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A equipeMalweelFME vai

promover almoço hoje, às 12

horas, no restaurante típico do

Parque Malwee, para apresen
tar o novo atleta da equipe, o ala
Manoel Tobias. Fortalezense e

conhecido como 'Pelé' das qua
dras de futsal, o ex-jogador do
Vasco da Gama confirmou a

contratação e chegou no Mu

nicípio nanoite de ontem. Tobias
tinha proposta para jogar na
Espanha, Rússia, Minas Gerais,
entre outros lugares. Ele optou
por Jaraguá do Sul por conhecer
a estrutura da cidade, a qualida
de da equipe e, o técnico Fer

nando Ferreti. Página 8

Ar�uilio/CP:EdsonJunkes Tobias vai ser apresentado hoje para a equipe

Projeto petista
exigirá formação
para comissionados
Página4 .

Arquivo/CP: Edson Junkes

o pedreiro Lourival Kreissing, 40 anos, conhecido como

"Homem bomba", fugiu do presídio de Iaraguâ do Sul na
tarde de sexta-feira. Ele estavq trabalhando na horta junto
com outros detentos quandopulou o muro de três metros de
altura. Página 7
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Pesquisa divulgada pelo Ibope na semanapassada revelou
que mais da metade da população (55%) não tomou co

nhecimentodo episódio político envolvendo o senadorAntônio
CarlosMagalhães e o presidente

, 'FetD.a�9@ .Henrique ,Cardoso,
'dl,ü:á:nte a'disputapelaPresidên

,
éiado.Senado. Conclui-se.qaeas

i -baíxarias e as acusações mútuás
serviram apenas de desabafo,
represado porseis anos de uma
aliançade conveniênciaA guerra'
de titãs não interessou aos cida
dãos. Portanto, semnenhumefei
to eleitoral.

. ','

Dos entrevistados, 44%acre
ditam que o senadorbai�o per
deu mais doque ganhou e outros
27% consideram: que FHC foi

c atingido em sua credibilidade.
Mais do quenúmeros, a enquete
demonstra a indiferença da po
pulação em relação à política e

seus meandros: O resultado dessa apatia é a reeleição de
verdadeiros bandidos, que c<?,IToem as estruturas e a credibilidade
do País. Poroutro lado, 87%reconhecem como fato indiscutível
a existência de corrupç��na:;drim�ação pública.
A contradição entre as�spdfu de roubalheiraoficial- nos

governos federal, estadltal�municipal, Legislative e Judiciário
- ea apatiapopular desvéª4�o abismo existeatena sociedade
brasileira, justificando os índi.c�Sd.e criminalidade,de violênciae
a busca incessante dos jovens.por ru.ternati�as é caminhos de
sgprevivência. Aomesmo tempo enique sofrem as conseqüências
&:�,',corrupção, optam pela indiferença. A "rebeldia" apenas
legitima o estado de coisas e referenda o poder.

A guerra travada entre oposição e governistas em tomo da
CPI da Corrupção também não despertou o interesse da

população, o resultado não correspondeu às expectativas. Fez
-semuito barulho para pouca platéia. É verdade que o cerne da
discussão e dos embates é a eleição do próximo ano. Entretanto,
não se pode ignorar e varrer para debaixo do tapete toda
bandalheira reveladaporACM que, até hápouco, eraaliado do

governo e conhece como ninguém os bastidores do poder e as
amarrações.

Há uma distância imensurável entre a sociedade e seus

representantes - estreitada apenas nos períodos eleitorais - o

que impede o resgate da dignidade e retarda as soluções. Não
obstante, épreciso reconhecerquehá todoum aparato ideológico
garantindo amanutenção do status quo e a diferença entre as

visões da realidade. O afastamento foi construído por décadas,
engedrando um conceito pejorativo da política. É ensinado a

repulsa à políticapara que nadamude, perpetuando o poder nas
mãos de poucos.

.

Talvez a retórica sem aplicação seja oprincipal ingrediente da
apatiapopulare da falta de credibilidadenas instituições. Quando
87% acreditamque haja corrupção em todos os níveis de poder,
acende a luz vermelha, exigindo a apuração das denúncias. Por
outro lado, o discurso vazio despersonaliza a questão, deixando
transparecer a demagogia inconseqüente. A ética só será

incorporada ao cotidiano quando cada cidadão conscientizar-se
da importância daparticipação e do direito em exigi-la.

tbC.
--/..-

Estresse ou prepotência�""

* Getulio Thibes

apenas eles os detentores de um
c

diploma, de uma graduação, pós
graduação, ou até mais que isso. o

Ignorância, sim, é o fato da pessoa e

julgar-se superior aos outros pela
posição que ocupa. A humildade é

um dom que deveria estar presente
na vida das pessoas, não impor
tando a classe e a posição social.

Como irei ao um médico da

qui por diante?
Como acham que estou me

sentindo por tê-la feito pergun-
2

ta? Penso: ninguém é obrigado
a trabalhar conveniado, mas to- I
dos nós queremos respeito. Não
basta o quanto recebem? Por on-

de anda a ética e o respeito pelo á
ser humano? Será que nunca va- a

mos mudar essas barbaridades f(

sociais entre tantas outras que d
por aqui acontecem? '. r :

. É doutora Elen,; repense suas

, atitudes, p()rque há outras que
(

. não foram -divúlgadas .. E para f:
melhorar, é bem possível que F
depois dessa verdade, ainda sofra d
algum comentário pífio.

É comum atualmente usarmos o
termo estresse para explicar a falta
de respeito e de educação .de algu
mas pessoas. Este é apenas mais um
de uma série de descasos que acon
tecem freqüentemente em Jaraguá
do Sul. No mês passado, fui ao
consultório damédica Elen Massi.

Após explicar o que estava aconte

cendo, mandou-me sentar para o

exame. Perguntou-me se havia posto
algo no ouvido. Respondi que havia
feito uma lavagem há dois meses

numa farmácia.
Ela ironizou-me com isso e disse:

- Não acredito que vocês, tendo
.Issem, vão em farmácias entregar
seus problemas de saúde a mãos

despreparadas. Aomexer no ouvido,
com um instrumento apropriado ao

exame e limpeza, senti que dôía
muito. E fiz o infeliz comentário;

- Isto não fura o tímpano, não
é? Então, furiosa, parou o atendi
mento e jogou a gazes no lixo edisse:
- Pode sair, assim não dá para
continuar, você prefere acreditar em
atendentes de farmácia e põe em

dúvida minha capacidadel? Fiquei
realmente perplexo ouvindo isto e ser
menosprezado. Mesmo assim, pedi
desculpas. Mas já a havia enfurecido.

Então, com um certo ar de indig
nação, receitou-me um remédio. Dis

se-lhe que não queria, que procuraria
outromédico. ''Tem certeza, não quer
a receita?", perguntou-me. Res

pondi: -Não, obrigado!
Esse é o tipo de descaso que

sofremos. Pagamos a consulta,
somos mal atendidos e fica por isso

mesmo. E para isso não tem solução?
Se vamos a outro orgão público,
nunca há consultas disponíveis. Por
que será? Seria falta de espaço físico
ou falta de vontade de trabalhar por
um menor valor? Não tem médicos
suficientes? Por que as agendas
estão lotadas? As respostas a estas

perguntas são as mais encantadas
histórias que "todo mundo" já ou

viu. Tem muitácoisa errada! Há tan
tas explicações fúteis, mas a-verdade
é-única, Trabalham mal, ganham
muito e nunca estão satisfeitos.,

.

Muitos nos tratam com indi

ferença e desr.rezo. Nos olham como

um "ninguém". Por que será? Será'

que na grande sabedoria desses
senhores passa a idéia de que, pelo
simples fato de terem uma alcunha
de doutor, podem imaginar que todo
cidadão que entraem seu consultório

é ignorante? Esquecem que não são

n

*Professor

Artigos para Carta do Leitor, /Úvem ser enviados para Rua WalterMarquardt, 1.180. As cartas devem conter

entre 30 e 35 linhas. o endereço ou telefone para contato. O jornal se reserva o direito-de sintetizar o texto e

fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.
.

CORREIO DO POVO
Gráfica e Editora CP Ltda. - CGC 00.105.755/0001-50 - Administração, Hedação, Departamento Comercial e Oficinas
Rua Walter Marquardt, 1.180 - CEP 89259-700 -Catxa Postal 19 - CEP �9251-970 - Jaraguá do Sul - SC - Fones/Fax
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----.__MIL_JON_RAA---tSCH último concurso daPrefeitura
Prefeitos da Microrregião do Vale do Itapocu cumprirão extensa

agendá de contatos esta semana em Brasília, participando da
Marcha em Defesa dos Municípios, organizada pela CNM

(Confederação Nacional dos Municípios) e aproveitando para
realizar também audiências individuais com órgãos do governo
federal. O prefeito Mário Sérgio Peixer (PFL), de Guaramirim,
pretende reivindicar, entre as solicitações, recursos para cobrir a
dívida do Hospital Municipal Santo Antônio, Nesse aspecto,

Peixer entende que se os hospitais de outras cidades já receberam

importantes auxílios financeiros, o de Guaramirim não pode deixar
por menos. Peixer terá no deputado federal Vicente Caropreso

(PSDB) um aliado nesses contatos.

