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Edson Junkes/CP Equipe de mergulho procura corpo de estudante

desaparecido em Schroeder, acompanhadaporfamiliares e amigos

Estudantecaidebóia
no Rio Braeinho e

está desaparecido
o estudante Cristiano Les

smann, 18 anos, e mais três

amigos foram praticar boia
cross neste fim de semana no

Rio Bracinho, próximo à usina,
em Schroeder. Sem equipa
mentos obrigatórios para se

gurança (capacete e colete sal

va-vidas), Lessmann acabou

caindo no rio e, até o fecha-

mento desta edição, não foi
encontrado pelos bombeiros e

policiais civis e militares, que
trabalham com a hipótese de

afogamento. Segundo infor

mações do escrivão respon
sável pelaDelegacia local, Júlio
Roberto Rodrigues, a equipe só '

encontrou o tênis do estudante.

Página7

PT reclama vaga

para Leutprecht
Hospital recebe
médicas do MS

o vereador Marcos Scarpato
(PT) impetrourequerimento solici
tando a substituição do suplente
AugustoMüller (PFL) pelo verea
dor eleito Jean Leutprecht (pBT)
naComissão de Finanças e Orça
mento. Segundo informações, há
jurisprudênciano caso.Página4

o Hospital e Maternidade
Jaraguá recebeu ontem duas

médicas enviadas pelo Minis
tério da Saúde para avaliar o

cumprimento da política de

aleitamento matemo, que pode
lhe garantir o título de "Amigo
da Criança". Página 6

r....

Herlim.
373-1010 �

EdsonJunkes/CP Faltam salas de aula nas principais escolas dás redes

municipal e estadual de ensino, em Guaramirim.· Página �
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Agiotagem oficial

O drama da farmlia Jahn - reportagem que o CORREIO DO
POVO trouxe na edição de sábado - é apenas mais um entre

milhares que se proliferam neste País das maravilhas. Enquanto a

corrupção anda solta nos órgãos
públicos, empresas sonegam
impostos e bancos são bene
ficiados com informações pri
vilegiadas, a população é cada vez
rnaismarginalizada. A dívida dos
Jahn para com o Banco do Brasil
é semelhante à do País com os

,financeiras
, querem lucro.

credores internacionais. Já pagou
mais do que devia e continua
devendo além do valor contraído.[::�;::_�tüd

t seusproj�t
I '

�
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O absurdo constata o quão
perverso é o sistema capitalísta,
promotor de injustiças e gerador
de misérias' e exclusão social,
sendo decisivo para colocar o
Brasil como campeãomundial em
desigualdade e pior em distri

buição de renda. Se no mesmo dia emque contraiu o finan
ciamento tivesse depositado omesmo valornuma poupança, Jahn
teria hoje unsmíseros reais, já que os juros e correção monetária
não acompanhariam ainflação,muitomenos as diversasmudanças
da moeda e seus dígitos. .'

A diferença entre o empréstimo do banco para o cliente e do
cliente para o banco é infinitamente desproporcional. É a lógica
capitalista e ninguém é tão ingênuo de se deixar iludir pelas
propagandas oficiais. Entretanto, as infinitas aberrações exigem
alteração comportamental da população, que sente os efeitos
nefastos dessa política el�tista. O episódio lança um desafio ao
conjunto da sociedade para lutar contramais esse abuso imposto
ao trabalhador para garantir o lucro dos detentores do poder.
", O cidadão precisa fazer valer seus direitos e exigir dos

congressistas, em especial ao representante da região, o deputado
federal Vicente Caropreso, que façam alguma coisa para reduzir
o disparate,justificando os discursos de palanque. A agiotagem
oficial permite decifrar alguns enigmas, como o que provocao

'

êxodo rural. O que leva os agricultores a abandonar a terra e

tentar a sorte na cidade? Jogados na sarjeta, lutam
desesperadamente pela sobrevivência e para dar de comer aos
filhos. t,

! t
' ,.' ( '�

A faltadeurnapolítica agrícola séria,que garanta apermanência
do homem na terra, para plantar e produzir riquezas, é o grande
complicador das relações humanas. Os Jahn, que terão a

propriedade leiloada, propuseram doar, por dez anos, toda a

safra parapagar a dívida,mas o banco não aceitou.As instituições
financeiras querem lucro. A questão social está fora de seus

projetos. Atuam em sintonia, sem concorrência" emsistema de
cartel, permitido e oficializado peloBanco Central. Àsinstituições
financeiras não há crises.

'

Nenhum contrato de financiamento leva em conta, as condições
climáticas e as intempéries. É movido pelo.lucro da ciranda
financeira selvagem. O agricultor que se aventurar a financiar a
safra agrícola está assinando a escri tura de doação de suas terras

ao banco credor. A solidez dos fatos contrapõe às argumentações
de provocação e denuncismo, reforçando as críticas aomodelo.

Enquanto persistir a opção pelo econômico em detrimento do
homem, estará emmarcha o processo autofágio da humanidade. '

Podemos participar ativa ou
passivamente da política em

diferentes instituições da so

ciedade civil: escola, trabalho,
igreja, sindicato, comunidade e

partido político. É ativa quando
participamos efetivamente do

processo de tomada de decisões
e é passiva quando nos limita
mos a acatar as decisões toma
das por outros.

As características de nossa

cultura política, motivadas prin
cipalmente pelos regimes auto
ritários com os quais a sociedade
brasileira já conviveu, fizeram
com que amaioria da população
interiorizasse que é desneces
sário participar, pois sempre
temos um "pai", um protetor que
vai resolver nossos problemas.

Quando se trata da par
ticipação do processo eleitoral,
percebe-se um certo desencanto
e um profundo desinteresse pela
política. É perfeitamente com

preensível esse comportamento,
porque parte de nossos man

datários públicos não cumprem

Vamos participar
* RonaldoRaulino

as promessas feitas em cam

panha. Outra parte tem como

preocupaçãomaior satisfazer os
seus interesses ati de grupos que
financiaram sua campanha. A
falta de ética e o fato de fre

qüentemente virem à tona

escândalos envolvendo políticos
são agravantes da situação.

Mas não podemos nos es

quecer que sempre existe uma

outra parte, aquela cujos in

teresses estão voltados para a

comunidade.
Para que os erros que de

tectamos em nossa sociedade

possam ser corrigidos é de
fundamental importância a

participação política ativa e de
todos os cidadãos. Caso con

trário, serão sempre os mes

mos que decidirão em nosso

nome.

Para participar .ativamente
é importante que cada cidadão

aproprie-se e atue no seu espa
ço político. É necessário que
cada um tenha claro a impor
tância que a política tem na

vida de cada um de nós, pois
as decisões nos afetam direta
ou indiretamente, indistinta
mente, sempre de forma po
sitiva ou negativa.

Cabe reforçar que nossa

participação ativa não se con

clui no ato da escolha de nos

sos representantes. É respon
.sabi lidade do eleitor cons

ciente e politizado acompanhar
o desempenho daquele parla
mentar ou ocupante de cargo
executivo que seu voto ajudou
a eleger.

Agindo dessa formas sabe
remos se o eleito foi fiel ao

programa do partido, se cum

priu o prometido em campanha
e se exerceu eticamente seU

mandato. Agindo assim, esta
remos participando ativamente
da política e contribuindo para
minimizar as séries distorções
que hoje afligem a nossa socie
dade.

* Primeiro suplente de
vereador pelo PMDB
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MILTON RAASCH

Moradores do Bairro Recanto Feliz deverão retomar o movimento

pela implantação de algum tipo de obstáculo no entroncamento da
Rua Cláudio Tomazelli (acesso ao bairro) com a BR-280, A

informação está sendo antecipada pelo presidente da associação de

moradores, Caubi dos Santos Pinheiro, Ele explicou que a

, comunidade não concorda com a falta de ações mais efetivas das
autoridades e órgãos responsáveis, apesar de duas reuniões já
terem sido realizadas para discutir o assunto. Se nenhuma obra,
das que foram discutidas, passarela, rotatória ou sinal eletrônico
for iniciada ainda em fevereiro, os protestos, inclusive com

bloqueio do entroncamento, serão retomados, promete Pinheiro.

