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·PT faz reunião para discutir

estratégia e 'lavar roupa suja' I
I

o PT de Jaraguá do Sul se reúne hoje
para traçar o planejamento dos mandatos

dos vereadores eleitos e definir as

estratégias para o próximo ano.

Na oportunidade, os petistas devem

discutir as divergencias internas. O

presidente do diretório, Dionei da Silva,

prometeu evitar que as "roupas sujas"
sejam lavadas em público, como

aconteceu na semana passada, quando o

vice-presidente, Silvino Volz, criticou as

declarações feitas por Dionei, que clas

sificou de medíocre a atuação dos

vereadores do Município . Página 4

Balança registra Idosos perdem
déficit de US$ 64 mi R$ 5 mil em golpe
A balança comercial bra

sileira registrou déficit deUS$
.64 milhões na terceira qua
drisemana de novembro.

As exportações. somaram
US$ 948 milhões e as im

portações US$ 1 bilhão.

PáginaS

Os idosos continuam sendo

os alvos preferidos de

"golpistas" que estão agindo em
Jaraguá do Sul. Na semana

pas,sada, mais dois idosos

foram lesados. Eles fizeram -

registro naDelegacia dePolícia.
Páginal0

Aliança goleia o
time do Alvorada

O Aliança goleou o time do
Alvoradapor 4 a I, naprimeira
partida das semifinais do

Campeonato Amador de

Futebol da l " Divisão,
categoria titular. O jogo foi

disputado domingo passado ..
Página 12

Edson Jupkes/CP Soluções paliativas
complicam as

condições do lixão

MEIO AMBIENTE

Prefeitos debatem

propostas. ao lixão
o prefeito de Schroeder,

GregórioTíetz (PFL), reuniu-se
I

com o pre-feito eleito Osvaldo IJurck (PMDB) para discutir '

propos-tas ao lixão, nalocalidade
deRioHem. Página 8

Cidade inaugura
-- decoração natalina

Nemmesmo a chuva conseguiu afastar as pessoas que foram
à Praça Ângelo Pizera, no centro de Jaraguá do Sul, na noite
de sexta-feira, para assistir a inauguração da decoração natalina
deste ano, batizada de Natal, Luz, realizada pela CDL, em
parceria com aPrefeitura. Página 7
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Coisa feita
Comemorou-se ontem oDiaNacional daConsciênciaNegra.

Muito mais do que uma data-em 20 de novembro de 1695,
morre Zumbi dos Palmares, símbolo da resistência negra contra

a escravidão-, o dia tem como

objetivo provocar uma ampla re
flexão nacional sobre as

condições do negrona sociedade
brasileira. Apesar de representar
quase 60% da população, a

comunidade sofre enorme

discriminação, exigindo a criação
de um dia especial para lembrar
(alertar) as modernas senzalas.

A questão racial no Brasil
remonta à Lei Áurea, que libertou
o negro da escravidão, mas não
lhe assegurou a cidadania. "Livre
do açoite na senzala, preso na

miséria da favela". O predomínio
dos colonizadores europeus
relegou o negro à condição de

inferioridade, sistematicamente
referendada no cotidiano das ações. Enquanto os governos não
implantarem políticas públicas reparativas, que permita ao negro
as mesmas oportunidades dadas aos brancos, a democracia racial
não passará demito.

O mercado de trabalho não discrimina, mas revela a

discriminação. Alguns índices divulgados pelo próprio governo
confirmam a desigualdade. O salário médio do trabalhador branco
é de RS> 750,00, o do negro de R$ 350,00. O Õ'ranco fica, em
média, oito meses desempregado, o negro, 11 meses. O negro é
rnais propício a ser demitido. O branco tem duas vezes mais
escolaridade do que o negro. E aí reside o cerne da questão
racial. Menos-educação, menos oportunidades, empurrando o
negro para amarginalidade.

Há ainda o método da exceção, quando se exalta a ascensão
de algum negro paramascarar a discriminação. Todavia, não se

percebe que o negro não avança como comunidade, as conquistas
são individuais, sempre muito árdua. Outra bobagem é o senso
comum de que o negro é racista e preconceituoso. Mas é

importante lembrar que só épreconceituoso quem tem poder de
exercer o preconceito, e isso os negros do Brasil infelizmente
não têm. São levados, pelas condições de vida, a alimentara
baixa estima.

É impressionante a capacidade do ser humano em preservar
certas tendências características da idade média, quando se

orieritava pelos instintos - uma inteligência rudimentar que difere
da inteligência propriamente dita, porque suasmanifestações são
conforme as espécies e as necessidades. Há pouco tempo, a
Igreja iniciou o processo de mea-culpa, reconhecendo sua

omissão e pedindo perdão a judeus, índios, negros e demais etnias
e raças pelo silêncio conivente diante das arbitrariedades e

violências sofridas por eles durante séculos.
É preciso tocar nessa ferida, que há séculosmancha e violenta

a imagem desse Paísmiscigenado. A discriminação racial não
está restrita a casos isolados, tampouco faz parte do imaginário
popular. Enquanto o mundo caminha a passos largos para o

milênio da tecnologia, os países ditos civilizados viram as costas'
aos problemas daÁfrica, condenando o continente àmiséria e a

violência. A Semana daConsciênciaNegra nos convida a purgar
a culpa pela centenária e infeliz omissão, evitando que a coisa
continue feita.

Exemplo de cidadania
* Cláudio Olívio Piotto

A cada dia que leio notícias
sobre nosso Município fico mais

indignado em ver o desrespeito
com a população jaraguaense por
parte do poder público municipal,
que no período da campanha
eleitoral estava pres.ente no Bairro
Nereu Ramos e, agora, que deveria
estar lá para debater e "com
partilhar" com a comunidade a

questão do aterro sanitário, prefere
ir ao CPL.

E, acima de tudo, deveria

respeitar a opinião da comunidade

que tem muito de seus eleitores,
ou agora esquece? O que me

deixou mais indignado foram as

declarações do consultor Werner
Zulauf a um jornal local. A
comunidade tem que semanifestar

sim, pois o aterro será em seu

bairro e muito se engana o senhor
consultor quando entende que a

"massa" está sendo envolvida por
políticos.

A comunidade de Nereu

Ramos é capaz de pensar e ser

c�ítica em defesa de seus direitos
e não precisa ser manipulada para
tal atitude. Muito me admiro em

ver o senhor prefeito, que pregou

uma política de roda e que a

Câmara de Vereadores siga o

exemplo de alguns, não se limite a

mudar nomes de ruas e 'aprovar o
que o Executivo determina. Um
vereador não é funcionário da

Prefeitura, é eleito para ser

representante da comunidade,
ouvindo-a e defendendo seus

interesses, e isso não pode limitar
se ao período eleitoral.

A democracia é o poder do

povo, e devo aqui parabenizar a

comunidade de Nereu Ramos e

chamar a atenção de toda a

comunidade jaraguaense, pois
qualquer problema com esse

"lixão" trará prejuízos a todos nós,

pois não queremos, senher

consultor, correr o risco de ter um

"Tietê" em nossacidade. Queesse
exemplo de maturidade política,
dado pela comunidade de Nereu

Ramos, seja seguido e apoiado por
todos -os cidadãos jaraguaenses
que se preocupam com o meio

ambiente e o respeito com a

cidadania.

na campanha a "Gestão compar
tilhada", restringir o debate fora do
bairro. Acabou a campanha e não

tem mais a "Gestão compar
tilhada"? Ou será que isso só serve'
a partirde 200 I?! Se o aterro sanitá
rio não acarretará nenhum dano à
comunidade e ao meio.ambiente,
por que não se reunir com a

população em Nereu Ramos?
Senhor consultor, é aplausível

quando um vereador mostra sua

dignidade e respeito à população
em prol de seus direitos, isso não

é autopromoção, é respeito.
Senhor consultor, se a dita

.
"rnassa'', para o senhor não é capaz
de pensar e agir sozinha, aprenda,
pois acabou de conhecer pessoas
conscientes e críticas,que não irão

aceitar, com. certeza, nenhuma

imposição, pois sabem que na

democracia tem que ter a par

ticipação da comunidade.
/

A administração municipal tem
que aprender que oMunicípio não

é quintal de meia dúzia dépessoas
e interesses, cinde se pode fazer o

que bem entender, não se com

partilha mais opiniões? Espero que
não tenhamos mais quatro anos de

* Professor
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MILTON RAASCH

o presidente do PMDB em Guararnirim, João Vick, não perdeu o

gosto pela política, apesar do insucesso do partido nas eleições
municipais, quando os peemedebistas não conseguiram repetir o
bom desempenho de 1996, e da frustração do próprio projeto

político pessoal, ao não conseguir eleger-se
vereador, fazendo 429 votos. Vick disse ontem que não só deverá

permanecer atuando na atividade político-partidária, como
pretende continuar exercendo a presidência do PMDB. "Sou o

presidente e vou continuar sendo,
a não ser que algum companheiro me derrote em votação", diz.

Ele considera ainda muito cedo para falar em uma nova

candidatura a vereador; mas admite que o resultado da eleição
"ficou na garganta".

Hospital
Uma das primeiras providências
do futuro secretário de Saúde

de Guaramirim, José
Constâncio de Albuquerque
(PFL), será reunir o Conselho
Oeliberati vo e discutir a

indicação de um nome para a

Provedoriado Hospital Santo
Antônio, que dependerá da

aprovação do prefeito eleito
Mário Sérgio Peixer (PFL).
Albuquerque não esconde que
tem simpatia pela indicação de
Lindalva Reinke para a função.
O vereador eleito Salim José

Dequêch tem a mesma opinião.

Herança I
Existe expectati va entre os

guaramirenses sobre a real

situação financeira que o

futuro governo da coligação
PFL/PPB receberá a

adrninistração municipal, em
janeiro do ano que vem. Sabe

se que o prefeito Antonio
Carlos Zimmermann (PMDB)
tem apertado o cinto. Prova

disso é a comparação da

arrecadação municipal com a

folha dos salários dos.

funcionários: está entre as

menos comprometidas. no
Estado.

Herança II
Mas como em tempo de sérias dificuldades nas prefeituras, todo
cuidado é pouco, não será motivo para qualquer espanto se

ficarem restos a pagar. Sabe-se que um dos ralos por onde o

dinheiro público escorre, até pela natureza da atividade (a
população não pode deixar de ser atendida), é o Hospital Santo
Antônio. Fonte bem informada estima a atual dívida do hospital

em-mais de R$ 400 mil.

Subsídios
O prefeito eleito Dávio Leu (PFL) fazesta semana a primeira
reunião com a comissão de transição que recolheu informações

sobre a atual situação da Prefeitura de Massaranduba.

ENTRE ASPAS ----t

"Eu fico até encolhido quando vejo tão pouca gente aqui
presente. Na hora do pega pra capar o pessoal não
aparece, fica em casa." (Vereador eleito em Schroeder José

Antônio de Santana - PSDB - ao participar de reunião na Vila

Recanto Feliz, sábado, quando foi discutida a questão da falta de

segurança no entroncamento da Rua Cláudio Tomaselli com a BR-

280)
.