Celesc
Por sugestão do �ereador e
gerente da Celesc em

Guaramirim, Adilson André
Araújo (PPB), a Câmara de
Vereadores local está enviando

correspondência ao governo
do Estado e Assembléia

-

Legislativa e à propria direção
estadual da empresa alertando

para algumas questões
relacionadas com a tão

comentada cisão na estatal.
Uma das preocupações de

Araújo é com as

conseqüências do processo de

transformação na Celesc sobre
o quadro de servidores da

1 empresa.

Energia
Dentro de dois meses estará

concluída a instalação do novo
alimentador de energia elétrica

para atender ao

Município de Corupá. A
previsão é do administrador

regional da empresa, Luiz de
Freitas Melro Neto,

destacando que, com essa

providência, o suprimento.de
energia será normalizado no

Município. Atualmente,
moradores e, principalmente,

empresários vivem em

constante sobressaltos com os

problemas decorrentes da falta
de energização suficiente para

atender a demanda local.

Iluminação
Os vereadores Horst Reck (PPB), Ivaldo da Costa (PPB), Silvio
Scaburri (PMDB) e Armindo Sesar Sassi (PMDB) formularam
requerimentoatravés da Câmara de Vereadores de Massaranduba
solicitando ao Executivo que seja providenciada a contratação de

empresa que ficará responsável pelos serviços de manutenção da

iluminação pública no Município, A ausência de manutenção está
acarretando problemas ao sistema em vários trechos, em prejuízo

da comunidade, alegam os vereadores,

ENTREASPAS� _

"O meu pai é agricultor há 50 anos. Sabe tudo sobre a

) área. Mesmo assim, não tem a capacitação suficiente para
assumir a Secretaria de Agricultura."(Coordenador micror
regional do PT, Dionei da Silva, comparando a experiência à exigência
do cargo, numa crítica direta às nomeações feitas pelo Executivo local)

"Essas pessoas que hoje usam argumentos contra a

CPI, por muitomenos quiseram uma contra o Collor. E o

I fato concreto para a condenação do ex-presidente foi um
Fiat Elba. Um país não pode ter dois pesos e duas medi

I das." (Governador do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho - PSB

-, condenando a operação abafa, comandada pelo Palácio do Pla
nalto, para impedir a instalação da CPI da Corrupção)

CONSULTÓRIO DE ORTOPEDIA

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 88,79

Decretode
cancelamento
foi publicado
sexta-feira

Massaranduba - o prefeito
Dávio Leu (PFL) assinou decreto
sexta-feira anuland� o último
concurso público realizado pela
Prefeitura, em 1999. De acordo
com o prefeito, a decisão foi to
mada após "constatação de irre

.

gularidades na contratação de al

guns servidores", Ele informou que
a Assessoria Jurídica está veri
ficando também as condições em

que foram realizados outros con

cursos pela Prefeitura, nos últimos
seis anos, Segundo Leu, são pro
vidências que visam apurar sus

peitas e prestar esclarecimentos à
comunidade, Auditoria:prefeito querapurardenúncias sobre contratações irregulares

A verificação deverá abranger
todos os três concursos realizados
no período, sendo dois no man

dato do ex-prefeito Mário Sasse,
em 1997 e 1999, e o terceiro no

governo de Odenir Deretti (PPB),
em 1996, Os trabalhos ainda não

foram concluídos e até o momen

to só foram examinados os docu
mentos referentes ao concurso

de 1999, Conforme o prefeito,
nesse exame ficou constatada a

existência de duas versões con

flitantes de documentos indican
do resultados.

A primeira contém os dados
fornecidos pela empresa Lutz

Cursos, Concursos e Assessoria

Ltda., de Trombudo Central

(SC), contratada pela Prefeitura

para a realização do concurso, na

época, e a outra com informa

ções diferentes.
- Constatamos a existência

de casos em que pessoas que fo
ram reprovadas constaram em 10
e 20 lugares -, revela Leu, expli
cando que a Assessoria Jurídica
da Prefeitura está examinando
caso por caso,

Pelo decreto, todo o concurso

realizado para provimento de

pessoal para 68 funções em di
ferentes níveis do serviço público
municipal está anulado. Mas,
segundo o prefeito, isso não sig
nifica que aqueles servidores que
foram contratados regularmente
não serão aproveitados, É o caso,

por exemplo, dos servidores que
atuam em serviços braçais e que
terão contratação temporária até

que novo concurso, ainda sem

data prevista, seja realizado,

JUSTIÇA --:- Cerca' de 30

pessoas, das que foram apro
vadas no concurso na época,
foram chamadas até o momen

to para assumir as respectivas
funções. O prefeito disse ainda

que vai aguardar pela manifes

tação daqueles servidores que
se sentiram prejudicados em

seus direitos, com as medidas

que estão sendo tomadas, para
depois enviar relatório ao Minis
tério Público e Tribunal de Con
tas do Estado. (MILTON RAASCH)

JPMDB referendaLuizHenrique para candidato
Guaramirim - A JPMDB

está confirmando o apoio da ala

jovem do partido à candidatura do

prefeito Luiz Henrique da Silveira

(PMDB) para as eleições ao

governo do Estado, no ano que
vem, A posição foi tomada duran
te reunião estadual realizada sá

bado, no Município de Penha

(SC): Em outra deliberação, a

JPMDB também decidiu enviar

moção em apoio à recondução de
. Cacildo Maldaner na presidência
do partido no Estado, na con

venção estadual do PMDB em

dezembro deste ano, em Joinville.
Na mesma oportunidade,

também ficou definido que, a par-

fID) 9JJi/���V CRM: 3059 - CPF: 468859357/00

Médico Oftalmologista
Especialização: Hospital de Clinicas 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

tir de junho, a ala jovem come

çará a realizar encontros em vá
rias regiões do Estado, em prepa
ração para a convenção nacional
da JPMD:B, prevista para setem

bro, em Brasília, A proposta é
formar uma caravana das várias

delegações catarinenses, para a

convenção nacional. (MR)
(

FOTOLITO & CRIAÇÃO

370-8649
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Crítica: Dionei da Silva aponta comissionados sem nenhuma formação técnica

PT exigirá formação técnica
para servidores em comissão
Projetoestáem
fasedeelaboração

,

e será protocolado
aindaestemês

Jaraguá do-Sul- O Diretório
do PT está terminando o. levan
tamento sobre a formação técnica
dos servidores comissionados da
Prefeitura. O objetivo é recolher
subsídios para a elaboração de um

projeto de lei que exigirá formação
técnica na área para o preenchi
mento do cargo. Tão logo o partido
estiver de posse dos dados con

cluirá a proposta, que deve ser

protocolada na secretaria da Câma
ra de Vereadores ainda este mês.
O partido quer estender o projeto
também ao Legislativo, que no ano
passado aprovou a criação de

vários cargos em comissão.
De acordo com o coordenador

micrortegional da legenda, Dionei
da Silva, a proposta visá valorizar
o profissional técnico e evitar a

contratação de funcionários sem

nenhuma formação e identificação
.

com a área de atuação. "É preciso
acabar com o abuso das contrata

ções pelo critério de compadrio,
sem levar em consideração a ca

pacitação profissional. Muitos
ocupam cargos importantes no

primeiro escalão sem qualquer for
mação que os credencie a ocupar
a pasta", criticou, informando que
o levantamento pretende também
identificar possíveis desvios de

funções.
Outros dois projetos, também

considerados polêmicos, aguar
dam os trâmites legais para entrar

em votação no plenário da Câmara.
Um diz respeito ao nepotismo e

outro pretende reduzir de 90 para
30 dias o recesso, definindo as

férias dos vereadores entre 15 de
dezembro e 16 de janeiro. O pri
meiro proíbe a contratação de pa
rentes até o terceiro grau do pre
feito, vice e secretários, e visa aca

bar com o nepotismo na adminis

tração pública.
Na opinião do vereador Mar

cos Scarpato, os projetos não en

contrarão resistência para serem

aprovados. "Apesar da polêmica
causada acredito que as propostas
serão aprovadas. Até porque, será
a oportunidade dos vereadores
mostrarem à sociedade que estão

comprometidos com os interesses

públicos, e não com projetos pes
soais ou de grupos", avalia, acres
centando que será um passo
importante para a moralização das

administrações públicas.
(MAURíliO DE CARVALHO)

Eleições/2002 movimentam partidos e candidatos
Jaraguá do Sul- Apesar da

distância, a movimentação de pré
candidatos às eleições do próximo
ano é cada vez mais intensa. A

julgar pelas pretensões e promes
sas dos partidos, nada menos do

que -seis candidatos do Município
disputarão uma vaga à Assembléia
Legislativa. Dados como certo o

lançamento de postulantes do PT,
PPS, PMDB e PFL. PSDB e PPB
ainda não decidiram se apresentam
candidatos. Entretanto, o presidente
da Câmara de Vereadores, Lio Tironi
(PSDB), já manifestou interesse.

