber Lisboa Aroúio
eRO-Se 5270

e
"

•EMERGENCIA
I

.ODONTOLÓGICA
DISQUE: 9981 8000

9975 1684
Rafael Luis Pamplona

eRO-Se 5117

Ilha da Figueira • Centro • Czerniewicz
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Presos ladrões do

Casarão da Malha
Funcionários da
loja ajudaram
nofrabalho
dos policiais

Jaraguá doSul- Dois homens
foram presos sexta-feira, dia 12, por
furto em lojas. São eles Jairo Petry,
30 anos, vendedor desempregado
e morador na Rua Irmão Leandro,
na Vila Lenzi, em Jaraguá do Sul. O
outro homem é Sandro Roberto da

Silva, 35, pedreiro desempregado e

morador na cidade de Joinville. Os
dois entraram no Casarão daMalha,
sexta-feira por volta das 18 horas,
furtando seis jaquetas.

A PolíciaMilitarfoi acionada e,

com as características repassadas
pelos funcionários ela empresa,

localizou os dois minutos depois
na Praça Ângelo Piazera, Centro.

Presos, Petry e Silva alegaram
que compraram a mercadoria de um

terceiro homem, não identificado

por eles, por R$ 10,00. Os dois

foram autuados por furto pelo
delegado de plantão I1son José da

Silva.
O delegado suspeita que estes

dois sejam os autores de pequenos
furtos contra pessoas idosas nos

últimos dias, no centro de Jaraguá
do Sul. Segundo o delegado, Petry
já teve outras passagens por furto
na delegacia de polícia local. Ainda
segundo Silva, no dia anterior à

prisão da dupla, vários furtos foram
registrados, quatro um dia antes, e

mais um no dia da prisão. Autuados
em flagrante.estão à espera da pena
no presídio. (AGOSTINHO OLIVEIRA)

Veículo é tomado de assalto
Jaraguá do Sul - O

contadorMoacir Luiz Fuck, 34
anos, contador, foi assaltado na

madrugada de sábado, dia 13.
Às 5h30, estava na Rua

Reinaldo Rau, Centro, quando
foi abordado por quatro
homens.

Mantido como refém, Fuck
foi levado juntamente com seu

veículo, Vectra GLS, branco,
placa LYL-7699, Jaraguá do
Sul.

Na divisa dos municípios de

Guararnirirn e Jaraguá do Sul,
próximo ao Portal, um quinto

homem entrou no carro e foram
rumo a Garuva. Segundo Fuck,
este quinto homem estava com

uma caixa cheia de munição.
Abandonado em um matagal, o
contador pediu auxílio,
retornando à cidade.

Suspeita-se -que estes

mesmos assaltantes tenham
roubado o Palio EX, placa
CMP-1570, cinza, em Joinville,
também na -m adru g ad a de

sábado. O veículo foi abando
nado ao lado da BR-280, pró
ximo ao Município de Guara
mirim. (AO)

PABX: (Oxx47) 370-7919
Comercial: 370-8654

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

275-0105

Crimes: delegado suspeita que os ladrões furtem idosos na região

Propriedade dos Kohlbach tem
4mil pés de palmito furtados
Jaraguá do Sul - Na

manhã de segunda-feira,
compareceu na Delegacia de

Polícia de Jaraguá do Sul Gina

Seidel, 37, secretária. Segundo
Gina, furtaram da propriedade
de Wilson Kohlbach aproxi
madamente quatro mil pés de

palmito.
A informação do furto foi

repassada pelo chacreiro.

Apesar dos quatro mil pés de

palmito furtados da chácara,
não souberam precisar o

horário e dia do furto. O palmito
foi furtado no Bairro Chico de

Paulo.
Também no Bairro Chico de

Paulo foi arrombada, no último
dia 8, a residência de Josernir

Voltolini, 30, analista. Da casa

de Voltolini levaram 20 CDs,
uma máquina fotográfica
Yashica, óculos de sol, carteira
de couro com o CPF da vítima

e mais jóias avaliadas em R$
350,00. O furto só foi regis
trado no último dia 13.

Furto em residência
Jaraguá do Sul - Furto

em residência sem arromba

mento foi registrado domingo,
na Rua Joaquim Francisco de

Paulo. Segundo o proprietário,
Odinir Klein, furtaram de sua

residência várias jóias como,

pingentes, correntes, aliança,
tudo em ouro. Além disso, leva
ram ainda uma filmadora Pana

sonic, talão de cheques do

HSBC, com 18 folhas em bran
co.