CONVITE
A Casa da Amizade tem o prazer de

convidá-los para o 30 Café Natalino

Data: 22/11 - quarta-feira
Horário: 15 horas
Local: Duas Rodas Ássociação Recreativa

�Ior R$ 10,00

CORREIO DO POVO POLíTICA - 3

Vick defende a candidatura

de Zimmermann em 2002
Presidente diz

que derroto nas

eleições não
fragilizou o PMDB

Guaramirim - o pre
sidente do PMDB, João Vick,
defende a candidatura do pre
feito Antonio Carlos Zim

mermann, do mesmo partido,
para disputar a Assembléia

Legislativa do Estado em 2002,
apesar da derrota nas eleições
municipais em I de outubro
último. "Ele ainda é, inde

pendente de qualquer resultado,
o maior líder político de

Guaramirim", afirma, confiante
de que "até as próximas eleições
o PMDB estará recuperado do

fracasso eleitoral deste ano".
Vick não acredita que o PMDB

tenha saído enfraquecido das
últimas eleições. Segundo ele, o

partido tem tradição e não

sucumbiria em função de um

único pleito. Na opinião de Vick,
o fortalecimento do PMDB virá

aos poucos, na medida em que
for encaminhada a participação
nas próximas eleições e que a

população for tomando contato

com as dificuldades do futuro

governo da coligação PPB/PFL.
- Muita gente ainda vai se

arrepender de não ter votado no

Zimmermann, principalmente
aqueles que sempre tiveram o

apoio dele -, acredita.

Na opinião dele, pesarão
favoravelmente para o partido
também as divergências internas
da coligação adversária, "que já
estão surgindo", observa, citando
hs recentes declarações do ex

prefeito e líder pepebista José
Prefeito de Aguiar na imprensa.

Aguiar e o filho, Altair. ve

reador mais votado pela segunda
vez consecutiva em Guaramirim.
não gostaram da confirmação de

Arquivo/CP: Edson Junkes

João Vick: confiança na recuperação do partido
'

nomes como o do dissidente
Lauro Fröhlich (PFL) e do téc

nico agrícola Alcibaldo Germann
(PPB), este último integrante da

, administração peemedebista que
está findando, no primeiro
escalão do futuro governo, além

de ter outro nome para a Secre

taria de Educação, onde ficou
confirmado o nome de Maria
Inês Correia Fernandes, esposa
do vice-prefeito eleito José

Joaquim Fernandes (PPB).
APOIO - O presidente do

PMDB entende que o prestígio
que o atual prefeito desfruta junto
aocolega de Joinville, Luiz Henri

que da Silveira (PMDB), também

Novos e Semi-Novos

Rua 28 de Agosto, 2255 - Centro - Guaramirim - SC - CxP 129

deverá refleti r posi ti vamente para
a candidatura de Zimmermann.

"Se Luiz Henrique vier realmente
a ser o candidato do partido ao

governo do Estado, as chances

de Zimmermann sair candidato
crescem bastante", avalia Vick,
lembrando que existe muita
amizade entre eles. Indagado so

bre a possibilidade de o candi

dato do PMDB na região sair de

algum nome da família Konell, de

Jaraguä do Sul, destaca que "o

partido terá que decidir", ressal
vando: "Mas se for por causa de

derrota nas eleições, o PMDB acu

mula duas em Jaraguá do Sul, nos
últimos anos". (MILTON RAASCH)

Ganhe até R$ 30,000,00
por ano como distribuidor

independente
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PT promete pôr fim à lavagem �@��O�©
de roupa suja pela imprensa
Partido se reúne
hoje para fazer
o planejamento
dos 'mandatos

Jaraguá do Sul- A execu

tiva municipal e filiados do PT
reúnem-se na tarde de hoje, no
auditório do Sindicato da Cons

trução Civil, para planejar os

mandatos dos vereadores eleitos,
além de traçar as estratégias de

atuação no próximo ano. Na

oportunidade, serão escolhidos os
representantes da legenda que
participarão do Encontro Esta

dual, em Rio do Sul, nos dias 24,
.

25 e 26, e da reunião de plane
jamento microrregional, marcada
para acontecer no dia 2 de de

zembro, em Barra do Sul.
De acordo com o presidente

do Diretório local, Dionei da

Silva, o partido não vai mais expor
suas divergências pela imprensa,
como aconteceu na semana pas
sada, quando o vice-presidente,
Silvino Volz, criticou as decla

rações feitas por Dionei, classi
ficando-as como "pisada na

bola". "Não haverá mais lavagem
de roupa suja eil? público. O par
tido tem suas instâncias internas

para os debates e encaminha
mento das ações. Disse, la
mentando as posições diver

gentes e a forma de conciliá-Ias.
Sobre as possíveis candi

daturas a deputado estadual em

2002 - Dionei disputa com o

presidente do Sindicato dos

Metalúrgicos, Jair Mussinato, a

indicação do partido-, informou
que a decisão será da direção
estadual. "O diretório municipal
realiza uma plenária para definir

Arquivo/CP: Edson Junkes

Fim: Dionei disse que divergências serão discutidas internamente

os possíveis nomes, que são

encaminhados à estadual para
homologação ou não", reforçou,
dizendo que o surgimento de
mais candidaturas é "saudável na

democracia" e reflete o cresci
mento do partido.

ELEIÇÃO - Dionei infor
mou que a eleição para a escolha

da nova diretoria do partido, pre
vista parajunho de 2001, poderá
ser adiada para o ano seguinte.
Segundo ele, o cronograma é de
finido pela direção nacional da

legenda, que tende a prorrogar a

data para evitar que a disputa
interna prejudique as adminis

tações recém empossadas.
- Ainda não existe nada de

oficial, não foi deliberado, mas há
uma tendência em prorrogar o

mandato das atuais diretorias para
que o processo não interfira nas

administrações municipais -,
confirmou, informando que o par
tido contratou o professorRoberto
Colaço, daUniversidade Federal de
Santa Catarina, para ministrar
cursos aos vereadores eleitos no

Estado. (MAURíLIO DE CARVALHO)

Amvali aponta as prioridades para a região
Jaraguá do Sul - A di

retoria da Amvali (Associação
dos Municípios do Vale do

Itapocu) divulgou as reivin

dicações feitas para serem

incluídas no orçamento regio
nalizado do próximo ano. Apesar
de já estar previsto, a associação
reforçou o pedido de conti
nuidade e conclusão da pa
vimentação asfáltica da rodovia

que liga Massaranbuba a ..Barra

Velha, via São João do Itaperiú.
De acordo com a secretária

executiva da Amvali,Maria Tere-

za Nora, o orçamento regio
nalizado prevê R$ 871.14,85
para a região. "Repetimos a

maioria das obras e equipa
mentos reivindicados no ano pas
sado, já que dos R$ 319. 866,54
destinados, apenas R$ 99.514,56
foram efetivados", afirmou,
lembrando que, na área ambien
tal as prioridades são o aterro

sanitário regional e a instalação de
uma usina de reciclagem de lixo.

A Amvali reivindica ainda
viaturas para as delegacias, infra
estrutura adequada, repasse de

,

verbas para viabilizar a fundação
de cooperativas que possibilitem
a aquisição de implernentos agrí
colas, tratores e outras máqui
nas, adequar o programa de Cal
cário para que o transporte ocor

ra na época de safra e contrata

ção de profissionais, mediante
convênio, para atender nas

Apaes (Associação dos Pais e

Amigos dos Excepcionais).
A associação de municípios

solicitou ainda implantação de

uma policlínica e de um posto de

pronto atendimento. (MC)

O Nepp (Núcleo de Estudos em Políticas Públicas), da
Universidade Estadual de Santa Catarina, pretende promover

outro curso de pós-graduação em Políticas

Públicas, em Jaraguá do Sul, nos mesmos moldes do que está
sendo realizado em parceria com a Amvali '

(Associação dos Municípios do Vale do Itapocu).
Entretanto, a intenção está condicionada à

demanda. O curso, com início previsto para
fevereiro de 2001, só será concretizado se tiver, no mínimo, 30

-

interessados.

Mais informações poderão ser obtidas na Amvali.

Reforma
A Prefeitura de Jaraguá do
Sul deve enviar ainda este

mês à Câmara de
Vereadores o projeto de

.

reforma administrativa, que
pretende adaptar a estrutura

governamental às propostas
apresentadas pela coligação
Mais Jaraguá do Sul, durante
a campanha eleitoral.
Entre as novidades, está a

redução do número de

secretarias.

Aliás
Mesmo antes de confirmado

o projeto, alguns nomes já são

especulados para ocupar
possíveis secretarias no ano

que vem, apesar de

declarações elogiosas do

prefeito Irineu Pasold

(PSDB) às secretárias Íris
Piazera (Família), considerada

fundamental na

campanha, e Nanci
Zimmermann (Saúde), pelo

desempenho.

Nomes
Os vereadores Alcides Pavanello, presidente do PFL de

Jaraguá do Sul, e Lia Tironi (PSDB), líder do governo na

Câmara, estão entre os possíveis nomes para integrar o futuro
governo.

Pasold, no entanto, voltou a afirmar que não tem compromisso
com nomes, mas com partidos que integram a coligação Mais

Jaraguá do Sul, que indicarão seus possíveis secretariáveis.
O secretário de Desenvolvimento Urbano,
Valdir Bordin, eleito vereador, é cotado para
permanecer à frente da pasta, mas o nome

do presidente da Câmara, Afonso Piazera, que não se

reelegeu, também aparece como futuro secretário de

Desenvolvimento Urbano.

Carapuça
Tironi disse ao presidente
do Diretório do PT de

Jaraguá do Sul, Dionei da
Silva, que não ficou
chateado com as

declarações dele

classificando de medíocre
a atuação dos vereadores.
- Não fiquei bravo
porque não sou medíocre,
quem vestiu a carapuça é

que achou ruim -, disse

Curso

A Apevi (Associação das

Pequenas Empresas do Vale

do Itapocu) promove até a

próxima quinta-feira, no
auditório da Humanas, o curso

de Gestão Empresarial,
ministrado pelo consultor
Carlos Eduardo Friedrich,

graduado em Administração
de Empresas e

pós-graduado em Recursos
Humanos.

JV Veículos e Auto-Elétrica
Para Automóveis - Caminhões •

Tratores - Serviços em Geral

370-4614
Rua José Theodoro Ribeiro, 971 -Ilha da Fi ueira
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1
1 Cl Os supermercados Breithaupt registraram aumento de

115% na venda de produtos da linha diet/light, em relação ao

1
ano passado.

1
De acordo com o diretor comercial dos supermercados, Roberto

1 Breithaupt, o crescimento na procura dos produtos ocorreu

I por doismotivos: chegada do verão e a diversificação das linhas.

lOs produtos orgânicos dividem a preferência do consumidor

1
com os produtos dietllight.

,

1
Cl Laboratórios Biosintética vai anunciar joint venture com a

israelense Teva, maior produtora de remédios genéricos do mundo,
A empresa será chamada Bio'Ieva. Os dois laboratórios estão

estudando a possibilidade de implantação de mais uma indústria no

Brasil. A Biosintética tem fábrica de genéricos em Ribeirão Preto

(SP), onde produz medicamentos para doenças crônicas,

Durante os dois primeiros anos de atuação, a BioTeva apenas
venderá no Brasil os genéricos produzidos pela Teva, em Israel, e

pela Biosintética. Futuramente, as duas empresas deverão juntar a

produção,

o A Anatei (Agência Nacional de Telecomunicações)
autorizou ontem reajuste de 8,25% para as tarifas da Tess,
operadora da banda B no interior do Estado de São Paulo.