De acordo com lideranças pe
pebistas, a tendência é apoiar um

candidato da coligação Mais Jara

guá do Sul, mas não descarta a

possibilidade de lançar um nome

do partido. Entre eles, o do presi
dente do diretório, José Carlos Ne
ves, o Gê, e do vice-prefeito Mo
acir Bertoldi. Mas a maior disputa
acontece internamente, dentro dos

respectivos diretórios.
No PT, disputam a indicação o

presidente do Sindicato dos Me

talúrgicos, Jair Mussinato, e o co

ordenador microrregional da

legenda, Dionei da Silva. No
PMDB, o deputado estadual Ivo
Konell garante que será o candida

to, mas a vereadora Maristela

Menell também quer a vaga. Está
em curso um movimento, liderado
pelo ex-secretário de Saúde de
Guaramirirn Nilson Bylaardt, para
que o candidato doPMDB não seja
de Jaraguá do Sul.

O PFL trabalha o nome do
coordenador regional, Alcides
Pavanello, mas o prefeito de Mas

saranduba, Dávio Leu, tem decla
rado que pretende disputar a indi

cação. O PPS promete ,lançar um
candidato, tem três nomes, do atual

presidente do diretório, Edson
Müller, do médico Nelson Eischs

taedt, e o coordenador na região,
João Gomes, o João do Táxi. (MC)

Por unanimidade, o Tribunal de Justiça do Estado absolveu o ex

prefeito de Schroeder Gregório Tietz (PSDB) da acusação de ter

desrespeitado liminar concedida pela juíza de Guaramirim, Sônia
Maria Mazzetto Moroso, em fevereiro do ano passado, que o

obrigava a repassar verba suplementar de R$ 10 mil à Câmara de

Vereadores, referente a novembro de 1999.
O anúncio foi feito na tarde de ontem pelo advogado de Tietz, Paulo
Mattos, também presidente da subseção da OAB de Jaraguá do Sul.

Na época, Tietz chegou a ser preso, conduzido à Delegaciade
Guaramirim, por decisão do juiz substituto Elleston Lissandro Canali.
- Em outras palavras, a decisão significa que o tribunal julgou que
o prefeito agiu corretamente -, resumiu Mattos, informando que o

julgamento foi realizado na quinta-feira passada.

Tarifa única
O superintendente da Região Metropolitana NortelNordeste de

Santa Catarina, Antônio Luz Neto, reuniu-se ontem com diretores
da Telesc para discutir projeto de tarifação única entre os

municípios. Na opinião dele, a tarifa única trará economia aos

usuários e vantagens à operadora. "À medida em que o custo das

ligações é menor haverá demanda porque aspessoas saberão que
estarão sendo beneficiadas", justificou, afirmando que, com a

tarifa única, o serviço fica mais flexível, já que acabam os
'

interurbanos,

Sugestões para a coluna: cp.politica@jornalcorreiodopovo.com.br

Pequena - R$ 7,90
Grande - R$ 13,90
Gigante - R$ 17,90

O
6 Calzane - R$ 17,90

/�'P�azer em Entregamos em Guaramirim
" atender bem.

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

Reunião
O Diretório do PTB de

Jaraguá do Sul realizou ontem

reunião para iniciar as
discussões com vistas às

eleições do próximo ano. Em

pauta, as estratégias e o

posicionamento do partido
diante das possibilidades de

aliança. O presidente da

legenda, vereador Jean
Leutprecht, negou que esteja
negociando a filiação em outro

partido, mas confirmou que
recebeu diferentes convites.
"Por enquanto, não pretendo
sair", avisou.

Masc

Inaugurado
ontem, em Florianópolis, o

Masc (Museu de Arte de Santa

Catarina), instalado no Centro

Integrado de Cultura. O acervo
,

vai abrigar, além de diversas

peças artísticas
e registros culturais, quatro
esculturas de grande porte,

doadas pela direção do
Shopping Center Itaguaçu,

entre elas a escultura
de Paulo de Siqueira, artista
reconhecido por trabalhos
realizados com sucatas de

ferro.

�a-�
371-'655

�wJe
Fazendo seu pedido deJ
pizza grande ou gigant�1C1 I

você ganha uma minipizza
de banana nevada

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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em fotos Por Egon Iagnow

Grade usada na cultura do arroz. Tinha como objetivo formar uma camada de

lodo, misturando barro e água, para receber a semente

A rusticidade dos

implementos agrícolas
utilizados por nossos

colonos surpreende.
Máquinas agrícolas de
procedência industrial só
começaram a surgir nos

anos 50. Antes disso, o
colono precisava ele próprio
fabricá-las. E aí outra

surpresa: com as parcas

,ferramentas que dispunha
(serrote, martelo, formão,
broca emais alguns) fazia
verdadeiros milagres.
Fabricava desde a

ferramenta mais simples,
como um cabo de enxada,
atémáquinas bem

'Indústrias de
Máquinas Kreis lida.

Rua José Theodoro Ribeiro, 165 • Cx. Postal 84 •

Fone (47) 371·0555 • Fax (47) 371·0403
e·mail • indumak@netuno.lom.br

elaboradas, como uma
colheitadeira. Para quem

quiser conhecer um pouco
mais destes implementos
sugerimos visitar o Museu
di Ferramenta D'Affari
deiNoni, em Santa Luzia.

Uma trilhadeira de fabricação caseira.

Podia ser utilizada ma colheita de arroz
e feijão. Há exemplar da mesma no

, museu em Santa Luzia

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". Opassado só é importante se

seu tempo foi bem empregado.

Barão do Itapocu

Há 40 anos

Em 1961, o Presidente da República, Jânio Quadros, nomeava os drs.
Paulo Konder Bornhausen e Carlos Gomes de Oliveira para os Insti
tutos Nacional do Pinho e do Mate. A CâmaraMunicipal, atendendo a

tão simpático gesto, escolhendo homens do nosso meio, a requerimen
to do vereador Victor Bauer, endereçava o telegrama que se segue:
"Exmo. Sr. Jânio Quadros, DD. Presidente da República dos Estados
Unidos do Brasil, Palácio do Planalto, Brasília-D.F. Câmara Munici
pal.Jaraguä do Sul, em sessão quatro corrente, tornando conhecimen
to atos de Vossência que designararn drs. Paulo Konder Bornhausen

.

e Carlos Gomes de Oliveira para presidência e direção Institutos Na-
cionais do Pinho e do Mate, por proposta vereador Victor Bauer, una
nimemente aprovada, legislativo apresenta Vossência mais calorosos

aplausos oportuna medida, entregando nas mãos honradas dois ilus
tres catarinenses direções de autarquias de mais transcendentais im

portância na economia brasileira. Povo jaraguaense rejubila-se pelo
reconhecimento valores homens públicos terra catarinense e antecipa
certeza de que o rigor a ser imprimido aos órgãos defensores das

riquezas regionais só poderão engrandecer e facilitar o trabalho de

recuperação nacional iniciado pelo preclaro Presidente da República
a primeiro de fevereiro corrente ano. Saudações Cordiais - Murillo
Barreto de Azevedo, Presidente da Câmara - Eugênio Victor
Schmöckel, secretário".

Há 14 anos

Em 1987, Miss Jaraguá não ia ao Miss Santa Catarina. Embora eleita
e alcançado soberba votação era questionada a sua idade, impedindo
que participe, em razão de completar 18 anos somente no final de

agosto. A comissão organizadora do concurso, acertadamente, deci
dia, mesmo admitindo a mea-culpa na inscrição da candidata deixan
do de convidar a primeira princesa, Josane Buchmann, que disputaria
o título estadual representando Guaramirim. MargaretDenise Schmidt
era a representante de Jaraguá do Sul, de 1988, uma vez que ficou
decidido que não haveria Concurso de Miss Jaraguá do Sul no próxi
mo ano. Assim, Margaret Denise Schmidt permanecia por dois anos
no trono.