Pr Químicos
O Partido dos Trabalhadores O Sindicato dos Trabalhadores
de Guaramirim programou

para este sábado, com início

às 14 horas, nas dependências
da Escola de Ensino
Fundamental Almirante

Tamandaré, urna Tarde de

Formação, destinada aos

filiados do partido. Tanto para
os petistas filiados há mais

tempo quanto para os que
estão ingressando agora,
conforme informa o

presidente do partido, Moacir
José Mafra. As instruções
serão ministradas por
palestrantes convidados. O

deputado federal Carlito Merss
deverá participar.

nas Indústrias de Produtos

Químicos, Borrachas, Papelão
e Isopar realiza hoje,

assembléias, pela manhã e à

tarde, para tratar sobre o

Banco de Horas. A

convocação está sendo feita

pelo presidente do Sindicato,
Sérgio Luiz Ferrari. A entidade

é de atuação relativamente
recente na região, tendo sido

constituída há pouco
tempo. As convocações são

para as 10 e 14 horas. A

posição do sindicato, contra o

banco de horas, está sendo
manifestada desde ontem com

panfletos.
Apoio

, A Prefeitura de Guaramirim deverá conceder auxílio financeiro

para a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) no
valor de R$ 1,5 mensais, até abril. O repasse é retroativo a

janeiro. A garantia foi dada pelo prefeito Mário Sérgio Peixer, em
audiência concedida à direção da Escola Especial Maria Anna
Malutta. Peixer prometeu colaborar também pará solucionar a

falta de professores na escola.
Sine
O Posto do Sine (Sistema
Nacional de Empregos) em
Guaramirim suspendeu a emis
são de carteiras de trabalho até

que seja concluída a

informatização do sistema. Até
que isso ocorra os interessados
deverão procurar a repartição
do Sine, em Jaraguá do Sul.

Carnaval
Cresce a procura por ingressos
para o Carnaval Verde e Branco,

promoção da Sociedade
Atiradores Diana, que vai

acontecer nesta sexta-feira, na
sede social da entidade, na Rua

Atiradores, no Centro. Os

ingressos estão sendo vendidos
ao preço de R$ 5,00.

ENTRE ASPAS ---l

"Na verdade, eles aqui em Schroeder não sabem per
der." (Presidente do PPB de Schroeder, Dalmir Tomaselli, referindo
se às críticas de adversários políticos contra o governo do prefeito
Osvaldo Jurck, da coligação PMDB, PPB e PSDB)

Dávio obtém garantia sobre a

conclusão da obra na SC-474
Prefeito tratou
do assunto com
o secretário
Leodegar Tiskoski

Massaranduba - o prefeito
Dávio Leu (PFL) participou dareu
nião do Conselho de Desenvol
vimento do eixo Joinville-Jara

guá do Sul e Microrregião, rea
lizada ontem na sede da Acij (As
sociação Comercial e Industrial de
Joinville), em Joinville, quando
obteve do secretário de Transpor
tes do Estado, Leodegar Tiskoski,
a garantia da conclusão das obras
de asfaltamento da SC-474, trecho
entreMassaranduba e São João de

Itaperiú. Na oportunidade, Tis
koski reforçou a condição de ab

soluta prioridade dessa obra entre os
investimentos previstos pelo Bid 4.

- Nossa preocupação é ocu

par todos os espaços possíveis, co
mo estivemos fazendo ontem na

reunião do eixo, em Joinville, para
que o término daquela rodovia não
fique sob nenhum risco de exclu
são -, diz Leu.

Ele destaca a importância da
conclusão da rodovia, até a ligação
com a BR-I01, não só para o es

coamento de safras agrícolas,
como está acontecendo com a

colheita do arroz neste momento,
'mas para funcionar como alter
nativa ao tráfego rodoviário da BR-
280, trecho entre Guaramirim até
o entroncamento com a BR-lOl.
.Conforme o prefeito, grande parte

Massaranduba - Os secre

tários-executivos das associações
de municípios estarão reunidos
durante esta semana, em Mas
saranduba. O encontro inicia hoje
e terá duração até quinta-feira, no
Hotel-fazenda Santo Antônio,
devendo reunir representantes das
21 associações que congregam

Arquivo/CP: Edson Junkes

Atento: Prefeito insiste na conclusão de obra rodoviária

do tráfego rodoviário que existe
.

naquele,percurso é proveniente de
cidades do Vale do Itajaí, que
chegam à BR-101, passando por
Massaranduba.

Leu aproveitou os contatos em

Joinville para também solicitar

providências imediatas da Gerên
cia Regional do DER (Departa
mento de Estradas de Rodagem)
para o conserto da velha ponte de
madeira sobre o Rio Massarandu

binha, no trecho que conduz a São
João deItaperiú, que está dani
ficada desde o último final de
semana. E solicitou a conclusão da

construção das cabeceiras da nova
ponte de concreto construído no

mesmo trecho, que por falta de
continuidade das obras de pavi-

municípios no Estado, ligadas à
Fecam (Federação Catarinense de

Associações de Municípios). Os
trabalhos iniciam às 14h15, com
o Grupo Gestor de Projetos dis
correndo sobre a programação das
atividades para este ano, seguido
de trabalhos individuais.

Para amanhã, das 8 às 12 ho-

rnentação da SC-474 hoje está em

desuso, em meio a uma lavoura
de arroz.

ESTRADAS -"- A Prefeitura

de Massaranduba concentrou o

serviço de máquinas no aten

dimento ao setor rodoviário, que
ficou bastante prejudicado com as

constantes enxurradas registradas
desde o início do ano. Embora o

mau ternpo prejudique o anda
mento dos serviços, os esforços
estão sendo ampliados, informa o

prefeito, principalmente na área

mais ocupada pela atividade agrí
cola, tendo em vista a necessidade
de garantir, estradas em boas

condições para os agricultores que
estão em plena safra de arroz.

(MILTON ,RAASCH)

Secretários de associações terão encontro
ras, está previsto o tema Cartogra
fia e Geoprocessamento. À tarde,
os debates serão sobreMovimento
Econômico e Prodec. Finalmente,
na quinta-feira, o secretário-exe
cutivo daFederação, Celso Vedana,
vai falar sobre o fortalecimento da
Fecam e das associações demuni
cípios (MR)

ij.0 .�nduno.cmn.M� LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLíNICAS- LTDA.

Exames com alta
confiabilidade em

aparelhos automatizados de
última geração.

Dr. MarIo Sousa Ir. Fone/Fax 371-08&2
Rua Dr, Waldomiro Mazureehen, 67 - Ao lado do Hospital São José
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PT requer a substituição de

suplente por vereador eleito
Jean Ieuíprechí
aguarda
documento que
criou jU,risprudência

Jaraguá doSul-o vereador
Marcos Scarpato (PT) impetrou
na secretaria da CâmaraMunicipal
requerimento solicitando a subs

tituição do vereadorAugustoMüller
(PFL) - suplente do coordenador
de Comunicação da Prefeitura,
Valdir Bordin -, na Comissão de

Finanças e Orçamento, pelo ve

reador Jean Leutprecht (PTB).
Scarpato fundamenta a ação recor
rendo ao Artigo 54 do Regimento
Interno, que assegura a represen
tação proporcional dos partidos nas
comissões legislativas.

Leutprecht informou que es

tava aguardando o' envio de do
cumentos da Assembléia Legis
lativa, que criou jurisprudência em
um episódio semelhante, ocorrido
no Município em 1992. Até o fe
chamento desta edição, o parla
mentar ainda não estava de posse
do documento. Entretanto, na noite
de ontem, ocupou a tribuna da
Câmara para tratar do assunto,
informando aos demais vereadores
sobre a existência da jurispru
dência.
-. Acreditamos que, por ser

comissões permanentes, não po
dem ser ocupadas por suplentes,
que poderão ser substituídos pelo
titular a qualquer momento -,
justificou Scarpato, afirmando que
o PT espera que seja feita justiça,

Edson Junkes/CP

Esperança: Leutprecht aguarda documentospara integrar comissão

garantindo a participação do PTB
nas comissões da Câmara de Ve

readores. Leutprecht, que não par
ticipa de nenhuma comissão

legislativa, éonfirmou a disposição
em integrar a comissão. "A 'briga'
é para integrar a comissão e par
ticipar mais ativamente dos tra

balhos na Câmara", declarou.
.