I

Tentativa de homicídio
Guaramirim - No sába

do, Élder dos Santos foi esfa

queado. Policiais Militares fo
ram para o local e, com auxílio
dos Bombeiros Voluntários,
encaminhou a vítima para o

Hospital São José, de Jaraguá
do Sul, onde passou por cirur

gia. O autor do esfaqueamento,
não identificado, evadiu-se num

matagal.
Bicicletas furtadas
Jaraguá do Sul - Mais

duas bicicletas foram furtadas
em Jaraguá do Sul. A primeira,
de propriedade do estudante

LC.C., 14 anos. O menor parti
cipava da festa em Nereu Ra

mos, quando voltou para pegar
a bicicleta, Soundown, a mes

ma havia sido furtada. Éder Pa
trick Marcon, estudante, tam
bém ficou sem bicicleta, uma
Calai, bordô, alumínio. A bici
cleta estava no estacionamento

da Escola Técnica Federal.

PostoMime 5 Ltda.

PostoMime 7

PostoMime3

PostoMime6

AQUIVOCÊENCONTRA
Jornal CORREIODOPÜVO

HD Papelaria Papelaria São Luís
HottDistIibuidoradeRevistasllda. Posto Cidade 2

Barão II - Videolocadora Panificadora Rio Branco Ltda. TecnopanPadaria eConf. Ltda.
BazarLinete Papelada A Banquinha Verdureira daRaquel

. ComércioMilênio PapelariaCultural VerdureiraFigueira
Delizia de Pane Panificadora PapelariaGrafipel Verdureira Procópio
Flash Vídeolocadora PapelariaHott Paper Verdureira Sacolão

FloriculturaRecanto das Flores Papelaria Manipel Ltda. postoMilênio

.Pink Shop Presentes Ltda. Papelaria Pena e Pauta Panificadora Pão e Vinho

BANCAS EM GUARAMIRIM

Banca do Zeca

Banca Lesenhaus

BancaNews

Banca Vapt Vupt
.

Banca Vitamina Real

Barão 1- Videolocadora

Locadora Habeas Corpus
Mada Presentes
Panificadora Pão Brasil
PanificadoraRibeiro
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Barrichello testa emMugello eWurz é 10 em Jerez
,

,

Rubinho

completa
88 voltas
no teste

.
São Paulo - Três pistas

diferentes receberam carros de

Fórmula 1 para testes quinta-feira
na Europa. A Prost andou em

Magny-Cours, na França. A
Ferrari, em MugeIlo, na Itália.
Outros oito times estiveram em

Jerez de La Frontera, na Espanha.
Apenas aMinardi tirou a semana

de folga. Em Jerez, Alexander
Wurz, da Benetton, foi o mais

rápido do dia.
Em Mugello, Rubens Barri

chello assumiu os testes da Fer
rari. Completou 88 voltas pelo cir
cuito de 5.250 metros de extensão

que o time italiano usou muito no

início do ano nos primeiros
treinos com o modelo FI-2000.

Ao contr.ário do que acon

teceu em janeiro e fevereiro, épo
ca em que as temperaturas no

Norte da Itália mal passavam de

10°C, quinta-feira fez sol e muito
calor em Mugello, com a

temperatura variando de 20 a 28°.
O melhor tempo de Barrichello foi

registrado em 1 min28s018. É
uma marca muito distante do
recorde da pista, estabelecido por
Michael Sehnmacher em 27 de

fevereiro: Imin24s705, com o

mesmo modelo.

"Completar 88 voltas em

Mugello sempre é bom", disse o

brasileiro, que continuatreinando
hoje. "Testamos a resistência do
motor e fizemos treinos de rea

bastecimento. O circuito é sem

pre um pouco sujo no primeiro
dia, mas hoje o que interessava
não era marcar tempo."

Já na Espanha, 12 pilotos
foram para a pista. Wurz virou
1 min24s442 depois de 58 voltas.
O melhor tempo da semana em

Jerez foi o de Mika Hakkinen, da
Mcl.aren, regi strado na terça
feira: 1 min23s970. O único
brasileiro que treinou foi Pedro
Paulo Diniz, da Sauber, que
terminou o dia-em sexto.
(FLÁVIO GOMES)

DIÁRIO DA F-I--------------------------------

Barrichello em Mugello
Rubens Barrichello encerrou seus dois dias de testes em Mugello.
Completou 88 voltas, a melhor delas em 1 min26s546 - o recorde da

pista para o modelo FI-2000 da Ferrari é de Schumacher, 1 min24s705,
no final de fevereiro. O brasileiro fez testes aerodinâmicos e pneus,
preparando-se para o GP da Europa, dia 21 em Nürburgring,

Badoer em Fiorano

Enquanto isso, Luca Badoer, piloto de testes da Ferrari, andou com

três carros em Fiorano. Foram 11 voltas com o carro de Schumacher,
18 com o chassi de Barrichello e 11 com o reserva. A melhor volta
foi cronometrada em 1 minOI s863. A equipe aproveitou para faier
mais uma exaustiva bateria de treinos de reabastecimento.