Há 4 anos

Em 1997, jornallocal CORREIO DO POVO levantava em editorial com
o título QUE PAIS É ESSE?, para referir-se ao ensino em nossomeio,
dizendo que "o ensino no País parece mesmo condenado a permane
cer atrasado e carente de recursos e atenção dos governos federal,
estadual emunicipal- na maioria dos casos. A grande contribuição
à educação fica por conta da criatividade e do compromisso, quase
que sacerdotal, dos professores, mal remunerados e sem expectativas
de melhorias. Pesquisas apontam que a procura pelos cursos da área
do magistério está caindo vertiginosamente. Com quem nossos filhos
irão aprender? Para se ter uma idéia de abandono e do descaso dos

governos para com a educação no Brasil, basta analisarmos alguns
dados relativos às condições de vida e trabalho dos profissionais do
ensino. Além disso, enquanto um secretário municipal recebe mensal
mente R$ 4.441,83, um professor da rede pública ganha R$ 580,05,
para dar 40 horas/aula semanais. Um deputado estadual ganha em

média R$ 6 mil, sem os benefícios, um professor com curso superior
de uma escola do Estado ganha míseros R$ 452,03. O professor para
o curso médio investiu, no mínimo, 13 anos em estudos. O deputado e

.

o secretário, às vezes, só teve um bom padrinho político. Conclui: "É
bom lembrar a célebre frase de .Monteiro Lobato: "Um país se faz
com homens e livros". Pois é!

MOMENTOS DE REFLEXÃO

Quaresma?!
Não sabemos com certeza onde, quando e como surgiu a Quaresma. Sabemós, no entanto, que ela foi

surgindo aos poucos. Alguns afirmam que a Quaresma se originou por causa de estágio final de preparo
dos catecúmenos - no cristianismo primitivo. Outros 'afirmam que ela está associada aos 40 dias que
Jesus passou no deserto após ser batizado (Mc 1.13; Mt 4.2; Lc 4.1-2) ou pelos 40 dias que Moisés

jejuou no Sinai (Êx34.38) ou pelos 40 dias que Eliasjejuou noMonte Orebe (1 Rs 19.8) e/ou por causa
dos 40 dias e noites que durou o dilúvio (Gn 7.4 ss). Os relatos bíblicos apontam para períodos de

transição e de preparação. O importante não é o significado cronológico do número 40, mas a atitude

que as pessoas têm neste período.
É por volta do século 4 que temos a primeira referência à Quaresma como um período de 40 dias,

imediatamente anterior à Páscoa, que servia de tempo de reflexão, preparação a todas as pessoas cristãs.
Durante a história da igreja, diversas práticas foram associadas ao período da Quaresma, sendo que a

mais comum era o jejum. Deve-se salientar que o jejum não foi introduzido pelo cristianismo. Mesmo
religiões não-cristãs o tinham como parte de seus rituais. Os romanos, por exemplo, praticavam-no por

razões medicinais.
A Quaresma se constitui dos 40 dias anteriores à Páscoa, não contando os domingos. Ela inicia no dia

que conhecemos como Quarta-Feira de Cinzas e está relacionada com uma prática penitenciai da Igreja
antiga. Na Gábia, as pessoas penitentes eram expulsas da Igreja no início da Quaresma (imitando a

expulsão de Adão e Eva do Paraíso) vestindo uma roupa penitencial e untada de cinzas. Aos poucos,
provavelmente, em solidariedade aos penitentes publícos (pedintes), toda a comunidade começou a

participar do tiro das cinzas, tendo uma cruz de cinzas desenhada na testa. Desde o século 12, as cinzas
utilizadas neste ritual vinham dos ramos das palmeiras utilizados no Domingo de Ramos do ano anterior.
O jejum quaresmal significava que as pessoas tinham somente uma refeição diária, geralmente à noite .

Eles se abstinham de carne, vinho e derivados do leite (manteiga e queijo). No final da Idade Média, esta
prática entrou emdeclínio. Começou-se a praticar o jejum somente nas quartas-feiras e sextas-feiras, que

.

eram os dias tradicionalmente usados pelos cristãos para o jejum.
Atualmente, Quaresma é dita como "Época de Paixão - Tempo de jejum". É tempo especial para refletir
sobre o sofrimento de Cristo. E é tempo de concentrar-se a si mesmo diante de Deus e tomar distância de
coisas que nos tornam dependentes como, por exemplo, chocolate, bebida alcoólica, da TV, de café ou

outras guloseimas. O dinheiro economizado com isso pode ajudar uma boa causa ou a missão da Igreja
ou mesmo a comunidade local. Sim,jejuar enriquece nossa vida espiritual e física. Jejuar é uma prática

agradável ao Senhor Deus sempre que vive a liberdade em Jesus Cristo e se constrói a paz com

Justiça. (Isaías 5.6-8).
P. Carlos Luiz Ulrich

Memória Jaraguaense
O que faltou para contar... (82)

Tio Eugênio

A. energia elétrica (4)
.

.

Como dizia, continuando a prosa da semana passada, 'o sr.

Demarchi desopilava o seu fígado dizendo que se Joinville tivesse

sempre procurado o nosso interesse, ao menos ao nível dos de
mais distritos, poderíamos nos resignar, em conformidade da nos

sa política, os 20% adicionais não trazem nenhum benefício para
nós e só servem para encher urna caixa de água em Joinville, não
convém aqui esvaziar nossos bolsos. Temos que pagar os 20%

proporcionais sobre o empréstimo de 1.400 contos, que pesa so

bre nossa receita, sem receber qualquer melhoria em troca, e acha
lá justo que continuemos a ser tolos?". Lembramos que amizade e

política são sacerdotisas diversas e cada uma funciona no templo próprio com cerimônias e ritual

"",,� q.,""".........
.

Tio Eugênio

diversos".
No dia 14/4/1924 assumia a intendência do distrito o sr, Arthur Müller, por portaria assinada em

12/4/1924, pelo dr. Marinho Lobo. A passagem era feita pelo' sr, Arthtir Carsten, contador munici
pal, que para esse fim veio até Jaraguá, Deixava a intendência o sr. Leopoldo Jànssen, que por

longos anos exerceu o cargo, ficando a intendência anexa ao Jornal CORREIO DO POVO.
A Empresa de Eletricidade de Jaraguä, depois de longas demarches e esforços achou que resol

veu o problema de fornecimento de energia elétrica desta localidade, contratando o fornecimento
com a usina de Blumenau. "Pois bem!", escrevia o CORREIO DO POVO, o 'seu' Procópio acha que

aqui ninguém precisa de força e quer fazer valer seus direitos, impedindo que a usina de Blumenau

forneça força para Jaraguá".
Prosseguiam com grande atividade o trabalho para a instalação da força elétrica em Jaraguá,

vinda da usina de Blumenau.
Os antigos postes de madeira eram substituídos por outros' de cimento armado que ofereciam

grande resistência. Jaraguá já apresentava outro aspecto, com o prédio na Rua Preso Epitácio
Pessoa, junto ao qual serve de escritório à empresa de eletricidade de Jaraguá. Nos últimos dias

chegavam de São Francisco grande número de volumes com o material para a instalação da luz e

força .

A Empresa de Eletricidade Jaraguá Ltda., assim aparecia a entidade fornecedora de luz e força,
reclama contra a destruição dos isoladores quebrados, prevenindo os malfeitores, as medidas to

madas, em alemão e português, Devo voltar outra vez.
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VIDA ROTÁRIA

IGE
Intercâmbio de

Grupo de

Estudos

A foto mostra o Grupo
de Intercâmbio de Estudos,
do Distrito 4650, que em

barcou no último dia 30 de

março para os Estados

Unidos, de onde retomarão
no dia 30/4/2001. Os Esta
dos'de Illinois e Massa

chusetts abrigarão o grupo
brasileiro que se compõe dos seguintes: da esquerda - Lauron Telmo de Jesus, analista de sistemas,
de Blumenau; Gisele F. de Oliveira, psicóloga, de Joinville; Carlos Modolo, engenheiro têxtil- Team
leader -, de Blumenau; Rita de Cássia Grubba, fisioterapeuta, de Jaraguá do Sul, e Sávio Sedrez,
professor de Inglês, de Barra Velha. Dos EUA o Grupo de Estudos será recebido por igual espaço no
Distrito 4650. Boa viagem ao nosso grupo e boas-vindas ao grupo dos Estados Unidos.

ANIVERSÁRIO

Herta Henschel Marquardt
A baixinhaHerta HenschelMarquardt com

pletou, no dia 23/ de março último, os seus 90
anos de existência. Parentes próximos e afas
tados reuniram-se na Confeitaria Kuchenhaus

para assinalar tão grato evento. O CORREIO
DO POVO assccia-se com o acontecimento, com
votos de muitos anos no rol das fannlias Henschel
e Marquardt.