Müller disse estar tranqüilo
com relação à participação na.

comissão..De acordo com ele, o

Regimento Interno não o considera
como suplente, mas como verea

dor, "podendo votar e ser votado".
"O que eles podem estar ques
tionando é a proporcionalidade na

composição das comissões, mas
isso vai depender da interpretação
do presidente da Casa", afirmou,
lembrando que existem dúvidas em

relação à participação do suplente
na Mesa Diretora.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

Candidaturas provocam acirramento dentro doPT
Jaraguá do Sul- A disputa

pela indicação do diretório à vaga
de candidato a deputado estadual
no ano que vem está provocando
desentendimentos dentro do PT.

Segundo fontes, na reunião da
última quinta-feira, as discussões
ultrapassaram os limites do bom
senso e enveredaram-se para al

guma coisa próxima ao bate-boca.
A ala que apóia o presidente

do Sindicato dos Metalúrgicos,
Jair Mussinato, quer<'> partido
mais light, enquanto que a outra,
liderada pelo coordenador mi

crorregional, Dionei da Silva, pre
tende manter a estratégia, denun
ciando as irregularidades adminis
trativas, o nepotismo, os concha
vos, além de exigir dos agentes

políticos transparência e ética nos

serviços públicos.
O presidente do diretório, Sil

vino Volz, ligado à ala de Mussi

nato, desconversou e não disse
coisa com coisa. "Toda disputa
é salutar, desde que seja feita com
critérios éticos e legais", limitou
se a dizer, acrescentando que não
decidiu quem apoiar, "até porque,
nenhum deles apresentou seu

projeto". Ele confirmou que a

decisão em lançar a candidatura
Mussinato partiu da diretoria da
entidade sindical.

Dionei promete não polemizar
com a ala de Mussinato. Na

opinião dele, as divergências de
vem ser discutidas internamente.
"Não podemos lavar a roupa suja

na rua, pela imprensa. Preci
samos mostrar amadurecimento
e tratar as questões de acordo
com o estatuto", propôs, afirman
do que vai manter o estilo "para
evitar que o PT se transforme em

mais um partido, sem se diferen
ciar dos demais."

Segundo uma fonte, Mussina
to teria dito ql1e o partido deveria
abandonar as críticas aos políti
cos e a outros partidos e iniciar

um processo de aproximação, "por
que poderemos precisar deles".
"Se o PT optar por recuar, vai per
der sua característica. O ideal do
PT é criticar omodelo neoliberal,
denunciando as injustiças sociais

e os políticos responsáveis pelas
mazelas do País", declarou. (MC)

O advogado catarinense Gilberto Cassuli foi designado pelo
secretário da Receita Federal, Everardo Maciel,

para exercer o cargo de conselheiro, representante, dos
contribuintes, na I" Câmara do 2° Conselho de

Contribuintes, até dezembro de 2003. Cassuli

foi indicado pela CNI (Confederação Nacional da Indústria).
Agora, Jaraguá do Sul terá dois representantes, já que o advogado
Irineu Bianchi ocupa igual cargo. É o Município se destacando no

cenário nacional.

Recurso
Até o Ibam (Instituto
Brasileiro de Administração
Municipal) deverá ser

consultado para esclarecer

sobre a participação do

vereador Augusto Müller
(PFL) na Comissão de

Finanças e Orçamento. Müller
é suplente do coordenador de

Comunicação,
Valdir Bordin. A oposição
alega que, como as comissões

são permanentes, devem ser

integradas pelos
titulares
e não por suplentes. O caso

promete novos rounds.

Plenária
A direção estadual do PT

promoveu no último final de

semana, em Rio do Sul, a

plenária estadual de formação,
que definiu o calendário e os

cursos a serem ministrados pelo
partido, neste ano. Participaram

do evento coordenadores de

microrregiões, secretários
estaduais de Formação

e responsáveis pela área nos

diretórios municipais. O objetivo
é orientar os petistas quanto ao

posicionamento político e às
, estratégias, que serão estendidas

para o Paraná e Rio Grande do
Su].

Surpresa
O vereador Carione Pavanello (PFL) causou

surpresa quando, na primeira sessão da Câmara de Vereadores, na

semana passada, ao cumprimentar o presidente
do Sindicato dos Metalúrgicos, Jair Mussinato, o chamou de

"meu candidato".

Apesar da intenção ter sido a de provocar o coordenador

microrregional do PT, Dionei da Silva, que
disputará com Mussinato a indicação do partido para concorrer à

vaga de deputado estadual no próximo ano,

a declaração soou falsa. Questionado pelo gesto, Pavanello
respondeu: "O Jair é um cara bom, não vive

de picuinhas e fofocas e é quem o PT deveria lançar como
candidato."

'

Sugestões para a coluna: cp.po�tica@jornalcorreiodopovo.com.br

Pizzas
Pequ'ena - R$ 6,90
Grande - R$ t2,90
Gigante - R$ t5,90
Calzone - R$ t6,90

Prazer em Entregamos em Guaramirim
atender bem.

'BftiIt,tJe.1�a-� Fazendo seu pedido de uma

pizza grande ou gigante
você ganha uma minipizza

de banana nevada

Pref. Waldemar Grubba, 2176 - Vila Lalau - Jaraguá do sul
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História. Fatos e Tradição
Por Egon Iagnow

CORREIO DO POVO
terça-Feira,

20 de Fevereiro de 2001

em fotosHistória
Núcleo integralista da localida
de de João Pessoa, um dos mais

fortes do Município

Nos anos 30 do século pas
sado, eclodiu o Integralismo,
ummovimento considerado
de direita por combater o

• I

comumsmo, mas que era, na

verdade, nacional-socialista.
Seu lídernacional foiPlínio

Salgado e tomou vulto, prin
cipalmenteno Sul e Sudeste
do País. Em SantaCatarina,
estemovimento foimuito for
te nas regiões de colonização
alemã e,muitas vezes, era
confundido com o nazi-fas
cismo europeu. Diga-se, po
rém, que os dois não tinham
relação entre si, apenas se
melhanças ideológicas. O

I Indústrias de
Máquinas Kreis lida.

Rua José Thoodoro Riboiro, 165 • Cx. Postal 84 •

Fono (47) 371·0555 • Fax (47) 371·0403
o·mail • indumak@notuno.com.br

integralismo tinhacomo
lema: Deus, Pátria e Famí

lia. Em Jaraguá, omovimen
to chegou a termais de dois
mil adeptos, sendo que, o
primeiro prefeito do recém
criadomunicípio, nomeado,
José Bauer, e o segundo
prefeito, eleito, Leopoldo
Augusto Gerent, eram
integralistas.

._

-

Os integralistas sabiam que (fé de pequeno que se torce o pepino", ou seja, aquilo que se aprende quando criança, dificilmente se esquece ou abdica

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.

Barão do ltapocu

Há40anos
Em 1961, aMitraDiocesana de Joinville requeria, naComarca de
Jaraguádo Sul, usucapião de um terreno, na localidade deRetorcida

(Nereu Ramos), onde a suplicante, há mais de 50 anos, ocupa e

sobre o qual se encontra a Capela de Santo Antônio, arrolando o

advogadoReinoldoMurara as testemunhasAlbertoMoretti,Ricardo
Schiochet eLino Piazera, residentes naEstrada Itapocu-Hansa, com
sentença do juiz deDireito Ayres GamaFerreira de Mello.
O presidente Jânio Quadros redigia o seu primeiro bilhete ao sr.

QuintanilhaRibeiro, chefe da CasaCivil, parapreparar decreto, de
terminando aos órgãos da�evidência Social o depósito, no prazo
de 15 dias, de todos os dinheiros desses mesmos órgãos, no Banco
do Brasil, indicando depósitos em bancos particulares e natureza
dos depósitos, se a prazo fixo, se em conta corrente, os montantes
das autoridades que determinaram a operação.

Há14anos
Em 1987, o prefeitoDurval Vasel concluía oPlanoDiretor elabora
do pelos técnicos e, em abril, seguiria paraa CâmaraMunicipal,
para análise, discussão e aprovação. Segundo o chefemunicipal,
seria, no seu entender, amaior contribuição de sua administração ao
Município, pois é a sua leimaior, atualizada, e que definirá a forma
de crescimento ordenado para o futuro.
Na área legislativa as surpresas elegiam os novos dirigentes nas câ
marasmunicipais: em Jaraguá do Sul, o candidato acertado pelo
PMDB era Lauro Siebert, mas foi alijado do cargomáximo com a

eleição deOrivalVegini; emGuaramirimeraeleitoValerianoDevigilli,
através composição PMDB/PFL. O vereador Ademir Izidoro.do
PFL, aliou-se ao PMDB, que elegeu o presidente e amaioria dos

cargos namesa, deixando de fora oPDS, que elegeriaMário Sérgio
Peixer. Massaranduba, como o previsto, elegeuDonatoPetri, presi
dente, eAdemir Sprung, vice-presidente. Em Schroeder amesa fi
cou eclética, na presidência Nivaldo Lombardi, e vice Paulo

Schevinski, e emCorupáprevaleceuErmínioMoretti, como presi
dente, eHaroldo Kühl, vice.