Argentina de volta?
O empresário de Mazzacane, piloto da Minardi, disse que foram
retomadas as negociacões para que a Argentina volte a ter seu GP. A

última éorrida no país foi disputada em 98. "Existem conversas entre

Ecclestone e a PSN", disse Eduardo Ramírez. A PSN, emissora de
TV a cabo, patrocina aMinardi e transmite F-I para a América Latina,
exceto o Brasil.

Warm Up

Treino: piloto brasileiro assume os testes e considera bom o seu desempenho

Conheço um piloto que tem

tudo para reclamar da sorte, Pre

cisa se benzer, achar um trevo de

quatro folhas. De quebra, sua

equipe privilegia o outro piloto, que
acabou de chegar.

Na primeira corrida do ano, ele
/

,

deixou de fazer a pole porque bem
na sua volta mais rápida apare
ceram bandeiras amarelas. No

final, liderando a prova, teve

problemas hidráulicos que por

pouco não o deixaram a pé próxi
mo da bandeira quadriculada.
Fizeram uma tática para o parceiro
ganhar posições na pista.

No GP seguinte, de novo teve

azares impressionantes no treino.
Placas que-caíram na pista inter

rompendo a sessão, tráfego, tudo'

o azarado
que podia aconfecer de ruim. E na

.
corrida; outra vez na frente, foi
'avisado pelo rádio que o Garro ia

quebrar. Se não fosse o macete de

variar o traçado a cada volta, estaria

chupando o dedo.

Na outra errou bem' na volta

boa, a que ia dar a pole! Pegou su
jeira na pista. Se esfolou para li

derar, liderou, ganhou, mas quando
abriram o carro descobriram que
se a prova tivesse mais uma volta

quebraria como o companheiro de

equipe. Na quarta etapa, arruma
ram um jeito de o outro piloto fazer
a pole! Senão, o que explicaria o

fato de o time ter errado o cálculo

para colocá-lo na pista no final,
quando o asfalto estava seco? Foi
o único que não teve chance de

tentar uma volta rápida.
A quinta etapa do campeonato

provou que há um complô contra

o cara. Primeiro, deram o pneu
errado para a corrida. No primei
ro pit stop, o homem da placa
estava mal-intencionado, levantou
a dita cuja antes de acabar o

reabastecimento.

Quem identificou nosso aza

rado como Michael Schumacher,
acertou. Se quisesse escre�er algo
parecido usando Rubinho
Barrichello como personagem,
teria vários "azares" para listar.

Nem tudo na Fórmula-l é

previsível e estudado por anteci

pação. É isso que ainda faz das
conidas um negócio legal de se ver.

(FLÁVIO GOMES)
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Edson Junkes/CP

Boa estréia
Luisinho mostrou qualidades no jogo com o Blumenau. Apesar de
ter chegado na última terça-feira, participou de algumas jogadas
ensaiadas e demonstrou entrosamento com o time. É um jogador

que marca forte e sabe sair jogando.

Marcílio surpreende Avaí
O Avaí foi surpreendido pelo

Marcílio Dias em plena
Ressacada, na Capital, perdeu
por 2 a O. Ainda pela Divisão
Especial Catarinense tivemos
Criciúma 1 x 1 Figueirense,

Joinville 1 x O Tubarão,
Fraiburgo 2 x 1 Chapecoense,
Brusque 1 x O Kindermann e

Lages 1 x 1 Atlético.

Beque
Em conversa com Maneca,
o técnico confessou que
ainda espera mais um

jogador para fechar o grupo
para o restante do Estadual,
um beque. Com as disputas
da Liga Nacional está difícil
achar um com condições de

ser titular do Futsal de

Jaraguá do Sul.

Joinville lidera

O Joinville é líder do returno, com 15 pontos. Avaí tem 13,
Marcílio Dias e Fraiburgo, têm 12; Tubarão, Criciúma e Atlético,
estão com 11 pontos, são os melhores colocados. O campeonato
terá seqüência amanhã, com Figueirense x Joinville, Chapecoense
x Criciúma, Kindermann x Fraiburgo, Tubarão x Lages, Atlético x

Avaí e Marcílio x Brusque.
Tricolor: equipe do Iaraguâ Futebol Clube não conseguiu escapar da marcação do Concórdia

FME/Breithaupt/Caraguá
lidera Campeonato EstadualJaraguá empata na estréia

do returno da Segundona
Jaraguá do Sul - A FME/

Breithaupt/Caraguá aproveitou os

erros da Taschibra/Unicardio, de
Blumenau, para reassumir a li

derança do Campeonato Catari

nense de Futsal Divisão Especial.
Emjogo disputado no Ginásio de

Esportes da Acecrerner, em Blu

menau, Jaraguá do Sul utilizou
se da falta de concentração dos
adversários. O primeiro erro foi

do goleiro Cláudio, quando
escorregou e Alexandre marcou

o gol. Numa cobrança emjogada
.

ensaiada, o último toque foi de
. Júnior, que ampliou para 2 a O.