'lIiírculo
Italiano

RESULTADO DA AÇÃO ENTRE AMIGOS
1 ° prêmio - Celta O km - 042 - Carione Pavanello
2° prêmio - Televisor 20 - 503 - Rudiberto Piaz
3° prêmio - Videocassete - 106 - Flávio Mohr
4° prêmio - Forno microondas - 492 - Paulo Donizete
5° prêmio - Bicideta 18 marchas - 762 - Textipan
Os respectivos prêmios foram entregues no dia 30 de
março no jantar mensal.

11 a FESTA ITALIANA

Começam os preparativos para a 113 FESTA ITALIANA.
Data: 29 e 30 dejunho de 2001
Local: Parque Municipal de Eventos
Programa: nas próximas edições daremos início a

divulgação da programação.
Faltam 88 dias.
Toi, vê se vem!

CONFORTO, PELE BEM TRATADA,E MUITOS BRINDES
Vinho parece sinônimo de turismo. Ao menos para as cantinas (vinícolas) do Rio Grande do Sul. Animadas com o

sucesso recente de seus vinhos finos, várias delas estão investindo em novas pousadas e roteiros para atrair os

viajantes em busca de degustação de uma taça de vinho ou de um passeio pelas plantações.
O rnais charmaso .deles, com início de construção previsto para meados deste ano, será o "Spa do Vinho", baseado

até agora único Spa Vinotherapie Caudalie, em Bordeaux, na França. A obra, com Tnvestim,ento previsto de R$ 7
milhões, será um hotel completo com '120 apartamentos, ao lado de uma clínica (spa), cujos tratamentos estéticos
terão como base ,a semente e a uva.

'

Carlos Trossini, da Incorporadora Três, explica que o polífeno, extraído da semente da uva, é o responsável pelo
rejuvenescimento da pele e será a base de cremes e óleos do spa. O projeto, incorporado pela Três, já conta com a

parceria da Miolo, vinícola localizada em frente ao terreno.
"O turista quer conhecer mais da região, e não apenas parar nas cantinas e comprar algumas garrafas", diz

Adriano Miolo, , sobre o tradicional tour. A sua própria vinícola também está em obras - a Miolo está ampliando a área
para produzir 5 milhões de litros de vinhos por ano (um investimento estimado em R$ 10 milhões até 2003), com um

,

cuidado especial com o turista. O visitante poderá conhecer todas as instalações, entender o processo e ver os

vinhos envelhecendo nas garrafas, inclusive o espumante, que faz a segunda fermentação nas garrafas, em caves

Subterrâneas.
A Casa Valduga, uma das pioneiras no enoturismo na região, com a primeira pousada inaugurada em 1992, a

cantina planeja uma nova pousada na Casa de Pedra, outra vinícola do Vale dos Vinhedos, no qual a cantina tem
participação. Atualmente, a charmosa pousada dos Valdugas tem nove suítes, além de um restaurante. O charme
para o turista é a visita a uma parreira com sete tipos de uvas, onde é possível comparar as diferenças e, claro,
degustar vinhos, queijos e salames. ,

(Extraído do Jornal Valor Econômico - 05.03.01 - Caderno Eu&Consumo - pág. D5)

Oevanir Danna
Presidente do Círculo Italiano de Jara uá do Sul

ROTARYCLUB
DEGUARAMIRIM

(FUNDADO EM 21/JULIIO/1967)

Relações Públicas
373-0091

REUNIÃO 29/MARÇO/2001 - REUNIÃO DE COMPA

NHEIRISMO realizada na residência do companheiro Júnior com
a presença dos convidados Luiz Carlos Azevedo (AZEVEDO
AUTOMÓVEIS) e Leopoldo Freitag Neto (DESPACHANTE
FREITAG).

ABRIL - MÊS DA REVISTA ROTÁRIA e ANIVERSÁ
RIO DE PAUL HARRYS (FUNDADOR DO ROTARY NAS
CIDO EM 19/ABRIL/1868) ...

O idealizador e fundador do Rotary nasceu nos EUA. Teve

cinco irmãos e foi criado pelos avós paternos, desde a idade de

três anos, tendo herdado deles um grande espírito de tolerância,
que foi marca fundamental do seu caráter.

Como qualquer aluno teve "altos e baixos" em sua vida estu

dantil.
Formou-se advogado com 23 anos de idade, no ano de 1891.
Antes de iniciar sua atividade profissional, imediatamente após

a formatura, viajou durante cinco anos, percorrendo diversos es

tados do EUA e diversos países da Europa. Ele considerava este

período um preparativo para exercer sua profissão de advogado.
Estas viagens, Paul Harrys custeou trabalhando em diversas

atividades profissionais, em todos os locais por onde passou. Fo
ram milhares de quilômetros onde Paul Harrys palmilhou ruas e

caminhos nas montanhas, dormindo ao relento nos campos e bair

ros pobres de grandes cidades, onde por vezes até fome passou.
Em 1896, iniciou sua atividade profissional como advogado

na cidade de Chicago, EUA.
CONTINUA NA PRÓXIMA COLUNA

POR QUE SER ROTARIANO?
AMIZADE

O Rotary proporciona uma das mais básicas necessidades

humanas: a amizade e o companheirismo. Este é um dos motivos

pelos quais o Rotary começou em 1905.

CONHEÇA NOSSO PRESIDENTE...
Rildo Albuquerque é casado com Ana Paula. É pai do pequeno
Arthur. Companheiro Rildo é cirurgião-dentista, atuando em

Guaramirim e Jaraguá do Sul, onde possui consultórios.
Em nossa comunidade ele faz parte do Conselho Municipal

de Saúde, onde representa os profissionais da odontologia.

ANIVERSARIANTES ...

Dia 06/ABRIL completa mais uma "primavera" a CARLA
FISCHER, filha do nosso companheiro NELSON PEREIRA.

Dia 08/ABRIL é a vez do companheiro NELSON PEREI

RA.

Aos dois, pai e filha, desejamos paz, saúde, alegria e prospe
ridade.

'llTabelionato,

., de Notas e

Protestos de

Osnildo Bartel
.. 373-0404

Rua Reinaldo 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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Nosso diretor vai à escola
, A convite
da profes
sora Patrí

cia e sua

turma da 3a
série "A",
doColégio
Evangélico
Jaraguá,
fazem pose
como

palestrante,
que desenvolveu o tema de nosso fundador, coronel Emílio Carlos

Jourdan, com mostra de fotografias daquele passado remoto.

As leituras de Manoel de Souza

Genro do general Salon, Euclides da Cunha tivera notícia de que Floriano,
que mandara prender aquele militar, o iamandar fuzilar. Num ímpeto de
coragem, o moço escritor procurou o ditador. E, semmedir as conseqüên
cias, começou a verberar o seu procedimento, se tal fizesse. Tamanha

audácia, era das que Floriano costumava punir com uma descarga de

fuzilaria, no silêncio de uma fortaleza. Ao terminar, o ditador indagou, a
testa franzida:
- Já acabou?
- Já-, respondeu, firme, Euclides.
.E Floriano, desanuviando a testa:

Menino, quando seu pai não cogitava sequer de fabricá-lo Ca frase é

outra, brutal,Omas equivalente), eu já era amigo de Solon.
E no mesmo tom:
- Pode retirar-se.

Araripe Junior - Revista da Ac. Bras. de Letras, nO 39, página 256.

Coluna do

Sindicato dos Contabilistas de Jaraguá do Sul e Região
SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE

JARAGUÁ DO SUL - SINDCONT
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Sindicato dos Contabilistas de Jaraguá do Sul - atra

vés de sua diretoria,
Convoca todos os membros da categoria da base ter

ritorial composta pelas cidades de Jaraguá do Sul, Corupá,
Guaramirim, Massaranduba e Schroeder, para assembléia
geral extraordinária a ser realizada em 11 de abril de 2001
em sua sede social na Rua Marina Frutuoso, 909, salas 2 e

3 centro de Jaraguá do Sul - SC, às 16:00 horas em pri
meira convocação e às 16:30em segunda. A ordem do dia
será a eleição da nova diretoria do SINDICONT.

Os candidatos deverão se apresentar em chapas com

pletas até o dia 03 -de abril de 2001, conforme previsto no

§ 3°, art. 17 do estatuto socia I.

Jaraguá do Sul, 13 de fevereiro de 2001.

Maria Terezinha de Ávila Bispo
Coordenadora Comissão de Eleição

No mês de aniversário da

Caraguá não vão faltar
. ,. I _

preços mcnvers pra voce

comemorar junto com a

gente. Venha conferir.