Há a anos ,

Em 1997, o editorial do Jornal tinha o, título Inda que tarde o novo

despertar, abordando aspectos dapolítica brasileira frente ao pró
ximo pleito, que já se delineava, e a corrida dos candidatos para a

conquista do poder. Terminava com o último tópico: "Longe das
críticas aos políticos está o povo que os elegeu, apáticos àpolítica, a
maioria da nação assiste aos desfechos � conchavos políticos sem
nenhumareação auma distância, nomfnimo, comprometedora. Tem
comportamento de avestruz e finge que a coisanão é com ela. Uma

pena para um País quepretende serpotênciamundial."
Entravamna dança, entremuitos outros, Antônio CarlosMagalhães,
o Toninho Ternurapara aBahia eToninho Malvadezapara o resto
do País. Luiz EduardoMagalhães, ainda presidente daCâmaraFe
deral,Weminghaus, Garcia, Dionei, Vasel, Konell, Paulo Bauer, Udo
Wagner, Lula, Maluf, Brizola, Lerner, Barbalho, Suruagy, Amin,
Bornhausen emuitos outros que apenas contribuírampara o cresci
mento do patrimônio pessoal.

fzM &� "P�S�

Divinainicia O ano com viagem de estudos
r

Um grupo de 55 pessoas do

ColégioDivinaProvidência
esteve, nos dias 11 e 12 de

fevereiro, realizando viagem de

estudos e integração para o Rio
Grande do Sul.
O principal objetivo da viagem,
que reuniu professores, funcio
nários, coordenadores e

direção, era de visitar o Museu
de Ciências e Tecnologia da

PUC, emPorto Alegre. Este
museu, totalmente interativo, é
o único na América Latina onde

quem visita participa das experi
ências.
Além do museu, o roteiro in-

cluiu ainda visitas aos pontos históricos e turísti

,

cos da capital '

gaúcha, como o Morro de Santa Teresa, Catedral,
monumentos e estádio de futebol. Na serra gaúcha

o grupo pôde passar momentos também visitando

os pontos turísticos de Canela e Gramado.

As atividades de planejamento com professores do

ColégioDivinaProvidênciajá iniciou no dia 13 de

fevereiro e as aulas iniciaram ontem.

Os aniversários deMaria José e Samuel
Sábado passado (17), a família Carvalho reuniu-se com
amigos, no Gredal, para assinalar os aniversários deIß
(ela) e 14 (ele) de fevereiro do ano emcurso, oferecen
do umjantar supimpa, transcorrido com muita alegria e

contentamento.

Maria José é bacharel em Ciências Contábeis e Samuel
Coimbra Carvalho é engenheiro na unidade da Kraft

Foods International, em Rio do Cerro, nesta cidade.
Para documentar o fato, aparece o distinto casal, a
filha, Patrícia, e o filho, Júnior.
Renovados parabéns e muitas felicidades!

Memória Jaraguaense
O que faltou para contar... (76)

Tio Eugênio

A construção do
Hospital Jaraguá

Recentemente, fui procurado por uma aluna do

curso de Pedagogia, da nossa progressista Ferj, agora
conhecida porUnerj - Centro Universitário - cá da

terra. Queria conhecer mais detalhes sobre o hospital
que hoje avulta para 'quem passa pela Rua n° 14, do

quadro urbano, homenageandoGeorg Czerniewicz, no
bairro domesmo nome, m_as nacionalizado para Jorge.
Nome próprio não se nacionaliza, mas ...

Grande parte do trabalho já estava.redigida, mas
ela queria algomais quemostrasse o empenho na ela
boração de um trabalho de final de curso, a conquista

do galardão no ensino superior, quem sabe a subida parapós-graduação, mestrado ou douto
rado, a glória do saber na profissão escolhida.

E agorame cai nas mãos, de repente, sem querer, uma continuação da Sociedade Hospital
Jaraguá, com o presidente Venâncio da Silva Porto e sua equipe de trabalho. A luta pela
construção deste hospital não se pode descrever em algumas linhas, mas recordar é viver.

Assim é que, no ano de 1925, o semanário CORREIO DO POVO, além da divulgação graci
osa dos signatários que aderiram ao esforço financeiropara construir o "Hospital Jaraguá" e
das relações espontâneas que já era de Rs. 9:850$000 (nove contos e oitocentos e cinqüenta
mil réis), oferecia a Taça CORREIO DO POVO, para a próxima festa em benefício do hospital,
a programada partida de futebol entre um quadro jaraguaense que jogava com o América, de

Joinville, no campo do "Teutônia�'. Os desportistas se engajavam. O jogo foi ganho pelo Amé
rica, mas a receita revertia em benefício da meritória obra.
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Assaltantes, seqüestradores, traficantes, estupradores
Para bandidos desse tipo, a pena de morte ou prisão perpétua
* José Castilho Pinto

Este conceituado Jornal vem

publicando, já faz tempo, colabo
rações jornalísticas de nossa au

toria, e divulgou, recentemente,
uma em que condenávamos, com
veemência, os seqüestradores,
assaltantes, estupradores e trafi

cantes, todos considerados ladra
vazes e criminosos que devem ser

punidos com rigor. E, com efei

to, bandidos desse quilate não têm
° direito de viver e merecem ser

castigados com prisão perpétua
e até a pena de morte. E a propó
sito, lembramos €Ie um certo país
que sempre foi muito industriali

zado, trabalhador, rico e sempre
° mais bem armado e, por isto,
considerado militarmente o mais

poderoso do mundo atual, e me

lembro que em tempos não muito
longínquo punia os qu� mereci

am, esse país é os Estados Uni
dos da América.

E" por infelicidade de iodos

nós, brasileiros, ultimamente vem
acontecendo nas grandes cidades
do nosso querido Brasil crimes
monstruosos por indivíduos que
não merecem a dádiva da vida, o
que importa dizer que esses tais
bandidos precisam, mesmo a con

tragosto nosso, devido o profun
do feitio religioso de que somos

dotados, de serem condenados no
mínimo à prisão perpétua. Essa
prisão é o mínimo que deve ser

aplicado a bandidos tão monstru
osos como os ladrões e crimino
sos que citamos no início deste

artigo, e que Deus nosso Senhor,
em quem tanto acreditamos, use
o seu poder para livrar não só o

nosso Brasil, e sim o resto do

mundo, desses crimes hediondos.
Finalizando, esclarecemos

que a continuada leitura de jor
nais e o convite para representá
los despertou o nosso interesse

pelo jornalismo a um tal ponto
que até esta data colaboramos em
,28 jornais diferentes nas várias

cidades onde estivemos exercen
do um cargo de nível médio co

mo funcionário público federal,
agora j á aposentado com bom sa

lário, após 36 anos de assíduo tra
balho em cinco Estados.

* Funcionário federal apo
sentado

�rcul0
Italiano

SOCIEDADE ASSISTENCIAL

Lar das Flores
o Lar das Flores é uma instituição que abriga pes
soas idosas, que já é de renome nacional. A foto'

que estampamos ao lado mostra a entrada, em
meio de muito verde e grande variedade de flores,
que deixam no chão um tapete depétalas, ajudan
do um envelhecer com dignidade.

"VUOI PARLARE ,ITALIANO" - O Círculo Italiano está abrindo inscrições para
o Curso de Língua Italiana para todos os níveis. Inscrições na Sede Social do Círculo Italia
no, na Rua José Marangoni nO 355, próximo a Igreja Nossa Senhora Rainha da Paz, na Vila
Nova. Informações pelo telefone (47) 370-8636 com a Cris, de segunda a sexta-feira, das
15:00 às 20:00 horas, e aos sábados das 08:00 às 12:00 horas.