Segundo a agência reguladora, os novos preços entram em

vigor dois dias após a publicação da tabela nos jornais locais.

Com isso, a cesta de referência - habilitação, assinatura
1 mensal e pulso telefônico - ficará em R$ 87,38, sem impostos.
L �

Coluna do

Sindicato dos Contabilistas de Jaraguá do Sul e Região

Utilidade Formal de Escrituração Contábil
Uma empresa sem contabilidade é uma entidade sem memória, sem identidade e sem as

mínimas condições de sobrevivência ou de planejar seu crescimento. Impossibilitada de
elaborar demonstrativos contábeis por falta de lastro na escrituração, por certo encontrará
grandes dificuldades em obter financiamentos em instituições financeiras ou de preencher
uma simples informação cadastral.

Isto posto, pode-se afirmar que a escrituração contábil é útil sob vários aspectos, como
demonstrado a seguir:
a) Concordata - Se a empresa enfrenta dificuldades financeiras tem o direito de

.

pedir
concordata, porém, um dos principais requisitos para obtenção desse benefício é que se

apresente, em juízo, as Demonstrações Contábeis, Relação de Credores e o Livro Diário
escriturado até a data do requerimento, bem como o Balanço Especial elaborado para esse

fim.
b) Falência - Para que a falência não seja considerada fraudulenta, a empresa deve

cumprir o mesmo ritual relativo a concordata.
c) Perícias Judiciais - Principalmente em relação a questões trabalhistas, a empresa que
não possuir contabilidade fica em situação vulnerável, diante da necessidade de comprovar,

formalmente, o cumprimento de obrigações trabalhistas, pois o ônus da prova é da

empresa que a faz mediante a constatação do registro no Livro Diário.
d) Dissidência Societária - As divergências que porventura surjam entre os sócios de uma

empresa 'poderão ser objeto de perícia para apuração de direitos ou responsabilidades. A
aUsência da escrituração' inviabilizará a realização desse procedimento técnico esclarecedor.
e) Fiscalização da Previdência Social - A legislação previdenciária exige expressamente
a escrituração do livro Diário.

Continua

Neurologia Clínica
Mapeamento Cerebral
Computadorizado
Médico do Trabalho
Eletroencefalograma

Dr. Roman Marik
CRM 2918/SC

A.v. Marechal Deodoro, 776 - Ed. Maximunn Center -

Sala 8 - Jaraguá do Sul - SC - Fone: 371-2480

Balança comercial registra
déficit na 3a semana do mês

Procurador vai analisar preço mínimo do Banespa

Asexportações
somam US$ 948mi
e as importações
US$ 1,012 bi

Brasília - A balança co

mercial brasileira registrou
déficit de US$ 64 milhões na

terceira semana do mês (entre
os dias 13 e ] 9). As expor

tações, nessa semana, somaram
US$ 948 milhões e frS im

portações, US$ 1,012 bilhão, No

mês, o saldo da balança está

negativo em US$ 262 milhões

e, no ano, acumula um déficit de

US$ 106 milhões, As in

formações foram divulgadas
hoje pelo Ministério do De

senvolvimento, Indústria e

Comércio Exterior,

As importações tiveram

média diária, na terceira semana,
de US$ 253 milhões, o que re

presentou um aumento de 3,6%,
na comparação com a média

diária das duas semanas an

teriores, Ao todo, as impor
tações na terceira semana de

novembro somaram US$ ],012
bilhão, As importações, por sua
vez, acumulam, no mesmo

período (1 a 19 de novembro),
umamédia diária de US$ 247,4
milhões, o que significa um

crescimento de 9,2% em

relação à média apurada em

novembrode 1999,

As exportações brasileiras

na terceira semana deste mês

registraram média diária de

US$ 237 milhões, um resultado

9,8% superior ao verificado nas
duas primeiras semanas. Houve
um aumento nas vendas ao

exterior em todas as categorias
de produtos em relação ao

movimento das duas primeiras
semanas do mês. Os

semimanufaturados regis
traram um crescimento de

vendas de 26,8%; os básicos,
16,3%; e os manufaturados,
2,3%, As exportações bra

sileiras registram média diária

tumulto".
, No entanto, não está to

talmente descartado o risco de

novos questionamentos jurí
dicos sobre a venda, O pro
curador da República do

Distrito Federal, Luiz Francisco
Fernandes de Souza disse que
vai analisar o estudo técnico
feito pelo TCU (Tribunal de
Contas da União) sobre a

avaliação do preço mínimo do

Banespa. O TCU aprovou na

semana passada os cálculos de

avaliação do banco,

Segundo o procurador, no

exame que fará nos do

cumentos do TCU, se entender

COMUNICADO
Nova diretoria do GAPA - Grupo de Apoio à

Prevenção à Aids de JS.
Presidente: Fagner Gilberto Pamini
Tesoureira: Neusa Santos Ayala

Rua Victor Rosenberger, 272 - Vila Lenzi - Jaraguá do Sul - sc
Fone: 275-0531

.

Brasília - O advogado
geral da União, GilmarMendes,
disse ontem que não vê ne

nhuma possibilidade de anu

lação do processo de pri
vatização do Banespa. "Já

houve uma discussão plena no

Supremo Tribunal Federal de

vários pontos e os ministros
acolheram todos", afirmou,

Segundo ele, foram movidas 50

ações contra a privatizaçãodo
Banespa, com casos de

"inconstitucionalidades es

pirituais". ParaMendes, o leilão
foi uma vitória expressiva
"dentro do quadro de nor

malidadejurídica, sem nenhum

de US$ 223,5 milhões, o que

representa um crescimento de

11,7% em relação à média

apurada em novembro do ano

passado, Ao todo, as exporta
ções na terceira semana de no

vembro somaram US$ 948
milhões,

Entre os semimanufaturados,
o destaque foi o aumento de

282,3% nas vendas externas de

alumínio. No caso dos produtos
básicos, os maiores porcentuais
de crescimento de vendas fo

ram registrados com farelo de

soja (40,6%) e grão de soja
(41,9%), Na lista dos produtos
manufaturados, os destaques
foram as vendas de aviões

(45%), calçados (45,8%) e

aparelhos transmissores/recep
tores (65,6%). Pelo lado das

importações, o maior aumento

foi registrado na compra de

adubos e fertilizantes (70,8%),
seguida dos produtos siderúr

gicos (35,2%), eletroeletrônicos
(29,7%) e combustíveis (7,7%),
(AE)

que o ativo foi subavaliado vai
recorrer novamente na Justiça
para anular a venda do Banco,

"Se até casamento pode ser

anulado, o que dirá um ato do

governo", disse o procurador.
O presidente do STF

(Supremo Tribunal Federal),.
ministro Carlos Velloso, tomou a

indeferir, ontem, pedido do ex

governador de São Paulo

Orestes Quércia para que fosse
determinada a publicação de um

novo edital de privatização do

Banespa, O pedido já havia sido

negado na última sexta-feira,
mas Quércia havia recorrido da

decisão, (AE)

Jornal

CORREIO DO POVO
PABX: (Oxx47) 370-7919
Comercial: 310-8654

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Marcatto doa
central telefônica

A Marcatto S.A., maior fabricante de chapéus da
América Latina, doou, no último dia 14, uma central
telefônica digital Haicon 130 com capacidade de 16
troncos e 80 ramais para o Hospital e Maternidade

Jaraguá.
'

Diretor-administrativo do hospital, Hilário Dalmarm,
presidente do Conselho, Lírio Utech, com os diretores

da empresa Durval Marcatto Júnior e Gilson

Casagrande

o Boticário

TELEENTREGA

275-0583 - 371-7365 -

371-6547

JARAGUÁDO SUL, 21 DE NOVEMBRO DE 2000

Casal Gilmar Moretti e Vera Triches. Ele aniversariou no último sábado

o Shopping Center Breithaupt inaugu
-rou a decoração natalina deste ano com a chegada do

Papai�;!)tqel. \0 ;evento 'marcou o início da contagem,
regtessiva pani a comemoração do nascimento do

MgrtiIT0 Je§us. O'Shopping Breithaupt. com apoio do'

Rotary e 'da Studio FM, também' está organizando
pm? campanha para arrecadação de brinquedos. Par

.

ticipetdeixandq brinquedos usados ou novos debaixo
da árvore de Natal do shopping. I·

QaveUi, a loja
que veste o

homem de
bom gosto.

Calçadão,364-deslacionamentoanexo-nãofechamosparaalmoço
Fone: (047)370-1010- fax: (047)433-3501

KIBARATO,
Vestindo Toda a Fomilia
* Confecções em geral

* Cama - Mesa - Banho

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

Leopoldo Celestino Killing
e a senhorà Laide, ele
diretor-presidente e

fundador, há 38 anos, da
Killing SA. Tintas e

Solventes, acompanhados
dos senhores Henrique P.

Loja Filho, vice-presidente
da Acomac de Jaraguá do
Sul e região, e Jair Paulo
Labres, diretor comercial da
Killing, durante visita da

AcomaclJS à Killing e

Fenamacoçem Novo

Hamburgo (RS), dia 28 de
outubro de 2000

I

Empresários RafaelDimas Nazârio, Jaison Coelho e

Antônio Normário Bona, presenças garantidas nos

eventos empresariais de [araguá do Sul

19/11 Cirlei O, Pacheco
Carina Gi Coelho da Silva Iornaz Ivan Prauritzki

Geraldo Ender Cristiane L. Pradi

Rodrigo Gonçalves Iris Pornrnerening
Bruna Paula Bittencourt

) 21/11
20/11 Valdino Teci lia

Domingos Savio Tirone Wanda Picinini
Osni Nagel

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



História. Fatos eTradição
História em fotos

CORREIO DO POVO

Cervejaria de Wilhelm

Walter, no início do sé
culo. Situava-se onde

atualmente está O cam

po de futebol da Arweg

Filial do comércio
de J. Stein; Situava
se na esquina da Av.

Getúlio Vargas e

Rua Mal. Floriano
Peixoto

Pizzas
Pequena - R$ 5,90
Crande - R$ 10,90
Cigante - R$ 13,90
Calzone - R$ 13,90

. .Prozer em
atender bem.

���
371-"55·

.

Fazendo seu pedido de uma
pizza grande ou gigante

você ganha umaminipizza
de banana nevada

Pref. Waldemar Grubba, 2176 - Vila Lalau - Jaraguá do Sul

·P:i1Í'14
21dellDtaJáDds2llD!D

Por Egoh Iagnow

Rua José Theodoro Ribeiro, 165 • ex. Postal 84·
Fone 14n 371·0555 • FaI (47) 371·0403

e·mail • indumak@n.tuno.com.br

Indústrias de
Máquinas Kreis lida. I

II

Imaginar a paisagem urba

na de Jaraguá do Sul, no
começo do século, é um
tanto difícil. Mas de uma

coisa podemos estar cer

to: o enxaimel tinha o seu

destaque. Havia algumas
construções de porre' nas

.

ruas centrais da cidade e

que chamavam a atenção.
O enxaimel foi uma técni

ca construtiva trazida pe
los alemães e que bem se

adaptou, vistohaverma
deira de lei em abundância

e tambémum excelente

barro para a fabricação de

tijolos. Conseguia-se, as
sim, uma construção de

qualidade por um preço
razoável.