REMINISCÊNCIAS

As cheias de 1906
(conclusão)

Garibaldi-JGS -

Distrito de Veszprém (060)

Por que "antigamente" e
"outrora"? XLV

Também São Bento recebia para
construção de pontes, etc.

A Comissão Encarregada das

Inundações dirigia-se ao governo
do Estado e este, em 25/4/1906, in
formava que estava aguardando a

União remeter a quantia concedida
para atender aos flagelados.

O presidente da República, dr.
Francisco de Paula Rodrigues Al
ves, em suaMensagem ao Congres
so, em 8/5/1906, fazia referência às

inundações ... "conheceis a situa

ção em que se encontram os cen

tros de população ao alcance das

cheias, a perda de vidas preciosas e
os prejuízos da agricultura e das in

dústrias marginais a esses rios. O

mesmo aconteceu no Norte de San
ta Catarina. As primeiras medidas
foram desde logo tomadas, não só

. por auxílio direto aos governos lo

cais, como por medidas de socor

ros de toda espécie".
Pelo paquete "Saturno", desem

barcava o ministro da Viação, o dr.

LauroMüller, acompanhado do se

nador Felippe Schmidt mais o de

putado Luiz Gualberto, recebidos

pelas bandas "Babitonga" e "Treze .

de Maio", os quais faziam viagem
de trem especial até a ponte do Ara

quari. -Embarcavam para Joinville

para conhecera estação férrea. No
dia seguinte o ministro seguia de

trem ao Paraty com o acompanha
mento de famílias locais, lotando

. dois vagões de I" classe, desem
barcando na estação então deno

minada de "LauroMüller". Dia 16,
seguia aCampo Alegre e São Ben

to,dia 17 estavaemJaraguáe 1gem
Blumenau, para ver de perto os da
nos causados pelas inundações.

Na divisa de Jaraguá aguarda
vam muitos amigos, entre os quais
o dr. Abdon Baptista, Alexandre,
Ernesto, Tavares e Domingos da

Nova Jr. Chegando à sede, foram
aclamados por grandemassa popu-

A foto mostra a entrada principal da Capela Santíssima Trindade,
no Iaraguâ 84. E dá a data de sua construção: 1920

lar ali reunida para ver os visitantes e

aclamá-los. Após foi servido profu-
.

so banquete, em que, ao champanhe,
o m:. Tavares, pai de Mário, de sau

dosa memória, brinda o dr. Lauro

Müller em eloqüente discurso, res

pondido pelo manifestado que sau

dou a crescente prosperidade de

Joinville. A sede achava-se visto
samen te adornada.

De Jaraguá o ministro Lauro

Müller e comitiva seguiram em

direção a Blumenau, sendo acompa
nhado até o Rio da Luz pelos srs.

Abdon e Tavares, chegando à noite

de 19 aBlumenau,
***

A família dePedri requeria 30 hec
tares de terras, cada um, de nomes:

Zegundo, Sesínio e Julio, 'o que era

favoravelmente em 14/12/1906, no

lugar por eles indicado, ao preço de
1 réis o metro quadrado.

---***---

Catequese dos selvícolas
Geraldo da SilvaFurtado, deBela

Vista, em 12/1/1907, enviava carta

aberta aos coronéis Raulino Horn e

Leon Eugenio Lapagesse:
"Recebi com entusiásmo vossa

circular relativamente à

LIGAPATRIÓTICAPARA
CAIEQUESEOOS
SELVÍCOLAS,

fundadoem4dedezembrode 1906.
À Liga desejomilhares de felici

dades, a qual sempre encontro-me

pronto a contribuir para qualquer fim,
com o contingente a que ficar sujeito
como sócio".

Emigração
De uma crônica de Berlim, "O

PAIZ"; do Rio de Janeiro, escrevia:
"A emigração é um problema

que começa a inquietar seriamente
os centros oficiais.

Durante o ano de 1906, embar
caram em Bremen para o novomun

do um total de 208.343 emigrantes.
Nunca, até então, se tinha atingido
essa cifra: Em 1905, o número de

.

emigrantes foi de 186.856, de que a

maior parte provinha daHUNGRIA
e daRÚSSIA. O número de alemães

foi de 16.663 e 14.845 emigrantes.
Catequese dos Botoéudos
O explorador sr. Alberto Fric,

representante do Museu Real Et

nográfico de Berlim, achava-se em
Florianópolis e pedia para publicar
n'O DIA as seguintes linhas:
LigaPatriótica de Catequese
Para combinar os meios da pa

cificação dos BOTOCUDOS, apela
para todas as pessoas que direta
ou indiretamente lhe possam forne
cer informações, tanto dos ataques
dos botocudos aos civilizados
como dos bugreiros aos botocudos
especifican'do quais as fazendas em

que se têm dado tais ataques e quais
daquelas fazendas em que tais ata

ques nunca se deram. Tratando-se
de grande interesse para a paz e o

I

sossego dos habitantes do Estado,
espera o abaixo-assinado ser aten

dido no pedido que ora aí deixa.
ALBERTO FRIC C Hotel Saavedra
- Florianópolis). Segue (FRITZ
VON JARAGUÃ)

CARAGUÁ
Fone: (47) 371-4000
Jaragu6 do Sul
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CONVENÇÃO
O empresário Udo Wagner, coordenador
da convenção lojista estadual/2002 em

Jaraguá do Sul, apresentou na última
semana a logomarca do evento e o tema

F "do encontro:
"

ocar para crescer .

FEIRA
A Mannes Estofados e Colchões estará

presente na Tecno-hotel: no Centro �e
Feiras Sierra Park, em Gramado, no RIO
Grande do Sul, de 16 a 19 de maio. Trata
se da maior feira profissional para hotelaria
e gastronomia do Sul do País. O setor

hoteleiro vem se constituindo num dos
maiores parceiros da conceituada empresa
guaramirense .

.

PALESTRA
A Fundação Logosófica de Jaraguá do Sul,
em comemoração ao centenário do fun
dador Gonzáles Pecotche, realiza a pa-,

.

lestra "Logosofia: uma nova cultura para
a humanidade", dia 10 de abril, às 20h30,
no Pequeno Auditório da Scar. Entrada
franca.

AUTO-ESTIMA
A JHB - Desenvolvimento do Potencial

programou para o período de 17 a 19 de
abril mais um curso de autoconhecimento
voltado ao desenvolvimento pessoal e

profissional para as mulheres. Segundo a

diretora da JHB, Janice Breithaupt, o

objetivo é despertar e valorizar a auto
estima. A agência presenteou este curso

para duas associadas da Ajadefi.

POSSE
O prefeito de Corupá, Luiz Carlos Ta

manini, foi.empossado na última quinta
feira presidente do Conselho de Prefeitos
do Consórcio Quiriri, que reúne os mu

nicípios de Corupá, São Bento do Sul,
Campo Alegre e Rio Negrinho em torno de
ações de defesa ambiental.

Diretorgeraldo ColégioNovaÊ;�, T�uriRochaRamos, eopre�denteda
CDL (CâmaradeDirigentesLojistas),HilárioCorrêa,naassinaturado
convênio entreCDLeColégioNovaEra,nodia28demarço,naAABB

Balduino-Raulino (D), secretário-geral da
Fameg (Faculdades Metropolitanas de

Guaramirim), nesta pose ao lado do diretor

geral, José Tafner, recebe cumprimentos pelo
aniversário no dia de hoje

Empresário Nelson Araujo, da
empresa Brascones, o jogador
Edson, o vereador Adilson
André Araujo, os jogadores
Totó e Nanaca e o empresário
Carlos Chiodini, do Posto

AvaÚMi�-patrocinadores e
atletas da equipe Beko's, de
Guaramirim -, na apresen
tação do novo uniforme

O popular John Lennon é o garoto-propa
ganda da turma "Os Malakabaâo"

311-

Ravelli, a loja
que veste o

homem de
bom 8osto.

® ür.Iuclono Maiochi Pereira
Oftalmologista - CRM 9066

.

CaIçadãq364-c/estaciormlentoanexo-nãofechamosparaainbço
Fone: (047) 370-1010 - fax: (047) 433-3501

Jaraguá do Sul
Av. Getúlio Vargas, 158 Tel. 275-0583
Av. MatDeodoro, 183 Tel. 371-7365

Guaramirim -

Ruá 28 de Agosto, 1939 Tel. 373-1065

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

Cartão Fidelidade

o Boticário
Adquira o seu em uma de nossas lojas

Francisco Doubrawa
Ana Elizabeth' Duwe
Sandra M, Kath

Jaques R Nicholetti

Vivian Koch

f�'li� �rtiY:.çl,gárÍ(w
1/4 - Lucilda Borck
2/4 - Francielle da Silva Chaves

Etelvina Dalri Busnardo
AdemarWolf
Paulo de Carvalho

3/4 - Nei Baurscheidt
4/4 - Cleydi T. Chiodini Pedri

Ana HeloisaWolf

VanderleiAndrzejewskicompletôu
mais UIII alio de vida dia 25 de

março. Afamilia deseja muitas
felicidades, parabéns!