Horários/Dias das aulas:
Segunda-feira - infantil das 15:00 às 16:30 horas
Terça-feira - adulto nível I das 19:30 às 21:30 horas
Quarta-feira - adulto nível II das. 19:30 às 21:30 horas
Quinta-feira - adulto nível II das 19:30 às 21:30 horas

Valor da matrícula R$ 40,00
Valor da mensalidade R$ 35,00

Início das aulas 5 de março de 2001

.eROGRAMAÇÃO PARA 2001

Festa das Etnias - Nos dias 24 e 25 de agosto de junho, estaremos realizando nossa lla Fes-
'

ta, no Parque Municipal de Eventos, com novidades e o sucesso de sempre, graças ao apoio da
comunidade jaraguaense e� da microrregião.

.c.URSO "The Wine Experience"Vivavinho
São Paulo
10 e 11 de abril de 2001.
Rio de Janeiro I

15 à 17 de agosto de 2001

? único evento, que reúne workshop,
Ill1portadoras do país!

degustação e exposição das principais vinícolas e

• Devanir Danna�
Presidente do Círculo Italiano de Jaraguá do Sul

ROTARYCLUB
DEGUARAMIRIM

..............................................� .

REUNIÃO 15/FEVEREIRO/2001 - REU
NIÃO INTERCLUBES com o nosso afilhado
ROTARY CLUB DE MASSARANDUBA. Na

oportunidade o companheiro Ex-governador do
Distrito 4650, Ralf Hermann prestigiou-nos com
apresentação de 'material audiovisual do Rotary
Internacional sobre o tema ECOLOGIA.

PARA REFLETIR...

Num Rotary Club, o companheirismo pode
transformar-se em sólidas amizades entre os sóci
os e seus familiares, surgindo desta relação, signi
ficativas oportunidades de servir.

No Rotary Club não existe lugar para o ho

mem comum, e, no momento que isso acontecer,
o Rotary acaba.

Todavia, há que se deixar claro que em Rotary
não precisamos. de "gênios ou Super-homens",
mas de "homens ou mulheres" compenetrados da
sua utilidade e habilidade para fazer coisas sim

ples, que por tão simples e naturais que sejam,
constituem-se nas mais legítimas aspirações do
ser humano, ou seja: o amor proclamado, o pão
distribuído, a fé diversificada, a alegria comparti
lhada, a dor minorada e o mérito respeitado.

Daquilo que foi exposto pode-se concluir que
Rotary não admite "homem comum" em seu qua
dro social, porque em Rotary a VERDADEIRA

LIDERANÇA NA COMUNIDADE NÃO É DO
SÓCIO INDIVIDUALMENTE, �as do CLUBE
pela união dos seus valores, pela união de seus

companheiros, quer eles sejam gari de limpeza ur
bana, porteiro de edifício" carpinteiro, bombeiro,
médico, engenheiro, dentista, advogado, comer- .

ciante, bancário ..'.

Relações Públicas
373-0091

!liTabelionato. de Notas e

Protestos de

Osnildo Bartel
.373 ..0404

.

Hua Reinaldo Rau, 61 - sala 1 e 2

Jaraguá do Sul
Telefones: 371-5531 - 982-0710
Rua Paraíba, 256 - Blumeilau
Telefone/Fax: 340-2393
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o que se fala no Senado
Medida quântica é tema de en

trevista - Especialistas vêem na

medicina quântica uma saída para
tratamento do câncer. "Ainda não
há estatísticas e os resultados são

experirnentais, mas algumas técnicas
da medicina quântica já estão de
monstrando eficiência na cura de
determinadas doenças, inclusive o

câncer. A informação foi dada pelos
médicos Victor Mattos e Nelson
Modesto, em entrevistas aos jorna
listas Fernando César Mesquirta e

Marilena Chiarelli, naTV Senado. O

programa foi ao ar no sábado e no

domingo, e será repetido hoje (29/
1/2001). O assunto foi debatido pela
segunda vez na TV Senado. Na pri
meira oportunidade, o tratamento do
tema resultou, segundo Victor Mat
tos, em quase três mil e-mails de te
lespectadores interessados em deta
lhes sobre amedicina quântica.Mes
mo sendo um assunto complexo, ele
tem despertado a curiosidade de pro
fissionais médicos e da sociedade
afirmou o médico, que é bioenge
nheiro e precursor da medicina

quântica noBrasil". JORNALDO SE
NADO, edição 1.227, página 6.

As leituras de Manoel de Souza

O SUBISÍDIO (126)
Em 1843, a situação do Tesouro Imperial era das mais delicadas. Iden

tificado com a sorte do País, Pedro II resolve abrir mão da quarta parte da
sua dotação, para as urgências do Estado.

Levada à Câmara a notícia do fato, Peixoto de Brito, palaciano assí

duo, ergue vivas ao imperador e declara seguir-lhe o exemplo abrindo
mão da quarta parte do seu subsídio, insinuando à Câmara que esta

devia fazer o mesmo.
-

A lembrança é recebida, porém, com reservas.

- Talvez o sr. deputado não seja casado -, interrompeu Carneiro da
Cunha. E fazendo rir a Câmara:

- Se fosse.julgo que não poderia logo, sem o consentimento de sua

mulher, fazer esta cessão, porque a ela pertence a metade.

Joaquim Nabuco - ''Um estadista do Império", volume I, página 55.

VIDA ROTÁRIA

Re de Jaraguá do Sul
Alta freqüência às reuniões de trabalhos se transformam no fórum de

sadios debates e propostas para o bem-estar da sociedade jaraguaense. A
Feira da Ponta de Estoque, marcada para 10 e 11 de março, no Parque
Municipal de Eventos, é o resultado das proveitosas reuniões.

Re Florianópolis-Estreito
Na noite de 12 do corrente, o Rotary Club de Florianópolis-Estreito,

no almoço da clina, esteve reunido, ocasião em que procedeu-se a leitura
da ata que conferiu títulos de Sócio Honorário aos seguintes rotarianos:
Manoel Alfredo Barbosa, do Estreito; Eugênio Victor Schmöckel, do. RC
Jaraguá do Sul, eHenrique Stefan, doRC Florianópolis=-Centro, em razão
da idade, freq üência, amizade e companheirismo.

Por que "antigamente" e
"outrora"? XXXIX

REMINISCÊNCIAS

Garibaldi-JGS -
Distrito' de Veszprém (054)

"Se a corrente de imigrantes
houvesse cessado então, poderia
o Brasil reverter ao indígena e ao

negro, como aconteceu no Haiti.

Esse é que foi o perigo real e dele

escapam graças ao bom senso e a

energia dos estadistas de 1831,
que tomaram a direção da política
contendo os ímpetos revolucioná
rios.

A imigração européia quemais
nos convém não deve ser doe uma
única procedência e por isso mes
mo devemos estimular a coloniza

çãoalemã.
A corrente portuguesa é peque

na, infelizmente, e continua eivada
da tara de famílias. Os sírios têm

boamoral religiosa, mas são pouco
sedentários, comerciantes e não

agricultores; só aos poucos vão se

insinuando e fixando no País.
São os italianos do Norte e os

alemães que nos fornecem os me

lhores elementos étnicos procu
randoa agricultura e as indústrias
e estabelecendo-se no País como
em nova pátria.

.

O pior contingente é o de indi
víduos que são, por assim dizer, a
escuma das fermentações dos ví
cios das grandes cidades européi
as. Ora, bem se sabe quão mínima
é nossa proporção nos colonos

germânicos.
Desvanta�em

A diversidade da língua difi
culta-lhes a pronta exploração da
vidaUrbana, aqui, e por isso e para
a América do Norte que essa gen
te ordinária se dirige, como para
cá vem infelizmente a dos países
latinos.

Vanta�em
Assim, devemos à colonização

alemã o benefício de bons profes
sores, médicos, serventuários e

sacerdotes alemães de primeira
ordem. Basta ver quanto é exce

lente, hoje, a instrução secundá
ria nos Estados do Rio Grande do
Sul e de Santa Catarina e as con

gregações religiosas alemães. Dali
se tem espalhados esses bons ele
mentos por vários Estados, como
Minas Gerais,Rio de Janeiro e São

Paulo, com grande vitalidade pú
blica e emulando com os funcio
nários congêneres do País.