DALTERIA MANUIENCÃO
,

'

HIDIAULICA LIDA.
,

DESENTUPIMENTO

Rua: Urubici, 31 2· Casa à Esq.
Estrada Nova· .370 0778

l-- __ Wt\KtWA:iJl•
1ii;;;&;ci�W

GrlÍfic:a
-
370-7919/ 370-8649

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Confira a História
"A História de nossa gente não pode ficar só
na saudade". O passado só é importante se

seu tempo foi bem empregado.

Há 62 anos
---'-' Em 1938, em 23 de julho, era fundada a Associação Comercial
e Industrial de Jaraguá do Sul, que iniciava com a seguinte diretoria:
Artur Breithaupt, presidente; Arnoldo Leonardo Schmitt, vice; Gesa
Rodolfo Fischer, 1 ° secretário; Wolfgang Weege, 2° secretário;
Carlos Mey, 1 ° tesoureiro; O Conselho Fiscal era composto pelos
srs. Francisco Frederico Moeller, Waldemar Grubba e Werner

Gosch.
- O CORREIO DO POVO, de propriedade de Honorato Tomelin,
tinha a redação na Rua D. Pedro II (no local onde estão os "Cor

reios", na Praça do Expedicionário) e a oficina ficava localizada
no porão da casa ainda existente na esquina das ruas 4 (Pres.
Epitácio Pessoa) e 132 (Antonio Tobias).

Há 32 anos
,

-Em 1968, era lançado no Hotel Glória o 5° Festival da Cerveja
da Guanabara, cujo brilhantismo, este ano, deveria suplantar os
anos anteriores em uma festa que já se incorporava na vida social

da cidade. O 5° FESTIVAL DACERVE�A DA GUANABARA,
como nos anos anteriores, era realizado na primeira quinzena de

agosto, no P.E. Pavilhão de São Cristóvão, sob os auspícios da
Secretaria de Turismo e patrocínio do Centro Catarinense. Nesse
ano apresentariam danças folclóricas da Baviera e do Tirol, com a

colaboração da Embaixada da República Federal da Alemanha.
Simultaneamente realizava-se a 1 a EXPONIC (Exposição Nacio
nal de Indústria Cervejeira), sob o patrocínio do Ministério da In

dústria e Comércio, Centro Catarinense e Sindicato Nacional da

Indústria de Cerveja.

Há 22 anos

- Em 1978, o futuro governador Jorge Bornhausen receberia
mensalmente a importância de Cr$ 60 mil no primeiro ano de

mandato, sendo Cr$ 60 mil a título de subsídio e Cr$ 30 mil como

verba de representação, que correspondia a 50% do subsídio. Isso

é que dispunha o projeto de decreto-legislativo apresentado pela
mesa diretora da Assembléia Legislativa. Para o vice-governador,
Henrique Córdova, o subsídio era fixado em Cr$ 50mil. Ele também
faziajus à representação de,50% da representação, o que totalizava
em Cr$ 75 mil.
- Formava-se a primeira turma da Faculdade de Estudos Sociais,
em Jaraguá do Sul, que levava o nome de "Turma P. Elemar Scheid",
que coincidia com a inauguração da faculdade em prédio próprio
situado à margem direita da SC-30l, atual BR-280, o início do futuro

I

"Campus" Universitário, hoje radiosa realidade.

Há 12 anos

- Em 1988, Jaraguá do Sul era uma das dez cidades integrantes da

Rede Regional deMúsica de Santa Catarina, projeto que integra a

Rede Nacional de Música do Ministério da CulturalFundo Nacional
de Arte/Instituto Nacional deMúsica e é promovida em nívellocal

pela FundaçãoCultural, com apoio da Sociedade de Cultura Artística.
As cidades que integravam a rede eram Criciúma, Jaraguá do Sull,
Tubarão, Lages, Brusque, Florianópolis, Blumenau, Joinville, SãoBento
do Sul e Itajaí. Dois concertos estavam programados: dia 7, concerto
de piano com Reny BarbosaCugnier e, no dia 14 de outubro, apresen- .

tava-se o Grupo de Sopro de Joinville. Para as referidas apresenta
ções não havia cobrança de ingresso.

MEMÓRIAS Terça-feira, 21 de novembro de 2000
'

tun &� 1IidM-S�

MOMENTOS DE REFLEXÃO

Amar é o único caminhopara sairda solidão

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

Tio Eugênio

Visão histórica de Jaraguá no primeiro
ano do Estado Novo (Conclusão) ,

Lembra M. de A: "Aparece então no cenário da vida

jaraguaense a figura de Angelo Piazera, vindo da grande pátria
italiana. Moço e enérgico, ligando-se a Domingos da Nova,

conseguiu vencer aqui, como venceria em qualquer parte - pelo
seu trabalho. Os seus descendentes ainda usufruem do patrimônio
que lhes deixou o velho batalhador (ver sociedade com Tavares

Sobrinho e dr. Cesar Pereira de Souza). Fixado à terra - este

também ., a visão de seu futuro. Pela feição de seu trabalho não

havia um só recanto desta terra que lhe fosse desconhecido. Antes

de morrer, entre outras doações, fez a de um lote de terra para a edificação do futuro prédio
municipal (hoje, em 2000, é oMuseu Emílio daSilva), que foi construído em 1941, no tempodo
prefeito tenente Leônidas Cabral Herbster).

.

Poderão diver que a gestão de Domingos da Nova não alcançou os resultados econômicos

esperados ... Mas não que a sua ação deixasse de ter, como de fato teve, amelhor das intenções.
Não destruiu em nada a obra iniciada por Emílio Carlos Jourdan, antes soube conservá-la com

carinho para que ela chegasse até nós, trazendo ainda esse cunho de vontade humana bem

orientada, que as competições políticas não conseguem devorar.
� Após 1930, Jaraguá deu um salto admirável na sua história - foi município e foi comarca

em menos de três anos. Deixou de ver o seu trabalho - anônimo - e pôde avaliá-la em cifras

para a sua economia. Pesou os seus interesses e as suas necessidades. Hoje.,a célula de

trabalho metodizado e eficiente, continua o seu ritmo de progresso, futuro adentro.

A certeza têmo-Ia na 2a Exposição Agropecuária-Industrial, pelo mostruário de produção
variada e farta, índice exato de quanto pode a força e a vontade e se positiva no panorama de

renovada o material e a política, que é o futuro da terra catarinense, no Estado Novo".

. Em nossos dias, a solidão é uma queixa
comum e freqüente. No corre-corre pela
sobrevivência, na complexidade da vida,
nos horários desencontrados das

famílias, na passividade diante da

televisão, nas moradias cada vez

menores, junto a pessoas ansiosas e

angustiadas pela manhã ou pelo acúmulo

de bens materiais, ou simplesmente
sobrecarregados de responsabilidade.
Solidão é um estado de espírito, uma
sensação ou condição interna, que
independe de estar só ou não. São,
muitas vezes, pessoas superexigentes,
detalhistas, legalistas e rígidas que, por
não permitirem mudar ou reelaborar

conceitos, têm dificuldade de aceitar os

outros na forma de ser. Se uma concha
não puder, vez por outra, deixar entrar
um pouco de luz, alimento e oxigênio,
por causa de sua fragilidade, vai morrer
no isolamento. E abrir-se é correr

riscos. Mas é risco de poder também
crescer e renovar-se.

A partir da compreensão e aceitaçãó
de nós mesmos, tornamo-nos capazes
de compreender o outro. Entregar-se
ao encontro com o outro a partir do
encontro consigo mesmo. Este é o

único caminho para sair da solidão e

do isolamento. Por isso o amor é o

principal dom que podemos
desenvolver. É o único

verdadeiramente durável e capaz de

transformar. E é por isso também, que
o amor pode ser um mandamento:
amar porque somos amados e nos

abrir porque temos vida dentro de nós.
Deus nos dá o exemplo máximo deste
amor que é a vida, doação, paz,
esperança e alegria, por meio do

nascimento, morte e ressurreição de

seu filho JESUS CRISTO.

Isolde Herberts - Catequista

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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JE tregue suas

doaç��
s (roupas, brinquedos, alim.·entos, calçados, etc.) na sedJ

' al CORREIO DO OVO (Rua Walter Marquardt, 1.180 Bairro Rio Molha)
. na Br )1 Aero Cargo até o dia 20 de dezembro.

T�efone para informações: 370-7919.

[.Wírculo
Italiano

SfDESOCIAL
Estamos dando prosseguimento as obras da nossa Sede Social e Cultural.
Pretendemos até o dia 15 de dezembro concluir o piso inferior, que vai 'abrigar a partir o próximo ano, as reuniões de

Diretoria, as aulas de italiano, a Secretaria e a Biblioteca. Certamente com mais conforto e privacidade.
Visite a Sede, de segunda a sexta-feira das 15:00 às 20:00 horas.

CURIOSIDADES
Acredite se quiser. A maior revista de economia do mundo a inglesa The Economist publicou em sua edição de lOde abril
de 2000 (pág. 46), um artigo sobre a família na Itália e suas consequências econômicas. Os dados são muito interessan
tes. Veja só:

• 70% dos filhos solteiros, até 30 anos, vivem com seus pais;
• 43% dos italianos casados até 65 anos, residem dentro do raio de um quilômetro da casa de seus pais;
• 15% des italianos casados moram no mesmo prédio que seus pais;
• 77% dos italianos visitam suas mães ao menos uma vez por semana;
• 58% dos filhos casados e 65% das filhas casadas visitam suas mães diariamente;
• 70% dos filhos que não moram com seus pais, telefonam para eles todos os dias. A Itália é o país da Europa com mais
telefones celulares 30% mais do que a média européia - a explicação é que todos os familiares se telefonam o tempo
tOdo prinCipalmente filhos com pais e pais com filhos...

.

Considerando a influência italiana no Brasil- contada até nas novelas - minha pergunta é a seguinte: Sercfmuito diferentelJQßrQsjj]
,

ÚLTIMO ENCONTRO DO ANO
í

Convidamos a todos para aproveitar o último encontro do ano.

Aq�ele encontro tradicional, com boa comida, um gostoso vinho e especialmente muita alegria e um bom papo com Os
amigos. .

NNa \lila Nova, no Salão da Igreja Nossa Senhora Rainha da Paz, a partir das 19:30 horas. Então, agende: DIA 24 DE

OVEMBRO ..

�s ingressos podem ser adquiridos antecipadamente com os Coralistas ou na Floriani Equipamentos para Escritório, com

Er. �aulo Floriani, pelo telefone 275-1492.
nao esqueça, depois somente em março de 2001! Devanir Danna

Presidente do Círculo
Italiano de Jaraguá do Sul
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ROTARYCLUB
DEGUARAMIRIM

REUNIÃO 16/NOVEMBRO/2000- Companheiro
Osnildo (Diretor da Comissão de Serviços Internacio

nais) foi responsável em organizá-la, sendo que na opor
tunidade apresentou o convidado José Padella, natural
de NovaOdessa,SP, cidadão brasileiro e norte-america

no, que nos proferiu sua experiência de vida profissio
nal por quase 30 (trinta) anos nos Estados Unidos.

PROCLAMAÇÃODA REPÚBLICA:

Lembro-me que anos passados, 15 de novembro era

uma data talvez um pouco mais presente que em dias

atuais, Talvez porque naqueles anos era o dia em que todo

o país voltava-se às eleições de nossos representantes
executivos e/ou legislativos.