Aniversariou ontem Danilo

Nicoccelli, recebendo abraço de sua

esposa, Kele Regina de Lima.
Felicidades!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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existem situação bastante com

plicadas, como a da tubulação
que existe nas proximidades do

Supermercado Breithaupt, no

Centro, e que vai escoar na BR-

280.

Essa tubulação está na maior

parte entupida e a solução de

pende de limpeza difícil de fazer,
e, talvez, tenha até que ser que
brada. Outro problema é o acú

mulo de água na faixa do centro

da cidade, commorro de um lado

e falta de vias de escoamento ao
.

longo da ferrovia e aRodovia BR-

280. "A água fica represada. Pre
cisamos corrigir essa deficiên

cia também", diz o secretário de

Obras, Viação e Saneamento, Lauro
Fröhlich.

Peixer quer aproveitar o estu
do para a elaboração do novo ca

dastro imobiliário da cidade, para
iniciar também a identificação
dos locais mais comprometidos
no escoamento pluvial.

ASFALTO - Ele anunciou,
também, que em breve iniciarão

as obras de pavimentação asfáltica
nas ruas Henrique Friedemann,
João José Vieira e João Pereira Li

ma. A Prefeitura vai executar as

melhorias, através de parceria com
os moradores para divisão de cus-:

to. Trata-se do primeiro trecho

de asfalto que a cidade irá rece

ber em toda a história da adminis

tração pública doMunicípio. (MR)

JARAGUÁ DO SUL, 3 DE ABRIL DE 2001

Postos telefônicos podem ser

desativados em Guaramirim
Sistema
estaria ficando
obsoletoe
dando prejuízos

Guaramirim - A Prefeitura

poderá desativar os postos de

serviços de telefonia convencional
que funcionam no Centro e nas

localidades de Guamiranga e

Corticeira. A informação foi dada
ontem pelo.prefeitoMário Sérgio
Peixer (PFL), após tomar co

nhecimento de que a Telesc havia
cortado a comunicação da unida
de que funciona na Rua 28 de

Agosto, no centro da cidade. A

administração municipal não

pagou a conta de consumo desse

posto de serviço, relativa aos me

ses de setembro, outubro, no
vembro e dezembro do ano

passado.
Conforme Peixer, que não

forneceu o valor da dívida com a

Telesc, a Prefeitura está inclinada
a não manter essas unidades fun

cionando, porque estaria havendo
uma demanda crescente dos usu
ários pelo uso de cartões tele

fônicos, substituindo a telefonia
convencional. Ontem à tarde, ele
levou o assunto para ser discutido
com o Conselho de Desenvol
vimento Municipal, antes de

anunciar posição definitiva. De

qualquer forma, ressaltou, os

postos dos bairros Corticeira e

Guaramiranga, que não estão

funcionando, não serão reativa
dos.

De acordo com o secretário
de Adrninistração e Finanças, Jair
Tomelin, levantamentos feitos
sobre os movimentos de arreca

dação e despesa indicam que os

postos de telefonia convencional
começam a acumular prejuízos,
razão pela qual a Prefeitura re

estuda o uso do sistema e em prin
cípio não deverá mais colocar

GráficaCP
,370-7919
370-7944

Sem linha:falta depagamentomotivou corte TWposto telefônico do Centro

essas unidades em funciona

mento, incentivando a população
a utilizar os cartões, mais práticos
e modernos, para ter acesso aos

serviços telefônicos. Na locali-'
dade de Rio Branco, o posto de

serviço SÓ ficará funcionando até

agosto, quando já estará funci
onando a ampliação do sistema

>

de telefonia previsto pela Telesc
. para o Município.

PREOCUPAÇÃO - O corte

nó funcionamento do Posto de

Serviço do Centro, ontem, por
falta de pagamento, surpreendeu
a telefonista IedaMaria Martins,
que ficou em dificuldades para
atender aos usuários habituais do

sistema. Ela trabalha há muitos

anos no local e tem opinião di
ferente sobre o funcionamento do

posto de serviço, que considera,
no momento, imprescindível.
Conforme Ieda, são muitas as

pessoas que ainda procuram pela
telefonia convencional, em vez de
usar cartões, entre elas muitos

idosos e outros usuários que pre
ferem recorrer à telefonista. Olin
dina Garcia, que está aposentada
e trabalhou por mais de :20 anos

no posto do Centro, desde que
foi instalado emjaneiro de 1978,
também considerou a medida

precipitada. "O PS ainda é muito

útil", avalia. (MILTON RAASCH)

Escritório Virtual
Locamos por hora, dia ou mês, escritório execu

tivo e sala de reunião, pronto para usar.

Fone / fax: Oxx 47 423 0020

www.joinvilleoffice.com.br

Projeto vai orientar obras
no sistema de esgoto pluvial
Guaramirim-APrefeitura o prefeito, destacando que

vai contratar os serviços de em

presa especializada para elaborar
projeto que orientará as obras pa
ra corrigir o sistema de escoa

mento pluvial na cidade. A in

tenção foi manifestada pelo pre
feito Mário Sérgio Peixer, durante
entrevista à imprensa, anteon
tem. Peixer quer proporcionar à

cidade, as soluções possíveis pa
ra amenizar os problemas de ala
gamentos que se verificam na ci

dade, a cada nova enxurrada.
Conforme o prefeito, Gua

ramirim começou a viver situa

ção atípica, registrando proble
mas nunca vistos antes no setor

urbano, com acúmulo de água
em ruas do Centro e nos bairros,
sempre que acontece alguma
chuva forte e mais prolongada.
Na opinião dele, só com obras

de maior envergadura, como a

construção de galerias e de cana

lização e contenção, será possível
amenizar os problemas das en

xurradas na cidade.

Os serviços especializados
seriam contratados até o final

deste ano, par� início de ativi

dades a partir de 2002, sem re

dução do atendimento que já está

sendo prestado pela Secretaria de

Obras, Viação e Saneamento, na

solução desses problemas, ainda,
que de forma temporária. "Não
adianta ficar emendando sem

Uma solução mais efetiva", avalia

FEIRA AUTOMOTIVA
DE JARAGUÁ DO SUL

Parque Municipal de Eventos
de 06 a 08 de Abril

J�raguá do Sul - sc

VI ENCONTRO DOS NÚCLEOS DE
AUTOMECÂNICAS DE SANTA CATARINA

Sábado· dia 07 - das 9 às' 12 horas

ENCONTRO CATARINENSE DE
RETIFICAS DE MOTORES E L.IDERANÇA NACIONAh.

Sábado· dia 07 • das 9 às 12 horas e das 14 às 18 horas

Promoção:

ACUS!ii
ASSOC!AçAO COMERCIAL E
..DtJ.muu..DEJARAouADOallL

Apoio',I
P,..t.ttu,..Munlclp.1
d. J&rllilui do Sul

UllltlOll1llY1lUI

IUlm·UU
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Motociclistatevepemaammcadaemacidente
Guaramirim - Um dos mais vio

lentos acidentes envolvendo condutores de
motocicletas já registrado na BR-280

aconteceu na madrugada deste domingo,
no quilômetro 48,9 da rodovia, quando
Jacson Roberto Macedo, de 36 anos, que
residia na Estrada Corticeira, em Gua

ramirim, teve a perna arrancada e sérios
ferimentos na região abdominal, numa
colisão que envolveu a motocicleta LYG-

8906, que ele conduzia, com o Fiat Palio

LZV-9465, de Joinville, dirigido porCarlos
Gasperi.

�o acidente, Jacson teve a perna es-

querda decepada na altura da coxa, além
de fraturas na bacia e ferimentos na bexiga.
O acidente aconteceu nos primeiros mi

nutos da madrugada de domingo' e ele foi
socorrido por populares e Bombeiros
Voluntários de Guaramirim, que foram
acionados e compareceram rapidamente
ao local. Conduzido ao Hospital São José,
Jacson não resistiu aos graves ferimentos
e foi a óbito, por volta das 13h30.

"Foi um dos acidentes mais impres
sionantes que já atendemos", disse ontem
o bombeiro Silvio Marcos da Silva, que
participou do resgate ao acidentado.