Não vieram as congregações
religiosas de homens que nos tem
vindo da Alemanha, como vieram
as congregações expulsas da Eu

ropa, como as francesas, com as

Graças a um� da Sociedade Desportos Acarai, podemos ilustrar este
capítulo com os acarianos da familia Ayroso, Antonio Estanislau, Luiz
e João Ianuârio, sócios e torcedores do clube acima, efamilia deprofes
sores que tem enorme participação no ensino de Jaraguá, servindo as

regiões de Iaraguá 99 e Garibaldi, na.longa e comprida colonização
húngara. Falando os imigrantes a língua alemã, os Ayroso também

aprenderam, muito ajudando noprocesso do ensino na língua do País

.quais rivalizam em instrução, I?o
ralidade e caridade cristã. E por isso

os inimigos da Igreja Católica, ven
do-se sem argumentos de sus

peição contra elas e incapazes de

compreender a sublimidade e a

fraternidade de todos os católicos,
procuram assustar a opinião com

seus ridículos temores de uma con

quista do Brasil pelos alemães lei

gos e religiosos.
Não é juízo temerário supor que

muitos dos que proclamam contra

os frades estrangeiros são os mes

mos que andam denunciando ou

tro fantasma do Brasil pelas con

gregações francesas.'Vivem em

espamos patrióticos esses coita

dos, vítimas de incurável panofobia!
Ah! Comomudariam de lingua

gem se os colonos alemães viessem
sob a direção materialista do Ha
eckel e Max Nordau! Mas baldada
é essa aspiração.

Eles não vêm para cá. São fabri
cantes de ciência e literatura de pou
co consumo interno, mas de boa

exportação para os pedantes de
todo o mundo".

"Bastaria um argumento para
fazer desvanecer essas suposi
ções ...

"

Os governos dos Estados do

Sul, para onde converge a imigra
ção européia, longe de sentirem o

perigo de que se fala, vendo as

vantagens imensas e colossal

progresso trazido ao Estado por
esses poderosos fatores, animam
a imigração proporcionando-lhe
vantagens. Tal não se daria se

esse perigo pudesse existir.
São Paulo, atraindo a coloni

zação italiana, quase única para
este Estado, conquistou a prima
zia entre todos e aí está, como um

vivo exemplo, a demonstrar os

resultados práticos que dá o tra

balho europeu.
O Rio Grande do Sul, sem dú

vida um dos Estados daUnião que
mais abalos sofreram com a mu

dança do regime governativo, aí
está mostrando, na prosperidade
de suas finanças, quanto é útil a

colonização alemã, a mesma que
tem feito prosperarem os peque
nos Estados do Paraná e Santa

Catarina.
Por se falar de Santa Catarina

Sob este tópico daremos na

próxima semana a opinião de fes

tejado jornalista catarinense, no

Jornal "O Dia".
(Fritz von Jaraguá)
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Carnaval I

Os cinco blocos que farão o Carnaval de Rua
de Jaraguádo Sul neste ano (Sem Preconceito,Em
cima da Hora, Samba no Pé, Alegria Alegria e o
grupoBumba-meu-boi) farão apresentação no dia
dia 24 de fevereiro, a partir das 20 horas, na Rua
Quintino Bocaiúva. Após as apresentações dos
grupos haverá show no palco da Praça Ângelo
Piazera, com oGrupo Koisa Boa, de Joinville. Já a
Banda Teimosia, de Jaraguá do Sul, está garantida
para o segundo dia da festa, em 25 de fevereiro

(domingo), a partir das 19h30. Nesta data, des
tinada ao Carnaval Infantil, as crianças poderão
participar, a partir das 16 horas, de diversas ativi
dades (concursos de fantasia e de dança além de
muitas brincadeiras).

Carnaval Il

No Clube Atlético Baependi os agitas do
Carnaval/200l, em parceria com a Boate Notre,
começam na quinta-feira, dia 22, com a Banda In
Natura.Mulheres entram na faixa (basta retirar o
ingresso antecipadamente na secretaria). No
sábado (dia 24) acontece a Noite dos Artistas e

dia 27 a folia de encerramento.

Cursos
A Fameg (FaculdadesMetropolitanas de Cua

ramirim) recebeu parecer favorável para a criação
dos cursos de Ciências Contábeis, Recursos
Humanos, Marketing e Análise de Informações
Gerenciais. O diretor da instituição, professor
Balduino Raulino, informa que na próxima quin
ta-feira, quando receberá a imprensa, às 8h30, vai
anunciar outros cursos que serão criados ainda
neste ano, entre elesModa e Estilismo.

Marketing & Etiqueta
Estão iniciando hoje os cursosMarketing Pes

soal e Etiqueta Profissional e Etiqueta Pessoal e
Profissional, com duração de três dias. A inici
ativa é da JHB - Desenvolvimento do Potencial,
localizada na Rua Jorge Czerniewicz, 665, em
frente ao Hospital Jaraguá.A diretora-proprietá
ria da JHB é [anice Breithaupt. Informações te
lefone 372-0138.

Eueraldo Batista de Oliveira e

a esposa, Giovana Daniela
Bakun, Ele foi eleito

vice-presidente da Fampesc
(Federação das Associações

de Micro e Pequenas
Empresas de Santa Catarina).

A solenidade de

posse foi realizada
sexta-feira, em
Florianópolis

18/2
Egon Schmidt
Joici Motta

Hildegard Hauck
Zaira Nanci Zatele
19/2
Fabiimna Garcia
Paulinho Schmidt
20/2
Irací AIthoff
CannemLima ..

RildoAlves
Rafael Fagundes

DarciHoltz Vilmar

Delagnolo
21/2
JaimeCélio Piazera
Carlos Alexandre Eggert
Valmor Lehnert

Egon Hamburg

Qavelli, a loja
que veste o

homem de
bom 8osto.

CaÇadãq364-c/esta:iotmJentoaneKO-nãofechamosparaaknoço
Fone: (047) 370-1010- fax: (047) 433-3501

QtS SOCIAL-5

Quem sopra
velinhas no

dia de hoje é a

bonita Kamille
Rainiak.
Parabéns!

KlBARATO
Vestindo Toda a Família

� Dr.Luciano Maiochi Pereira
� Oftalmologista - CRM 9066

Rua Guilherme Weege, 327 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

Fernando Luis Buzarello colou grau no

curso de Direito no último dia 2,de
fevereiro. Recebe os parabéns dos

orgulhosos pais, Aldo e Emmy Buzarello,
e do irmão, Rafael. E ainda os votos de
muitas felicidades dos amigos Edson e

Daniele, Eloi e Keli e Rafael e Denise

Casal Cleusa
Bastos e

Herberto
Meldal
curtindo a

noite

jaraguaense

�:.t'��{,

t , I;�a"í� .la�ge
tamuersarla dIa 18/2.
I S�us país e írmã"o lhe

deseíam muitas
e' 'dad.es!

�,q;

., Confecções em geral
., Cama - Mesa - Banho

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

1) 311-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Médicas avaliam aleitamento
matemo no Hospital Jaraguá
Jaraguá do Sul - As mé

dicas pediatras Keiko Miyasaki
Teruya e Ana Tornil Nakayama
Kuranchi começaram ontem o

trabalho de avaliação do Hospital e
Maternidade Jaraguá. Elas vão

averiguar, a pedido do Ministério
da Saúde, o cumprimento dos dez

passos da política de aleitamento
materno. Se a análise for positiva,

.

a instituição pode receber o título
de "Hospital Amigo da Criança",
no prazo máximo de dois meses.

Além de quadro de Picasso
com a inscrição da homenagem,
entregue por representante do

Unicef, 6 título possibilita que o

hospital receba 10% a mais sobre
todos os procedimentos na área

materno-infantil, do pacote do
SUS (Sistema Único de Saúde).
Os recursos são repassados ao'
Ministério da Saúde pelo Unicef:

Depois de décadas tentando
combater a mortalidade infantil, o
Unicef perce�eu que a simples

. prática do aleitamento materno

diminui os riscos de vida e au

menta a inteligência emocional das
crianças. Esses motivos, de acor

do com Keiko, levaram à criação
do prêmio. "O simples fato de in
centivar o aleitamento matemo já

é um prêmio", lembra ela.
Até quarta-feira à tarde, as

médicas vão entrevistar mães,
profissionais de saúde e enfer-
.meiros do Hospital Jaraguá. Elas'
vão observar como as crianças são
assistidas ao nascer e se a pro
moção do aleitamento materno é

efetuada. "Todo o caminho mãe e

criança será observado", com
pleta Keiko. Ela avalia que no prazo
de um a dois meses a instituição
deve receber a resposta do Minis
tério da Saúde.