Hoje 15 de novembro, passou a ser apenas uma data

comemorativa, que, no entanto, continua a ser presente
e importante em nossa história. Por essa razão, quero
lembrá-la da forma que todo estudante brasileiro tem na

"pontada língua":
O ideal republicano, que teve adeptos desde o perío

do colonial só ganhou força após a fundação do Partido

Republicano em 1.870.
Em 1.889, todas as forças que influenciavam na polí

tica brasileira, tais como fazendeiros, Igreja e militares;
retiraram seu apoio à monarquia.

Em junho de 1.889, Visconde de Ouro Preto, chefi
ando o ministério liberal, ainda tentou realizar várias

reformas para impedir a queda da Monarquia, porém, já
era tarde.

Por outro lado, Benjamin Constant com outros mili

tares conseguiram o apoio do Marechal Deodoro da

Fonseca.
'

Graças 'a alguns boatos, espalhados pelo Major Sólon
Ribeiro, que informavam que Benjamin Constant e Ma

rechal Deodoro haviam sido presos, o movimento to

mou força na madrugada do dia 15 de Novembro, quan
do os revoltosos ocupavam o Campo de Santana, consé

guindo a adesão dos militares que defendiam Deodoro,
entre eles Floriano Peixoto.

Assim Deodoro declarou dissolvido o Gabinete Ouro

Preto.
O decreto da proclamação foi publicado no dia 16 de

novembro no Diário Oficial.

Dom Pedro II e sua família foram obrigados a partir
para a Europa dentro de 24 horas.

I

!TlTabelionato.. de Notas e

Protestos de

Osnildo Bartel
II 373-0404

Rua Reinoldo Rau, 61 - sala 1 e 2

Jaraguá do Sul
Telefones: 371-5531 - 982-0710
(Rua Paraíba, 256 - Blumenau
Telefone/Fax: 340-2393
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As leituras de Manoel de Souza

nIlrnIT6 DE, SE2D fNF
'··-t,�J/·"'"'' .

-i';
. '.-

; "mr;;,1(íj;';:' .:' 'ßh ':'::�:"""::':'�<:: ....'" .. :',. ','_ ,Ú

Exercia Luiz Gama, o famoso apóstolo negro, a advocacia e o seu

apostolado contra a escravatura em São Paulo, quando lhe entrou pelo
escritório, aflito, um negro, o qual, apresentando o seu pecúlio, lhe
pedia que lhe promovesse a libertação. Minutos depois, entra o senhor
do escravo que, ao ver o negro, foi exclamando:
- Mas por que isso! Quemal te fiz eu? Pois eu não te trato como filho?
Não tens cama, comida e dinheiro? Queres, então, deixar o cativeiro de
um senhor bom, como eu, para seres infeliz em outra parte? Que te falta
lá em casa? Anda! Fala!
O negro ofegante e cabisbaixo, calava-se.
- Falta-lhe o principal -, interveio, irônico, Luiz Gama.
E dando uma palmada amiga no ombro do homem da sua cor:

- Falta-lhe a "liberdade de ser infeliz" onde e como queira!

Alberto Faria - Conf. No Museu Hist. Nacional, a 13 de maio de
1924.

IMédico Oftalmologista
Especialização: Hospital de Clínicas Estado do Rio de Janeiro

e Curso na Sociedade Brasileira de Oftalmologia do Rio de Janeiro
AV. Mal. Deodoro 776 - Sala 12 • Ed. Maximunn Center Fone: 047 275·1150

CIJZiHlaa 'HaU.,'r;at
SARlBLLY

"

Almoço e Jantar de Segunda a Sexta
Entrega em Domicílio - Fornecemos

� e Fazemos Refeições pum Empresas
370 • 8246 Rua João Januário Ayroso, 3399 - Bairro São Luis

Rua Fritz Lorenz, 3261 - Distrito Industrial
Fone/Fax: (47) 382-0141 - 382-9070

Timbó-SC

370-7919

370-8649

370-8654

GERAL Terça-feira, 21 de novembro de 2000�

REMINISCÊNCIAS

Garibaldi-JGS -

Distrito de Veszprém (044)

Por que "antigamente"e "outrora"? XXIX

Os requerentes de terras, de acordo com o despacho por parte do governador do Estado, acontecia por
conta do requerente, que contratava um profissional para esse fim. Freqüentemente entravam em conflito com
os funcionários de Departamento de Terras existentes, se eram ou não devolutas. Para pôr um fim no que dizia
o Decreto n° 129, de 29-1 0-1900, o governador Felipe Schmidt sancionava a Lei n° 193, de 30-9-1901, instituin
do o seguinte modelo: Medição das terras requeridas por (nome do requerente); comarca; município; distrito
(número do distrito); nome da situação: (se tiver); o agente do (n") distrito; original da petição inicial);
originais dos documentos que provarem a favor do suplicante - Jus in re; os editais, citação por carta aos

confrontantes; nomes dos confrontantes; notificação pessoal aos confrontantes; nomes dos confrontantes
que assistiram os trabalhos e memorial descritivo.
Tomava-se conhecimento do censo realizado em 1900 dosmunicípios abaixo:
Município Em 1900 Em 1890 Diferença
Florianópolis 33.159 30.687 2.472

Florianópolis 13.474 11.400 2.073
Joinville 19.847 13.996 5.851

Obs.

(Só Capital)
(inclusive JGS)

São Francisco
Nova Trento
Porto Belo

8.584

5.817
4.509

7.883

4.300
4.382

701

1.517
127

Em 22-7-1901, o governador Felipe Schmidt, por ocasião da abertura do Congresso Representativo de
Santa Catarina, lia a sua mensagem anual, abordando aspectos de sua excursão ao Norte do Estado, o estado
financeiro, conforme balanço feito na Secretaria da Fazenda, representada pela soma daReceita de 1.433:262$274,
e nas despesas pela de 1.617:60 I $642, resultando uma falta de receita de 500:037$726, gravando sobremodo os

encargos da dívida passiva, se uma rigorosa economia não tivesse sido imposta e não reduzisse também. de
315.698$358, constatando-se, portanto, do exposto que o exercício encerrava-se deixando um déficit de
184:339$368. Apresentava o governador um comparativo das receitas em:

11899 1900

735:623$568 523:184$145
367:53.$336 350:489$8.6
413:546$541 232:044$422
7:282$363 144:001$.32
163:369$377 124:863$529
1.751 :355$185 1.374:683$244

observações
Exportação
Rendalançada
Renda não lançada
Renda extraordinária
Renda especial
Soma

(números invisíveis)

(ilegível)

Estimava-se que a Receita não atingia 1.200:000$000. Era a crise econômica que avassalava todo o País.
No capítulo colonização, dizia o governador: "Quase nulos foram os resultados obtidos pelo governo com a

tentativa de colonização ultimamente feita, o que à princípio prometia grandes resultados. A propaganda posta em

práticapouco adiantou, continuando em pequena escala as entradas de imigrantes neste Estado".
Procedia essa constatação do governador, que era resultante da proibição nos países europeus de emigrar

para outros países, que lhes deixava desfalcados de trabalhadores.
.

O governador Felipe Schmidt, que agora tinha alcançado a patente de tenente-coronel, sancionava a Lei n°
.

535, de 18-9-1901, reformando as estações
r-------�------------.-""_'-" arrecadadoras, que eram as seguintes: Mesas de

W Renda de ] a Ordem: - Itajaí, Laguna, São Francisco
e, de 2� Ordem - JoinviIIe (incluído Jaraguá) e

Tijucas. Coletorias - de primeiraOrdem - Blumenau
e Tubarão. De 28Ordem - Lages, São José, Brusque,
Passa-Dois, São Bento, Biguaçu, São Joaquim,
Curitibanos, Campos Novos e Araranguá.
Apesar do pessimismo do governador Schmidt,
na sua exposição na abertura do Congresso de

Representantes de Santa Catarina, sancionava a

Lei n° 530, de 16-9-1901, estimando a Receitaem
L.460:ooo$000 (hummil e quatrocentos e sessenta
contos de réis) e fixando a despesa no mesmo

valor. Era e 3° ano de governo do Estado de Santa

Catarina do tenente-coronel Felipe Schmidt.
No Jornal "O DIA", fundado pelo goyernador
Felipe Schrnidt, que rompera com o REPUBLICA,
lembrava coisas do tempo do Imperador Francisco
José, na edição n° 371: "O Imperador fôra à caça e,

com fome encontra só dois ovos duros na estala

gem, pagandomuito dinheiro e ironicamente: "Pa

rece que são raros os ovos aqui? - Nfio, R�al
Senhor,mas raríssimos são os Imperadores!". (FI1tz
von Jaraguá)

Aqui se mostra a pág. 32, do passaporte do

imigrante José Scheiuer, com os carimbos da

Inspetoria de Imigração, 13-2-1928, de Santos,

e a Inspetoria do Serviço de Pov;amento do
7

Estado de São Paulo. O passaporte era de 192

Allampo!gársága: magyar,
Nationalité : hOngrois..

.

..
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Chovenacerimônia deabertura
,

"

doNatalLuz em JaraguádoSul
CDLespera
respaldoda
população através
desvendas

lembrou à população que o

comércio espera a retribuição
pelo brilho da cidade através das
vendas. Prefeitura, CDL e ini
ciativa privada investiram este

ano R$ 150 mil em decoração.
"Queremos que vocês prestigiem
o comércio de Jaraguá do Sul e
nos dêem o respaldo por esse

brilho que estamos transmitindo
a vocês". A mensagem dele foi

reforçada pelo prefeito Irineu
Pasold. Ele disse que uma cidade
forte tem comércio forte porque
a população compra e investe no

local.
Menos comercial, a mensa

gem do pastor Cláudio Herberts
defendeu que o verdadeiro sen

tido do Natal não pode ser

medido num embrulho. O padre
Ítalo Cemin completou a men

sagem ecumênica, explicando
que o Natal, para os cristãos, é

ternpo de preparação, de se

encontrar com Deus e os irmãos,
tempo de solidariedade e união.

O padre concluiu abençoando a

cidade e a população.
- Nós trouxemos os netos

aqui porque eles adoram ver o

Papai-Noel e as crianças can
tando -, contou a dona de casa

Maria Domingos Schmidt. Ela

acompanhou com os dois netos

a performance do Coral Infanti I
da Escola Roland Harold Dorn

busch e emocionou-se quando a

Orquestra Fi larmônica de Ja

raguá do Sul e o Coral da Scar
executaram juntos a música

Noite Feliz. Um anjo com di

mensões humanas foi elevado no
I

palco, antes que a entrada do

Papel Noel motivasse o acen
dimento das luzes. No palco, o

velhinho símbol? do Natal re
cebeu as crianças para ouvir

pedidos e distribuir balas.