Blumenau procurou diminuir o

placar ainda no primeiro tempo,
mas não conseguiu.•.

O segundo tempo iniciou com
Blumenau pressionando e Jaraguá
do Sul partindo em jogadas
rápidas com Alexandre, James,
Tick e Dedé. Faltando 7 minutos

para o fim da partida, Djalma
dominou no centro da quadra, e
procurou o espaço para o chute

caindo pela esquerda, e diminuiu
para Blumenau, 2 a 1. Empur
rado pela torcida, os blume

nauenses foram para cima de

Jaraguá do Sul. Faltando pouco
mais de 2 minutos para o térmi

no, Dedé ampliou para a FME, 3
aI.

Com este resultado, a FME

reassumiu a liderança do Estadual
de Futsal. Próximo compromisso
será sábado, no Ginásio de

Esportes Arthur Müller, contra a

Unisul/Colegial, de Florianópolis.
Outros resultados da rodada:
AABB/Rotesma 5 x 5 Gaboardi,
Uni-sul/Colegial 7 x 7 Tuper/
Planor, Agroeste/Palmitos 5 x 4

Seara. A classificação aponta a

liderança da FME/Jaraguá do Sul
com 17 pontos; Tuper/São Bento
do Sul com 16; Unoesc/São
Miguel e Unisul/Colegial com 14;
Taschibra/Unicardio, com 13;
Agroeste/Palmitos com 8;
Gaboardi com 5; AABB/Chapecó
com 2, e Seara com zero.(AO)

Equipe sentiu
os desfalques
nojogocom
oConcórdia

veitar a vantagem numérica em

campo, tendo no primeiro tempo
poucas chances de gol. Para pio
rar a situação, o capitão Lali saiu
machucado para a entrada de

Flavinho. No intervalo, o técnico
Aroldo Duarte pediu que os

jogadores aproveitassem melhor
os espaços em campo. O técnico
do Concórdia, João Carlos, tirou
o Mimi para a entrada do meia

Fabinho, fechando a defesa.

No segundo tempo o Jaraguá
não conseguiu sair da marcação
do Concórdia. Reis, que já tinha

amarelo, foi expulso de campo.
A partir daí, o Concórdia melho
rou em campo e desperdiçou
duas oportunidades. No final, o
árbitro Welikson Bozzano deixou
de marcar dois pênaltis, um para
cada time. Final, Jaraguä O x O

Concórdia. O Jaraguá volta a

campo amanhã, em Timbó,
enfrentando o campeão do turno,
a partir das 20h30.

Demais resultados: Joaçaba 1

x O Guarani, Catarinense 4 x 2

Blumenauense, Internacional 7 x
O Curitibanos, Camboriú 1 x 3

Santa Catarina e Tiradentes 1 x 4

Timbó. Depois da primeira
rodada do returno, Internacional,
Timbó, Catarinense, Joaçaba e

Santa Catarina lideram a Segun
dona com 3 pontos cada. Jaraguá
e Concórdia estão com 1 ponto.
Jogos de amanhã, além de Timbó

e Jaraguá, Internacional x Blu

menauense, Catarinense x Santa

Catarina, Camboriú x Concórdia,
Tiradentes x Joaçaba e Guarani

x Curitibanos.

(AGOSTINHO OLIVEIRA)

Jaraguá do Sul- Em jogo
disputado no domingo, o Jaraguá
Futebol Clube não saiu do O a O,
com o Concórdia, no Estádio

João Marcatto. Leandro, Ricardo
e Fabinho cumpriram suspensão
pelo terceiro cartão amarelo e fi
zeram falta no time, segundo o

técnico Aroldo Duarte. Em

.
especial o atacante Fabinho, que
faz ligação do meio-de-campo e

ataque. Aos 35 minutos do pri
meiro tempo, o lateral Nei, da

equipe adversária, foi expulso.
O Tricolor não soube apro-

om�90U, a nde pro" ão de trajes "Ra"veIU.
A partir de R$ 199,00, você compra um temo na Ravelli.

Brinde:, uma camisa social e uma gravata"
tudo combinando com você,

Só quem tem credibíHdade 'pode fazer uma pro
Vá até à Rua MaL, Deodoro, 364 (Estpcionamento

como esta"

. Fone: 37([)�iWELLI
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