O hospital já passou por dois

processos, na busca do título. Pri

meiro, encaminhou auto-anális ao

ministério. Depois foi enviada téc
nica que fez as primeiras averigua
ções. Nesse último passo, são es

colhidos profissionais que traba
lham em instituição que já tenha
recebido o título de amiga da cri

ança. Keiko representa hospital de
Santos, onde funciona o Centro de .

Lactação, unidade pioneira nessa

área, no Brasil. Ana responde por
hospital de Osasco, que recebeu o

. título no ano 'passado.
. O diretor do Hospital e Mater
nidade Jaraguá, Hilário Dalmann,
está confiante na conquista do

prêmio. (LiSANDREA COSTA)

Título: pediatra Keiko (D) explica procedimentos da análise

Médico Oftalmologista
Especialização: Hospital de Clínicas�tado do Rio de J�eiro

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

Fotos: Edson Junkes/CP

Sufoco: famílias de imigrantes que chegam a Guaramirim elevam a procura por vagas nas escolas

Procura por matrículas vai
além do que estava previsto
Escolasde
Guaramirim
faa IISlJPI'eencIdas
pelomovimento

Guaramlrlm - A procura
por matrículas surpreendeu as

direções dos principais estabele
cimentos de ensino, ontem, no
primeiro día de atividades letivas
do ano. Na Escola Básica de En

sino Fundamental Almirante

Tamandaré, a estimativa em

dezembro era receber 800 alunos

para 2001, mas o total de inscritos

chegará a 850. A escola procura
amenizar a situação enviando al

guns alunos para o Colégio Lauro
Zimmermann, que fica próximo,
e vice-versa. Essa permuta, no

esforço para atender todos os

alunos, entretanto, não é suficiente.

Segundo a diretora da Escola

Almirante Tamandaré, Marina
Mirlis Baader Girolla, só ontem

foram recebidos pelo menos dez

alunos solicitando vagas e mais

pedidos são esperados durante a

semana. No Colégio Alfredo Zim-

mermann, que oferece o Ensino

Fundamental e Ensino Médio, no
Bairro Avaí, a situação não é muito
diferente. A diretora Shirlei Maria

Dias Bancker prevê uma semana

movimentada, principalmente para
receber matrículas de alunos retar

datários em busca de vagas no 2°

Grau.
Na localidade de Guarniranga,

I a Escola de Educação Básica São' .

Pedro recorreu à Paróquia São

Pedro, solicitando parte das depen
dências para atender os alunos da

segunda série. A escola, com cerca

de 820 alunos, a maioria freqüen
tando o estabelecimento durante o

.

dia, precisa de pelo menos duas
salas com capacidade para receber
70 alunos cada uma. A localização
estratégica torna a escola bastante

procurada, não só por alunos de

Guaramirim mas também de cida
des vizinhas, como Araquari e Bar
ra Velha, conta o diretorAltair José
Aguiar.

- Felizmente, temos a confir

mação da Coordenadoria Regional
de 'Ensino para o início das obras

de ampliação ainda neste semestre

-, diz Aguiar. À.escola deverá
receber mais duas salas de aulas e

CONSULTÓRIO DE ORTOPEDIA

Dr. Pedro' Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

outras dependências.
Apesar do transtorno para aco

modar todos os alunos, ontem,
Aguiar quer evitar colocar alunos
em excesso nas salas, o que preju
dica o funcionamento das aulas,
A mesma preocupação tem a dire

tora da Escola Almirante Taman

daré, que acha difícil evitar que

algumas salas fiquem sobrecarre

gadas, com 37 ou até 40 alunos,
na 5' a 8a séries, quando o normal
seriam 35 alunos. Apesar dos

transtornos, Marina diz que a ten

dência é acomodar todos eles pois,
geralmente, a demanda acentuada

por matrículas no início do ano,

depois é seguida de muitas de

sistências. Ela atribui parte do

sufoco às migrações de famílias

que chegam de outros Estados,

principalmente do Paraná, para se

fixar na região. "Mas nem todas

permanecem", explica.
REDEMUNICIPAL - Na re

de-municipal de ensino os proble
mas de falta de espaço físico sufi
ciente estão acontecendo, prin
cipalmente no Grupo Escolar José

.

Dequêch e na Escola Municipal
Urbano Teixeira da Fonseca,

(MILTON RAASCH)

GráficaCP
370-7919
370-7944

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Ladrões entram em atacado e

arrombam cofre de 600 quilos
Guaramirim - Ladrões in

vadiram o estabelecimento da Salo

mão José Dequêch Comércio e Re

presentações Geral, localizado na

Rua 28 de Agosto, no Centro, du
rante o final de semana, e arrom

baram o cofre da empresa, com 600

quilos de peso, de onde retiraram

mais deR$ 3mil em dinheiro, além de
vários talões de cheques e doeu
mentos pessoais do proprietário e

família e dos veículos da empresa.
Eles arrebentaram a parede de tijolos
aos fundos para entrar e chegar ao
escritório da empresa, onde estava

ocofre.
Esta é a segunda vez que o co

merciante Salomão José Dequêch
sofre ataque desse tipo. Há oito me

ses, dois homens armados assal-
'

taram o estabelecimento e levaram
R$ 3,5 mil. Dequêch acredita que o

arrombamento, praticado no final de
semana, teve a participação de

alguém que conhecia o atacado.
Todos os sinais encontrados no local
indicam que o objetivo dos ladrões
era se apoderar do que estava, no

cofre, que eles abriram com uma

alavanca, dessas usadas em ofi
cinas.

Eles entraram por um pequeno
depósito nos fundos do armazém e

abriram o buraco na parede do

atacado, com tamanho suficiente só

para a entrada de pessoas(magras.
Mas a tarefa de arrebentar o cofre

precisou de pelo menos seis horas e

serviço de quatro a cinco pessoas,
avalia o proprietário. Na sua opinião, .

um dos ladrões entrou pelo buraco
feito na parede e abriu a porta do
armazém por dentro, que é fechada
com pinos. O cofre teve as bordas
da porta forçadas até ceder. "Jamais
uma ou duas pessoas fariam isso

sozinhas", diz Dequêch, que usava

há muito o cofre, que ele ganhou do
avô.

O comerciante não sabe preci
sar, exatamente, quando ocorreu o

fato. Ele conta que o atacado foi
fechado sexta-feira, por volta das

18h30, e reaberto ontem pelamanhã,
para início de serviço, quando o furto
foi percebido. O cofre estava deitado
no chão e o escritório todo bagun
çado. Os arrombadores podem ter

agido em plena luz do dia, porque
não há moradores próximos, só o

prédio da Prefeitura de um lado e um

pátio grande no outro. "Dificilmente
alguém escutaria algum ruído", relata
Dequêch, que ainda não decidiu que
tipo de providência será adotada de

agora em diante, talvez a instalação
de equipamento eletrônico de vigi
lância. (MILTON RAASCH)

� OFICINA MECÂNICA'
�' 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.

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jaraguá do Sul

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente edital, ficam convocados todos os

aSsociados do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Jaraguá do Sul, em pleno gozo de seus direitos sindicais,
a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, no

prÓXimo die 21 de fevereiro de 2001, às 13 horas em

primeira convocação e caso não haja número legal, haverá
uma segunda convocação para uma hora após, isto é, às
14:00 horas do mesmo dia e local, com qualquer número
de associados presentes, a qual será reaUzada na sede
do Sindicato, sito à Rua Leopoldo Augusto Gerent, 225,
n�sta cidade, para deliberar sobre a sequlnte ordem do
dla:

a - Lançamento da Campanha Nacional de Sindicalização
em nosso município.
b - Assuntos diversos do interesse da classe.

Jaraguá do Sul, 13 de fevereiro de 2001.

José Boshammer
Presidente

Estudante cai da bóia no

Rio Bracinho e desaparece
Mergulhadores e
'helicóptero estão
fazendo buscas
desde domingo

Edson JunkeslCP

Schroeder - Assim como

outros adeptos de esportes ra

dicais, o estudante Cristiano Les

smann, 18 anos, emais três amigos
foram praticar boiacross neste fim

de semana no Rio Bracinho,
próximo a Usina Bracinho, em

Schroeder. Sem equipamentos
obrigatórios para segurança (capa
cete e colete salva-vidas), Les
smann acabou caindo no rio e, até
o fechamento desta edição, não foi
encontrado pelos bombeiros e

policiais civis e militares. Segundo
informações do escrivão res-

ponsável pelaDelegacia de Polícia Drama: Cristiane acompanhou os rapazes, mas não sabe o que aconteceu
de Schroeder, Júlio Roberto Ro-

drigues, o acidente aconteceu por
volta das 17 horas de sábado, mas
os amigos de Lessmann só foram
comunicar à polícia às 22 horas. "A

equipe de busca começou a pro
curá-lo desde às 6 horas de do

mingo até às 19 horas, mas só
encontrou o tênis do rapaz, que
estava aproximadamente quatro
quilômetros à frente do local onde
ele caiu", informa.