(LISAN DREA CaSTA) Apresentação:CorallnfamildaEscolaRolandDombusch encantou público

Jaràguá do Sul - A chuva

atrapalhou e parte dos eventos

não pôde ser realizada na abertura
do Natal Luz na cidade, na noite
de sexta-feira. Embaixo dos

guarda-chuvas, o público mais

persistente esperou a chegada do
Papai Noel (umaMamãe Noel, na
verdade), ao som de corais e sob
os efeitos de show de raio laser
com meti vos natalinos,
apresentado pela primeira vez na

cidade.
O presidente da CDL (que em

conjunto com a Secretaria de

Cultura, Esporte e Lazer orga
nizou o evento), Hilário Corrêa,

Epagri promove seminário sobre cultura do aipim Prefeitura divulga calendário
'-de centros de educação infantilJaraguá do Sul - A Secre- Atualmente, estima-se que em

taria de Agricultura e Meio Am- Jaraguá do Sul cerca de 360 hecta-

biente, em parceria com a Epagri, res sejam destinados ao cultivo de

promove a partir das 8h30 do aipim, englobando tanto o que é

próximo dia 29, no salão da Igreja plantado pára a subsistência da pro-
Santa Cruz, no Jaraguazinho, o 2° priedade como à comercialização,
SeminárioMunicipal sobre a Cul- o que corresponde a uma produção
turado Aipim. Os interessados de- I de aproximadamente 25 toneladas/
vem confirmar sua presença até o hectare a cada dois anos. Entretan-
dia 28 deste mês, através dos tele- to, em experiências que estão sendo
fones 372-81] 4 ou 372-8112. As desenvolvidas nas propriedades de
inscrições são gratuitas, porém o Irio Manzke, em Três Rios do

almoço custará R$ 4,00 por pessoa. Norte, e de Miguel Strenner, em
De acordo com o engenheiro . Garibaldi - com o apoio técnico

agrônomo da Secretaria de da Secretariade AgriculturaeMei.o
Agricultura, Roberto Nagel, o AmbienteeaEpagrilItajaí,através
wento envolverá: uma avaliação do Murito Ternes -, já há
das ações propostas na primeira resultados com variedades que
edição do sérninãrio: a apre- proporcionam maior produti-
sentação do relatório de avaliação vidade e melhorqualidade.
de pesquisas realizadas com II 'Das 11 variedades pesquisadas
variedades de aipim; e palestra • (entre elas, uma local), "a IAC

Sobredoençasnaculturadoaipim, - 576-70 apresentou o m�lhor
proferida por Lucas Miura, en- resultado, rendendo 44 toneladas/
genheiro agrônomo pesquisador da hectare em ciclo de cultivo de dez

Epagri, da Estação Experimental meses', seguida 'da 'oriental', que
de Pesquisa de Itajaí. apresentou 23 toneladas/hectare,

enquanto que a local chegou a 17

toneladas/hectare", aponta Nagel.
Por haver pouca disponibilidade de
rama para o plantio, devido às for
tes geadas no último inverno, "a
Prefeitura está atendendo à soli

citação dos produtores e negocian
do a aquisição de ramas da varieda
de que se destacou nos testes",
adianta.

Roberto Nagelobserva que esta

atividade está crescendo em Jaraguá
do Sul. "O custo de produção do

aipim é menor 'do que de outras

culturas, pois é um produto que usa

poucos insumos, apresentando-se
como alternativa de diversificação e

renda da propriedade", explica o

engenheiro agrônomo, acrescentan
do que seu mercado está crescendo.

Já o crescente interesse por esta

cultura, segundo Nagel, levou à

criação da Festa do Aipim, que na

sua primeira edição, em julho deste

ano, superou as expectativas servindo
mais de 500 refeições com diversas
formas de preparo da raiz.

Jaraguá do Sul - A Pre

feitura de Jaraguá do Sul,
através da Secretaria de

Educação, divulgou ontem (17/
II) o calendário de matrícula

para os centros municipais de

educação infantil. .Os in

teressados devem comparecer
aos estabelecimentos de ensino

munidos dos seguintes do

curnentos: fotocópias da cer

tidão de nascimento e da car

teira de vacina do aluno; Termo
de Tutela (para quem for res

ponsável pela criança); carteira
de identidade e comprovante do

último pagamento dos pais ou

responsáveis.

Confira o calendário:

./ 1 e 4i12 - Renovação e

matrícula para as crianças cujos
pais recebem acima de sete

salários mínimos (rendimento
bruto), de empresas conveniadas
e da Prefeitura Municipal.

./ 27 e 28/11 - Renovação e

matrícula para as crianças cujos
pais recebem até três salários
mínimos (rendimento bruto), de
empresas conveniadas ou não.

./ 29 e 30/11 - Renovação e

matrícula para as crianças cujos
pais recebem de quatro a seis
salários mínimos (rendimento
bruto), de empresas convenia
das ou não.

./ 5112 - Renovação e matrí

,cuIa para as crianças cujos pais
recebem acima de sete salários
mínimos (rendimento bruto), de
empresas não conveniadas.

Exames com alta
confiabilidade em

aparelhos automatizados de
última geração.

Dr. MarIo Sousa Jr.

y

Horário de Atendimento: Sego aSex.' Sábados
7:00 às 12:00/13:30 às 17:.30 8:00 às 11.:00

Atendemos tódos ,os tipos
de Convênios.

II

II

II�
.�I

LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLlSES'ClÍNICAS LTDA,

Fone jFax 371-0882
Rua Dr. Waldomiro Mazureehen 67 - Ao lado do Hosoital São José

-Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Prefeito eleito reúne-se com
Tietz para tratar sobre o lixão
Schroeder
aguarda pela
soluçãocom
cidades vizinhas

Schroeder - o prefeito eleito
Osvaldo Jurck (PMDB) esteve

reunido 'ontem com o prefeito
Gregório Tietz (PFL) para discutir
a questão que envolve o fun
cionamento do lixão, na localidade
de RioHem, a oito quilômetros do
centro da cidade. O encontro

aconteceu pela manhã, quando as '

duas lideranças discutiram amelhor
saída para a implantação do aterro
sanitário, segundo está sendo

exigido pela Procuradoria Geral da
República, conforme liminar
enviada ao Executivo na última
semana.

Tietz garantiu que existe
interesse da Prefeitura em so

lucionar essa questão, mas

explicou que ainda está sendo
estudada qual a melhor alternativa
técnica. Conforme o prefeito, a

saída que parece ser a mais

adequada no momento é a

participação de Schroeder no

projeto do CDCR (Centro de Reei-

clagem e Destinação e Resíduos),
que está em estudo em Jaraguá do
Sul, através da ZLF Consultoria.

De qualquer forma, o prefeito
afirma já ter tratado do problema
com o sucessor, a quem caberá a

tomada de providências, pois,
segundo ele, existem poucas
semanas de atividades pela frente
e dificilmente poderá ser tomada

alguma medida de porte ainda
neste governo. Tietz também já
recorreu à Assessoria Jurídica da
Prefeitura, que já acompanha o

assunto desde o ano passado,
quando a Prefeitura recebeu a

primeira multa, no valor superior
a R$ 1 mil.

Na opinião do prefeito, não

procede a referência de que o lixão
está funcionando em área de

preservação ambiental. Ele afirma
que há anos não existe mais

qualquer vegetação a ser pre
servada no local. Segundo Tietz,
foi no atual governo que o lixão
foi transferido para o Rio Hem.
Com isso, explicou, a Prefeitura

quis corrigir uma situação que
antes era mais grave. "O lixão

funcionava, na época, no pe
rímetro urbano da cidade", se

defende.

Prefeitura capacita diretores
Jaraguá do Sul - A Pre

feitura de Jaraguá do Sul

promove a Oficina de Gestão

Escolar, nos dias 30 de novembro
e I de dezembro, das 8 às 12 ho
ras e das ] 3h30 às ] 7h30, no

auditório do Sesi. Os inte

ressados devem se dirigir à

recepção da Secretaria de

Educação até o próximo dia 24

para efetuar sua inscrição, que
custa R$ 20,00.

Destinada a profissionais
formados em Pedagogia ou outra
licenciatura na área de Educação,
que contem com três anos de

experiência no magistério do
sistema público de ensino e não

tenham sofrido pena disciplinar
no último triênio, a oficina será
ministrada por Heloísa Lück -

diretora educacional do Centro de
Desenvolvimento Humano

Aplicado, de Curitiba, professora
do curso de Mestrado em

Educação da PUC/PR e co

ordenadora da Rede Nacional de

cacional, do Conselho Nacional
de Secretários de Educação.

- A proposta do curso é

promover capacitação para
nivelar em conhecimentos os

profissionais que querem ser

diretores de escolas municipais
-, explica a secretária da Edu

cação, Isaura Silveira. O prefeito
Irineu Pasold enfatiza que não
se trata de eleições diretas para
diretores, "pois se viu que não
é o caminho, servindo apenas
para o desgoverno -na gestão
escolar". Reafirmando a ad

ministração escolar descentra
lizada como melhor alternativa,
ele esclarece que a oficina tem

como objetivo buscar o

aperfeiçoamento do atual

processo de escolha de diretores
de escolas. Hoje, as APPs

(Associações de Pais e Pro

fessores) indicam três nomes à
Secretaria de Educação, que,
juntamente com o prefeito,
fazem a escolha a partir de

Referência em Gestão Edu- critérios técnicos.

Conforme o prefeito, a maioria
dos resíduos industriais gerados
pelas empresas instaladas no

Município é recolhidae tratada pela
empresa Natureza, e o lixo hos

pitalar não chega a representar, na
opinião dele, problema igual ao que
existe em cidades próximas,
"porque Schroeder não possui
hospital". Os restos gerados pelo
atendimento no Posto de Saúde

(não são feitas cirurgias) são

queimados em fornos, inclusive
com o auxílio de uma empresa
local.

Já o prefeito eleito Osvaldo
Jurck considerou o assunto preo
cupante e disse que vai tratar do

problema com atenção, mas não

soube informar ainda como o fun
cionamento do lixão vai ficar. A
Prefeitura tem prazo de 18 meses

para retirar o lixão do local. Se não

cumprir amedida, estará sujeita ao
pagamento de multa diária de R$
1 mil. (MILTON RAASCH) Data: Prefeitura tem prazo de 18 meses para a retirada do lixão

A DEJA IMÓVEIS LTDA. e sua equipe de trabalho
comemorou, no último dia 14 de novembro de
2000, cinco anos de atividades. Diante disto nós
queremos agradecer a todos que depositaram a
confiança em nosso trabalho, como também

esperamos poder contar sempre com todos que
acreditaram em nossos propósitos. Assim 'sendo,

colocamos à disposição de todos os nossos

serviços na área imobiliária.

Obrigado
Deja - Silvania - Júlio - Mara
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Conferência de Saúde discute

o funcionamento dos conselhos
Guaramirim - A reativação

e pleno funcionamento dos

Conselhos Municipais de Saúde

como instrumentos de definição
da política e execução dos

programas no setor da saúde pú
blica foi o aspecto mais enfa

tizado durante a Conferência Re

gional de Saúde, realizada quarta
feira, com a participação de

representantes de entidades e

profissionais da área da Micror

região do Vale do Itapocu, no au

ditório da Associação Comercial,
Industrial e Agrícola, em Gua

ramirim.
De acordo com o secretário

de Saúde de Guara�irim, Antônio
Carlos da Luz, que participou da

organização do evento, 'a im

portância do funcionamento dos
conselhos é óbvia, tendo em vista
as exigências contidas na NOB
96 (Norma Operacional Básica)
do Ministério da Saúde, mas nem
por isso o funcionamento dos
mesmos corresponde em alguns
municípios, como em Guara

mirim, onde o grupo de con

selheiros ainda é o mesmo,

constituído em 1995 e precisa ser

renovado.

Através dos conselhos, ex
plica o secretário, passam todas

asquestões relevantes na fixação
de uma política de atendimento à

população na área da saúde,

como a elaboração dos planos
municipais de saúde � a iden

tificação das principais necessi
dades de ações em programas e

de investimentos.
- Considero o funciona

mento do conselho de fundarnen
taI importância, até para que o

secretário municipal da Saúde'
possa ter maior respaldo no

trabalho, além de fonte per
manente para consulta --"-, opi na.
Ele informou que, no caso es

pecífico de Guaramirim, já
discutiu o assunto com o futuro
secretário da Saúde, José
Constâncio de Albuquerque, a

quem caberá a reorganização do
conselho local.

A conferência teve também
reuniões de grupo, onde cada

município apontou os principais
problemas do momento. Gua
ramirim reclama mais recursos

federais para a compra de

medicamentos e maior oferta de
consultas médicas com es

pecialistas através do SUS

(Sistema Único de Saúde).
Faltam cardiologistas, ortope
distas e otorrinolaringologistas. A
Secretaria Municipal da Saúde
também-não implantou ainda os

programas dos Agentes Comuni
tários de Saúde e do Médico da

Família, preconizados pelo
governo federal. (MR)
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Vila Recanto Feliz pressiona
por mais segurança na BR-280
Lideranças
prometem
prosseguir com
as reivindicações

Guaramirim - A Asso

ciação dos Moradores da Vila
Recanto Feliz reuniu, já pela
segunda vez, no último sábado,
as autoridades de Guaramirim e

Schroeder e representantes
políticos da microrregião para
di seu ti r as provi dênci as ne

cessárias para melhorar as con

dições de segurança no en

troncamento da Rua Cláudio
Tomaselli (acesso a Schroeder)
com a BR-(280. A reunião,
organizada pela associação de

moradores, contou com as

presenças do atual prefeito, An
tonio Carlos Zimmermann

(PMDB), e do prefeito eleitoMá
rio Sérgio Peixer (PFL), de

Guaramirim, do prefeito eleito
Osvaldo Jurck (PMDB), de

Schroeder, deputado estadual Ivo
Konell, vereadores eleitos e outros
convidados.

Os moradores deliberaram na

ocasião que a melhor alternativa

para garantir maior segurança aos

'pedes tres seri a a instaI ação
provisória de uma lombada

eletrônica no local,' dadas as

dificuldades técnicas para a

instalação de semáforo, com a

proximidade da Ponte do Portal,
ou .o alto custo de outras obras
como a construção de uma

rotatória. O prefeito Antonio Car
los Zimmermann reiterou a

posição contrária a que os

municípios assumam a re s

ponsabilidade pela obra do en

troncamento, argumentando que
"se trata de competência do

governo federal.
Ele prontificou-se, diante da

urgência com que os moradores

da Vila Recanto Feliz e Schroeder
I reclamam a obra, a colaborar
na busca de uma solução pro
visória. Ele disse ter conhe
cimento de que o custo da cons

trução de uma rotatória foi es
timado em R$ 150mil, em estudo
feito pelos técnicos do DNER,
descartando a possibilidade de a

Prefeitura de Guaramirim par
ticipar da execução da mesma,

.alegando as exigências impostas
pela Lei de Responsabilidade
Fiscal, no final de mandato, mas
sugeriu a formação imediata de
uma comissão para novamente

tratar da reivindicação com ór

gãos do governo federal no
Estado.

tividade no trato dessa questão,
para que alguma obra seja
executada de imediato, ainda que
paliativa, e disse que incluiria a

discussão do assunto na au

diência que deverá manter ainda
esta semana com o DER em

Joinville, marcada inicialmente

para tratar da vinda da Patrulha

Rodoviária Mecanizada para
Guaramirim. O prefeito eleito de

Schroeder prontificou-se a

participar do esforço conjunto na

busca de uma saída, parti
cipando, inclusive, da comissão

que tratará novamente da

reivindicação com órgãos do

governo.
CÉTICO - O deputado es

tadual Ivo Konell (PMDB) mos
trou-se cético com a solução do

problema, "se depender do go-
'vemo federal". K�nell também
admitiu a dificuldade em definir

que tipo de obra alternativa é a

mais adequada para amenizar os

problemas no entroncamento e

disse que a solução só virá mes

mo com a duplicação da rodovia,
ainda sem previsão. O presidente
da Associação de Moradores,
Caubi dos Santos Pinheiro, lem
brou que a comunidade espera
também pelo asfaltamento da Rua

Cláudio Tomaselli. "Os morado-
O prefeito eleito Mário Sérgio , res não estão 'suportando mais o

Peixer defendeu maior obje- pó", justificou. (MILTON RAASCH)

Câmara via fax ou e-mail,
informando se está desem

pregado ou não, dados pes
soais, endereço, formação
profissional e objetivo.

"Se o perfil não atingir o
nível requerido pelas empresas
italianas, oMinistério da Itália

vai estar desenvolvendo curso
de capacitação, sem qualquer
custo, para que o indivíduo

possa se adequar às exigências
do mercado de trabalho. As

empresas italianas vão dar

pref�rência às pessoas ca

dastradas. Isso não é discri

minação, sim uma ação de

apoio que vem da Itália. A Câ
mara Ítalo-Brasileira é o braço

JORNALDEPIRACICABA

SEÇAO A-5, DE 31 DEOUTUBRODE 2000
para que o projeto seja de

senvolvido". (JulianoMeneg
hel Dorizotto - Vice-Pre
sidente da Câmara Italiana
em Piracicaba).

Cerca de 300 empresas já
estão listadas para absorver
a mão-de-obra, mas o nú
mero de vagas não foi com

putado ainda. As empresas
abrangem vários setores

incluindo bancos, setor

alimentício, de informática,
etc. O currículo deve ser

encaminhado via Internetpelo
endereço www.italcorn.
com.br ou via fax pelos
telefones (19) 421-7862 ou

(11) 256-8719.

OMinistério do Trabalho

da Itália, em parceria com a

Câmara Ítalo-Brasileira de

Comércio e Indústria do

Estado de São Paulo, está ca
dastrando os italianos e seus

descendentes. '

O objetivo é fazer um
levantamento sobre os de

sempregados para que pos
sam ser reirrtegrados no

mercado de trabalho, em em

presas italianas que estão

instaladas no Brasil, prin
cipalmente no Estádo de São
Paulo.

O interessado deve en
caminhar currículo com todas
as informações à sede da

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IdososcaememgolpeseperdemmaisdeR$5mil
Jaraguá do Sul - Os ido-

sos continuam sendo os alvos

preferidos de "golpistas" que
agem em Jaraguá do Sul. Na

semana passada, mais dois

idosos foram lesados em Jara

guá do Sul.
Às 11 horas de sexta-feira,

quando saía da Agência da

Caixa Econômica Federal, o

aposentado Manoel João dos

Santos, 78 anos, foi ludibriado'

por dois homens. Um alto de cor
clara e outro baixo de cor escura

venderam um bilhete que diziam
ser premiado para o aposentado
por R$ 500,00.

Situação pior foi a do cobra
dor autônomo Paulo Papp, 77
anos. Também no centro da ci

dade, um homem, que fazia-se

passar por analfabeto, pedia
ajuda para a cobrança de uma

nota promissória de R$ 46 mil.

Papp se propôs a ajudar, quando
apareceu uma mulher baixa de

pele clara e aparentando uns 30
anos, interessada em "colabo-

Roubo e briga termina em cadeia

Teste de amortecedores grátis. 06 a 11/11

Jaraguá do Sul - Na

madrugada de sábado passado,
uma briga terminou em prisão de
três homens, por roubo. O

soldadorAlcione daCosta Lima,
29 anos, operador de máquina
Alexandre Marques de Oliveira,
26, juntamente com Leandro

Dachi Almeida foram presos pela
PolíciaMilitar. Eles envolveram
se numa briga com o ajustador
mecânico Silvio Ciro Dreger, 29,
no interior do Bar da Lú, na Rua
Prefeito Waldemar Grubba.

Durante a briga, que inicialmente
envolveu Lima, OliveiraeDreger,
este último teve sua carteira
furtada contendo todos os seus

documentos e R$ 900,00 e um

relógio folheado a ouro. Lima e

Oliveira acusaram um terceiro

homem, identificado como
,

Leandro Dachi Almeida, com

quem foi encontrada a carteira de

Dreger. Os três foram encami

nhados para a Delegacia de
Polícia onde foram autuados em

flagrante por furto. (AO)

rar". O analfabeto afirmava que
daria uma recompensa de R$ 10

mil, caso Papp e a mulher o

ajudassem. Papp sacou R$ 5 mil

e entregou para o homem como

garantia de que cobraria a nota

e devolveria o dinheiro. No en

tanto, após entregar o dinheiro,
homem e mulher sumiram, e só
aí o cobrador autônomo per
cebeu que caíra num golpe.
Paulo Papp fez o registro na

Delegacia de Polícia.

(AGOSTINHO OLIVEIRA)

lovensdetidos
commaconha

Jaraguá do Sul - Foram

detidos no Município de Corupá
os menores N.T. e R.T., além de

Alexandre Bozelo Gomes, 18

anos, e Fernando Rocha, 19. Em

poder dos jovens foi encontrada
uma caixa de fósforos contendo

uma pequena quantidade de ma

conha, já em forma de cigarro,
.

para serconsumido. Foramautua-
I

dos por porte de entorpecente. (AO)

Motorista envolve-se em

acidente e foge do local

JARAGUÁ DO SUL, 21 DE NOVEMBRO DE 2000

Jaraguá do Sul - O mo

torista do veículo Monza placa
LZY-4363, de Jaraguá do Sul, ,

envolveu-se em acidente com o

ciclistaMárioMathias, 50 anos.
Mathias, socorrido pelos
bombeiros voluntários, foi
encaminhado para o Hospital
São José, onde passou por uma

cirurgia para retirada de um

coágulo na cabeça, e até o

fechamento desta edição
encontrava-se em estado grave
na UTI.

O motorista do veículo foi
identificado e deverá se apre
sentar na QP na próxima
quarta-feira. (AO)

Igreja arrombada naVila Lenzi
Jaraguá do Sul - A Paró

quia Apóstolo Paulo, da Vila

Lenzi, foi arrombada ontem de

madrugada. Segundo o registro

de Darci Modro Todt, depois de
arrombarem a janela da paró
quia, furtaram o microfone sem

fio e um garrafão de vinho. (AO)

� OFICINA MECANICA
� BAUMANN

FORD - FIAT - CHEVROLET - VOLKSWAGEN.

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,

'AMORT. D. GOL • R$ 47,50
SIL.TRAS. UNO • R$ 28,00
ARO 13 ESPORT... R$ 90,00
MANGELS

.

Unitário· Colocação Gratuita

ir 371-5564
Reinoldo Rau, 433

Jaraguá do Sul
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Está em curso na Fórmula 1

uma operação de salvamento. É
uma espécie de "SOS Mi

nardi". A equipe não tem motor,

patrocínio, pilotos e dinheiro para
disputar o próximo Mundial.