Amigos de Lessmann relataram
que ele não sabia nadar e que era a

primeira vez que iria descer o rio

numa bóia. "O Rio Bracinho tem

correnteza bastante forte, grande
volume de água, além de entulhos

depositados no fundo, então, é um
local inviável parao nado", explica
o escrivão, afirmando que ainda
existe a possibilidade de Lessmann
estar perdido namata, ao redor do
rio.

- Eu não consigo entender o
que aconteceu, eu os acompanhei
para tirar fotos, quando vi, já esta

vam todos desesperados procu
rando o Cristiano-, relata a prima

Coluna do

do estudante Cristiane Leile Gnei

pel.,
Três homens do Corpo de

Bombeiros de Jaraguá do Sul
efetuaram buscas ontem, durante
todo o dia. "Existem grandes
possibilidades de Lessmann ser

encontrado na água, mas se, os
bombeiros não encontrarem nada,
as buscas se intensificam nas

redondezas do rio", informa o

chefe de equipe dos bombeiros,
Neri Beno Graunke.

(FABIANE RIBAS)

Sindicato dos Contabilistas de Jaraguá do Sul e Região
Comentamos na coluna da edição anterior, os Conceitos Gerais sobre
Noções de Contabilidade, Objetivos da Contabilidade, nesta semana:

O Patrimônio: Objeto da Contabilidade
A Contabilidade é a ciência que .estuda e controla o patrimônio

das entidades. Seu objetivo é sempre o Patrimônio de uma entidade,
definido como um conjunto de bens, direitos e obrigações
pertencentes a uma pessoa física, a um conjunto de pessoas - como

ocorre nas sociedades informais - ou a uma sociedade ou instituição
de qualquer natureza, independentemente de sua finalidade, que
pode, ou não, incluir o lucro.

Por aspecto qualitativo do Patrimônio entende-sé a natureza dos
elementos que o compõem, como valores a receber ou pagar
expressos em dinheiro, máquinas, estoques de materiais ou de
mercadorias etc.

Por aspecto qualitativa vai, em verdade, até o grau de particu
larização que permita uma perfeita compreensão dos componentes
patrimoniais. Assim, quando se fala em "máquinas" emprega-se
um substantivo no plural, cuja expressão poderá ser de muita
utilidade, em determinadas análise. Mas a Contabilidade, quando
aplicada a um Patrimônio particular, não se limitará às maquinas
como categoria, mas cada máquina em particular, na sua condição
de componente patrimonial, de forma que não possa ser confundida
com qualquer outra, mesmo que de tipo idêntico.

O aspecto' quantitativo refere-se à transformação dos cornpo
nentes patrimoniais em valores, o que demanda que a contabilidade
assuma uma posição sobre o que seja "valor". Continua na

próxima edição.

CORREIODO POVO

Teleesstnatu ra

275-0105 ou

371-1919, em

Jaraguá do Sul,
eem

Guararnlrlm,
373-1238

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Campeonato de Jet Ski

JARAGUÁ DO SUL, 20 DE FEVEREIRO DE 2001

Jaraguaenses foram destaques
.

,

na travessia de Bombinhas
Equipe
Ajinc/FME/Urbano
reiniciou os treinos
dia 6 de fevereiro

Jaraguá do Sul- Mais de
500 nadadores do Sul do Brasil
e países do Mercosul parti
ciparam da 2a etapa do Circuito
de Travessias de Bombinhas,
realizado neste fim de semana,

em Bombinhas. A equipe Ajinc/
FMElUrbano competiu com dez

nadadores em diversas cate

gorias. O técnico de natação,
Ronaldo Fructuoso, diz que o

grupo teve atuação significativa
porque duas nadadoras conse

guiram se classificar no geral
feminino. Marina Fructuoso

ficou em segundo lugar e Aline
Ossowski em terceiro. Outros
nadadores jaraguaenses tam-

"

bém foram destaques entre os

cinco premiados de cada cate

goria.
O técnico da equipe diz que

esta foi, oficialmente, a primeira
coí:npetição deste ano e que o

grupo vai disputar as outras pro
vas do circuito de travessias.
Elisiane Franzner e Belisa

Franzner, da Ajinc/FME/Ur-
.

bano, participaram da 1 a traves
sia realizada em Piçarras e

conquistaram o 2° e 3°' lugares,
respectivamente.

Com títulos como vice-cam

peã no feminino dos Joguinhos
Abertos, aequipe conta com 33

nadadores, que reiniciaram os

treinos no dia 6 de fevereiro. O
técnico acredita que o grupo
tem chances de conquistar me
dalhas de ouro nos Jogos Aber
tos. "Em 2000, Aline Ossowski
ficou em 3° lugar no ranking
nacional na categoria Petiz (12
anos), este ano vamos buscar

novos títulos para Jaraguá do
I

Sul", destaca Fructuoso. Ele diz
que a equipe precisa de patro
cínio mais forte para poder
participar de competições fora
do Estado e para conseguir
manter os nadadores na 'equipe
- referindo-se à nadadora jara
guaense Nathália Krelling, que
iniciou ontem os treinos no

Clube Curitibano, de Curitiba.
DESAFIO - A próxima

disputa da equipe AjinclFME/
Urbano será a 3a etapa do Cir
cuito de Travessias, que vai
acontecer no dia lOde março,

'

em Porto Belo. O técnico diz

que os atletas estão se prepa
rando também para o Campeo
nato Estadual de Natação, que
terá início no dia 1 de abril, em

Florianópolis. A equipe técnica
conta com a supervisão de Iara
Fructuoso e coordenação de

Jaquelini Amorim.
(FABIANE RIBAS)

O piloto jaraguaense Alessander Lenzi foi destaque na terceira
etapa do Campeonato Brasileiro de Jet Ski, realizada neste domingo,
em Piçarras, na categoria Freestyle profissional. Vencendo duas
baterias, Lenzi já garantiu a primeira colocação do campeonato. "Para
eu oficializar o título basta estar presente na próxima etapa", informa,

A quarta e última etapa será disputada nos dias 17 e 18 de marco,
em Paulínia, São Paulo. Os campeões brasileiros vão representar o

Brasil no Campeonato Mundial, que será realizado em outubro, no
Arizona, Estados Unidos.

FÓRMULA-1� ___

Herbert.na Arrows ,

O inglês Johnny Herbert, que se aposentou da F-I no final do ano

passado, voltou atrás depois de ver frustradas suas tentativas de correr
na Indy. Anteontem, assinou contrato como piloto de testes da Arrows,
Entre 1989 e 2000, Herbert defendeu Benetton, Lotus, Ligier, Sauber,
Stéwart e Jaguar. Ele está com 36 anos e garantiu que não pretende
mais disputar GPs.

Controles aprovados
As equipes da F-I chegaram a um acordo e aprovaram a volta

dos controles de tração a partir do GP da Espanha deste ano, quinta
etapa da temporada, Agora, vão enviar a decisão para a FIA, que
deve homologá-la na reunião do Conselho Mundial no próximo dia 1
de março, Os controles de tração estão proibidos na categoria desde
o final de 1993.

'

Schumacher em Mugello
Michael Schumacher voltou a treinar ontem em Mugello, com

a segunda unidade do modelo F200l. O alemão completou 70 voltas,
amelhor em 1min24s 184. "O carro é exatamente igual ao outro chassi

que testei. Estamos be� no programa de desenvolvimento, até adi
antados. Nessa época, no ano passado, tínhamos mais problemas",
disse o piloto, que volta a andar hoje,

Técnicos Especiais

·Você sonha com emprego e um futuro brilhante?

"

• Publicidade e PrQpaganda
• AdmInIstraçâo
Contabilidade ./

•

• 'riformátlca
• Magistério
• Turismo

Realizando seus sonhos
... Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