Bernie Ecclestone está se

mexendo para convencer a

Cosworth a continuar forne

cendo seus motores ao time de

Faenza. Gabriele Rumi, que
reassumiu o comando financeiro
da equipe depois que a PSN

desistiu de comprar a maior

parte de suas ações, busca apoio
junto a figuras históricas, como
o engenheiro Mauro Forghieri,
ex-Ferrari, cuja última aventura
foi a equipe Lambo, nascida e

morta em 91. Só está faltando a

gravação de um clipe com todos

os pilotos cantando, como
aquelas papagaiadas pelas
vítimas da fome na Somália, ou
pelas ararinhas azurs em

extinção.
E por que tanto esforço por

A agonia daMinardi
uma equipe que, em 16 tem

poradas, nunca colocou um

piloto no pódio, somou apenas
28 pontos (quatro mais do que
RalfSchumacher neste ano, por
exemplo), disputou 254 GPs e

conseguiu liderar uma única

volta, em Portugal/89 com

Pierluigi Martini? Para que lutar
pela sobrevivência de um time

que em metade de seus

Mundiais terminou o campeo
nato com zero ponto, como neste

ano? E que entregou seus

cockpits a pilotos como Shinji
Nakano, Adrian Campos, Luis
Perez Sala, Paolo Barilla, Jean
Mare Gounon, Fabrizio Barbaz
za, Giovanni Lavaggi, Ukyo
Katayama, Esteban Tuero e

Gastón Mazzacane?
Há uma explicação. O cam-

� peonato que se autoproclama o

mais sensacional e charmoso do
mundo não pode ter apenas 20
carros no grid. Seria quase uma
confissão de incompetência

num mundo capitalista, de eco
nomia globalizada, de enormes
conglomerados indústriais, de
fusões bilionárias de mon

tadoras, não conseguir juntar
mais do que 20 baratinhas para
disputar corridas.. Afinal, são

carros, coisas simples, quatro
rodas, um motor, uma caixa de

câmbio, gasolina, pneus, dois
caras para dirigi-los, alguns
uniformes, dois caminhões e um

motorhome. Não deveria ser tão
difícil assim arranjar candidatos.

A F-I está morrendo pela
boca, pagando o preço de ter se
transformado num negócio
muito caro para aqueles que se

dispõem a participar. Não que
manter uma equipe como a

Minardi represente um custo

astronômico para empresas
como a Telefônica. Sessenta,
oitenta milhões de dólares,
talvez. Dinheiro do café para
uma gigante das teleco

municações como a companhia

espanhola.
A matemática capitalista é

simples: cada dólar investido tem
de voltarmultiplicado: Um anún

cio da Telefônica daRede Globo
pode sair caro, mas tem retomo

garantido. Uma campanha
anual, com propagandas todos

os dias durante o Jornal Nacio

nal, pode custar até mais do que
bancar integralmente uma

equipe de F-I.

Esse dinheiro volta, em forma
de assinantes, venda de ser

viços, o.que for.Mas se a equipe
de F-] for umaMinardi, é rasgar
dinheiro. Seus carros nunca

aparecem na TV, seus pilotos
não são fotografados, ninguém
sabe da existência, é motivo de

chacota.
A falência iminente da

Minardi é o primeiro sinal claro
de que uma modalidade espor
tiva que tem 80% de coadju
vantes não funciona. Não se

trata de imaginar, ingenuamente,

Cargas aéreas
internacionais

Rua Cei. Procópio Gomes, 246
E-mail: brasil@netuno.com.br

que a FIA deveria fazer um

regulamento mais democrático

para permitir que os 22 (ou 20)
pilotos tivessem chances iguais
ou parecidas de vencer cor

ridas.
Na história da F-I isso nunca

aconteceu. Títulos e vitórias

sempre foram privilégio de

poucos. Mesmo assim, esses

poucos eram mais do que os

pouquíssimos dos últimos anos.
De 97 para cá, dois únicos

pilotos, concentraram chances e

atenções. O resto ficou chu

pando o dedo.
Uma hora os patrocinadores

e parceiros técnicos se enchem
desse negócio. E aí não vai
haver SOS que resolva. Salvar

a Minardi pode não ser tão

difícil. Duro vai ser estancar
uma debandada de grandes
grupos no dia em que. eles

resolverem gastar seu dinheiro
em outras bandas.

\

(FLÁVIO GOMES)

• • •

nacionais e

Fones: (Oxx47) 371-0363 / 275-0651
\ .
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JaraguádoSuieChapecódecidem
título do futsal juvenil amanhã
Porfldc acontece
no Ginásio
de Esportes
Arthur Müller

Aliança goleia Alvorada
pelas semifinais do Amador
Jaraguá do Sul- o Aliança

goleou o Alvorada por 4 a 1, na
primeira partida das semifinais do
Campeonato Amador de Futebol'
dal a Divisão, categoria titular, O
jogo foi disputado domingo

. passado, no Estádio do Alvorada,
no Rio Cerro.

No primeiro tempo, apesar de
jogar em casa, o Alvorada dava

espaços àmeia-cancha do Alian

ça, que chegava sempre com pe�
rigo ao gol do goleiroMárcio, do
Alvorada. O primeiro gol do jogo
foi do Aliança, em jogada de Ale
xandre que ele mesmo concluiu,
aos 14 minutos, vencendo o.

goleiro Márcio. Aos 26 minutos
o goleiro Jair, do Aliança, fez
pênalti no atacanteMachado, que
cobrou e empatou. Aos 32, outro
pênalti, agora em favor do Alian

ça, sofrido pelo jogadorDa Silva.
O meia-direita Amauri cobrou e

colocou novamente o Aliança em
vantagem, em 2 a 1. Aos 37, o
atacante Marcos Severo recebeu
a bola, invadiu a área do Aliança
e, no choque com o goleiro Jair,
caiu pedindo penalti. O árbitro
Marinelson Pires, em cima da

jogada, mandou seguir o lance.

No segundo tempo, o Alvora
da voltou' disposto a buscar o

empate, mas a meia-cancha con
tinuava errando passes e a zaga
do Aliança, bem posicionada,
conseguia neutralizar Machado e

Marcos Severo, ex-profissionais.
O terceiro gol foi do jogador Da
Silva, que recebeu na meia

esquerda e da entrada da área

chutou no canto esquerdo de
Márcio, ampliando para 3 a I
para o Aliança. O técnico do Al
vorada, Valdir Müller, fez entrar
Evandro, Elias e Leandro, me

lhorando o toque de bole do Alvo
rada, mas com a defesa do Alian,
ça continuando em vantagem.
No contra-ataque o Aliança che
gou ao quarto gol, com Alexan
dre, que entrou pela esquerda e

tocou na saída de Márcio, aos

14 minutos, fazendo Aliança 4 x

1 Alvorada. O Alvorada tentou,
mas não encontrou forças para
reverter o placar, amargando a

derrota em seus domínios. No jo·
go de volta, domingo que vem,
o Alvorada terá que vencer por
uma diferença de quatro gols para
ir à final.

Ficha do jogo:
Alvorada: Márcio; Willian,

Vicente, Francisco e Odair;
Rodrigo, Maurício (Evandro) e

João Pedro (Elians); Edilson

(Leandro), Machado e Marcos

Severo. Técnico: ValdirMüller.

Aliança: Jair; Alexandre,
Adenor, Éder (Bentevi) e Cesar;
Amauri, Fanor e Adriano; Fer

nando, Da Silva (Biro-Biro) e

Valmor. Técnico:MiroMarquardt
Árbitro: Marinelson Pires,

assistentes: Luis Antônio dos

Santos e Rodrigo da Luz.
No outro jogo, no titular, o

Cruz de Malta derrotou a Ponte

Preta, por 1 a 0, em Ribeirão
Grande da Luz. A partida de volta

será no Estádio Eurico Duwe.

(AGOSTINHO OLIVEIRA)

Jaraguá do Sul- A equipe
FME enfrentará amanhã, às 20

horas, quarta-feira, a AABB/

Rotesma de Chapecó, no Ginásio
de Esportes Arthur Müller,
decidindo o título doCampeonato
Catarinense de Futsal Juvenil.
Com o empate a equipe de Ja

raguá do Sul comemora o

bicampeonato. A vantagem foi

conquistada com a vitória de 6 a

3, da FME, na primeira partida
da final disputada em Chapecó.

O pivô Eca foi um dos des

taques do primeiro jogo aomarcar

dois gols, Rafael, Jédson e Júnior,
também com dois, fizeram os

demais gols. Para o técnico da

FME, Manoel Dalpasquale, o

ritmo empregado pela FME em

Chapecó foi forte, envolvendo
totalmente o adversário. Para o

Futsal.· Eca treinapara ojogo de amanhã epede o apoio dos torcedores

jogo de amanhã, Maneca con

tará com todos os jogadores, com
o time saindo jogando com

Marcelo, Júnior, Eca, Jedson e

Rafael. Devemos, desde o iní

cio, "jogar em velocidade e ata

cando Chapecó, apesar do

empate nos dar o título de bicam

peão", destacou Maneca. Para os
jogadores Eca e Rafael, "precisa-

.'

mos do apoio do torcedor, até

para motivar. E afinal de contas

é uma final de estadual".
Para aAABB só a vitória inte

ressa, para provocar um terceiro

jogo. Se houver a necessidade, o
terceiro jogo será disputado na

quinta-feira, dia 22, também no

ArthurMüller.
(AGOSTINHO OLIVEIRA)

Futsalmirim terminaem segundo Decisãonabocha
/

Jaraguá do Sul - C> Cam-

peonato Municipal de Bocha Sul
americana será decidido hoje, na

Arsepum. Estarão decidindo o

título Pradi A e Beira-Rio, com a

decisão de 3° e 4° lugares ficando
com João Pessoa e AABB.

O presidente daArsepum, Her
cilioMendonça da Rosa, "acredita
em jogos difíceis, até pela quali
dade dos clubes", explicou:Os
bochófilos estarão atuando no

individual, dupla e trio, para se

conhecer os melhores colocados.
A premiação será feita em seguida
com o "vencedor levando o troféu
denominado SilvioRonchi, um dos

grandes incentivadores da bocha",
finalizou Hercílio. Os jogos de hoje
terãoinício às 19h15, naArsepum,
naVilaAmizade. (AO)

Jaraguä do Sul - A equipe
de futsal mirim do Ceja/Zanotti
ElásticoslFME terminou em se

gundo lugar o turno do qua

drangular fi�al do Campeonato
Catarinense. Os jogos foram

disputados dias 17 e 18 últimos,
no Clube Caça e Tiro, de Lages,
com os seguintes resultados. O

time jaraguaense iniciou bem as

finais, vencendo aAABB, de Joa

çaba, por 4 a O, com gols de Cafe
zinho, em três oportunidades, e

Leozinho. No segundo compro
misso uma vitória mais difícil, de
5 a 3, sobre o Caça e Tiro, que
jogava em casa, com outros três

gols de Cafezinho, com Leozinho

e Felipe completando o placar. Na
decisão do turno, a derrota para

o CRC, de Chapecó, por 4 a 3,
com Leozinho, Max e Ricardo

marcando os gols jaraguaenses.
O técnico Augustinho Ferrari

avaliou os resultados como

excelentes, "principalmente
porque a vitória contra o Joaçaba
foi nossa primeira do ano, sobre

este time que liderou todas as

fases do estadual", destacou.
Ainda para Ferrari, "a derrota

para Chapecó foi no detalhe.
Tivemos oportunidade para
vencer a partida, mas faltou calma
na hora da finalização, o que é

normal nesta idade", ressaltou. O
returno do quadrangular final do
estadual mirim será disputado dias
1 e 2 de dezembro, em Joaçaba.
(AO)
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