CIRURGIÃO-DENTISTA
Especialista em Prótese

D»: AÚI'" F. <90rú:rOor�
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804
E-mail-drair@netuno.com.br

ENDOCRINOLOGIA
Dr:O� Maecelo-Web-ev 5 í1NCM

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801
De março a junho estará fazendo estágio na Universidade de Bordeaux França

"'�

ENDOCRINOLOGIA
Trr: CLeNev�S�

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

PNEUMOLOGIA - MEDICINA INTERNA
BRONCOSCOPIA (Especialista pela SBB)

Dr: C�L�d.o1rSOWlt�
Fone/Fax: 372-1553 ou 371-5117 - Sala 701

PROCTOLOGISTA
�-'='---� Dr:A�€/L.S�
(pffoctoclin) F /F' 371-5117 S I 701O�nç.HI01ll1I$tlnOgfOSJlJ,"'O'�IIU' one ax. - a a

CIRURGIÃ-DENTISTA - PERIODONTIA
Oy�C�T�

Fone/Fax: 371-8743 - Sala 705

''Homembomba" fugiudo
presídio na sexta-feira

Detento pulou
murode
trêsmetros
de altura

Jaraguá doSul- O pedreiro Lourival
Kreissing, 40 anos, conhecido como

"Homem bomba", fugiu do presídio de

Jaraguá do Sul na tarde de sexta-feira.

Segundo informações do diretor do pre
sídio, Ivo Ronchi, Kreissing estava tra

balhando na horta junto com outros

detentos e não havia carcereiro tomando
conta do local. "Ele trabalhava há mais de
um ano na horta e era um ótimo pedreiro,
não imaginava que fosse fugir. Acredito
que alguém deve ter o influenciado e o

ajudado na fuga ", considera o diretor, in
formando que o detento pulou o muro de
três metros de altura.

Ronchi diz que incentiva os presos a

desenvolverem alguma atividade dentro do
presídio para trabalhar a questão da

recuperação do detento. "É trabalhando
,

que as pessoas vão se reabilitar para voltar
a viver fora do presídio. Não adianta deixar
o detento trancafiado em uma cela",

Arquivo/CP: Edson Junkes
�-------------------

Fuga: Kreissing estava trabalhando na horta

argumenta.
Os funcionários do presídio, em

conjunto com a Polícia Militar, estão

fazendo buscas durante dia e noite para
encontrar o fugitivo. Ronchi acredita que
ele esteja escondido em Jaraguá do Sul.
(FABIANE RIBAS)

es

Terceiro fugitiv o presídio, o pe-
dreiro Lourival KreissiIik foijulgado ,no
dia 7 de novembro do ano passado, pelo'

IlffI§���:·qa�EE��
I Fo!;2��?:��06 � f.@!�;!:� �� ;:��
l, R�ªºyilb�rlJJ�YV��g�,§º=�ªrªgYªºº§'-:IJ=§ç J es pela tentativa de homicídio contra

Fugitivo foi CO
l3 an!;)
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lugar ficou a dupla Rafael Régis
e Eduardo Garcia.

O técnico da equipe de tênis,
Marcílio Silva, informa que a

próxima prova dos atletas de
tênis vai ser a CopaMalwee, que
será realizada no fim do mês de

maio, no Clube Beira Rio.
CONCÉNTRAÇÃO-Qu�

do o nível técnico dos jogadores
de tênis é o mesmo, vence aquele
que tem mais equilíbrio emo

cional e concentração durante o

jogo. Com base nesse dado, há
um mês mais de dez tenistas do
Clube Atlético Baependi estão
recebendo orientação do psicó
logo Tito Batinga. "Os jogadores
que estão consultando com o

psicólogo já estão apresentando
resultados melhores", destaca o

técnico, enfatizando que 95% do

jogo depende da concentração do
atleta. (FR)

JARAGUÁ DO SUL, 3 DE ABRIL DE 2001

Manoel Tobias é '0 novo ala
I

da equipeMalweeIFME
Contratação
dojogador
foi confirmada
ontem

I

Jaraguä doSul- A equipe
MalweelFME e a Associação dos

Amigos do Esporte Amador vão
promover almoço hoje, às 12

horas, no restaurante típico do

Parque Malwee, para apresentar
o novo atleta da equipe, o ala
Manoel Tobias. Fortalezense

conhecido como 'Pelé' das qua
dras de futsal, o ex-jogador do
Vasco da Gama confirmou a con

tratação e chegou no Município
na noite de ontem.

- Estou muito contente e

motivado para defender a equipe
da Malwee/FME -, ressalta

Tobias, afirmando que tem

acompanhado o desempenho do '

-time jaraguaense na Liga Na-
cional de Futsal. Ele contou que
havia recebido proposta para
jogar na Espanha, Rússia, Minas
Gerais, entre outros lugares, e

optou por Jaraguá do Sul por já

conhecer a estrutura da cidade,
a equipe e o técnico Ferreti. "O
time tem qualidade e condições
para vencer a Liga, basta treinar
bastante e jogar com tranqüili
dade", acredita o jogador.

Tricampeão da LigaNacional,
pentacampeão da Taça Brasil,
bicampeão mundial Interclubes,
bicampeão mundial na seleção
brasileira, campeão sul-ame

ricano, Tobias demonstrou o po
tencial ao conquistar vários títu
los no futsal e, a partir desta
semana, vai reforçar a equipe da
MalweelFME. (FABIANE RIBAS)

Show de bola nas rodadas deste fim de semana
Jaraguá doSul-Muita bola

na rede na quarta rodada do

Campeonato Integração, realizada
neste domingo. No aspirante, o
Cruz de Malta venceu o Flamengo
por 4 a 2; Guarani e Garibaldi em
pataram por O a O e o Alvorada

perdeu para o Vitória, por 1 a O.
Nos titulares, Garibaldi venceu o

Guarani por 4 a I; Flamengo per
deu para o Cruz de Malta por 3 a

1, Vitória e Alvorada empataram
por O a O.

O presidente da Liga Jara

guaense de Futebol, Rogério To

mazelli, diz que todos os jogos
transcorreram bem devido à dis

ciplina dos jogadores e à boa ar

bitragem nas partidas. A próxima<

rodada vai acontecer no dia 8 de
abril (próximo domingo).

SCHROEDER - Os resulta-

dos da primeira rodada do Çam
peonato Municipal de Schroeder
de Futebol foram: Rancho Bom

goleou o Sãocarlense por 8 a O;
Rio Hem empatou com o Paraná

por 2 a 2; Juventus empatou com
Tupy/Aspirante, 1 a 1; Comercial
e AtléticoDesportivo também em

pataram, por 1 a 1. As próximas
disputas vão acontecer neste fim
de semana, (FR)

FÓRMULA1---------

Coulthardvence

nodomingo
São Paulo - David Coulthard

venceu domingo o GP da barbei

ragem. O piloto escocês daMel.a
ren aproveitou uma prova pródiga
em erros grotescos em Interlagos
e interrompeu a série de seis
vitórias consecutivas de Michael

Schumacher, daFerrari. O alemão,
aliás, foi um dos barbeiros do dia,
embora 'tenha chegado em segun
do, rodou duas vezes e acabou
saindo da luta pela vitória.

Dois pilotos particularmente
mereceram nota zero no GP do

Brasil, terceira etapa do Mundial

de Fórmula 1: Rubens Barrichello
e Jos Verstappen. (FLAVIO GOMES)

Torneio de Duplas çle Tênis
reuniumais de ·60 atletas

Jaraguá do Sul - O Tor
neio deDuplas de Tênis realizado
neste fim de semana, no Clube
Beira Rio, reuniu cerca de 60
atletas de todas as idades. As

disputas foram divididas por nível
técnico dos jogadores, formando
três categorias (Chave A, B e C).
As duplas que ficaram em pri
meiro lugar receberam R$ 200,00 e

o restante levou troféu de parti
cipação.

Na Chave A, o destaque ficou
para a dupla Maxmilian Schmid
e Marcos Keper. Os vice-cam

peões foram Marcílio Filho e

Paulo Silva Neto. Na Chave B, a
liderança ficou por conta da dupla
Mauro Souza e Jonas Jacobi, e

os vice-campeões foram Or
lando Koper e Sérgio Souza. Na
Chave C, os campeões foram
João de Moraes dos Santos e

Daniel Sudbrack. Em segundo

Emplac e Solitex são novas
parceiras daPME

Jaraguä do·Sul-Mais duas

empresas vão apoiar os atletas da
Fundação Municipal de Esportes,
oportunizando a conquista de no

vos títulos para a cidade. AEmplac
vai disponibilizar recursos para o

handebol feminino e Solitex para
o punhobol, nova modalidade no

Município. O superintendente do

Departamento Técnico da FME,
Ariovaldo Xavier dos Santos,
explica que a procura de patro
cínio para as atividades esportivas
foram separadas em feminino e

masculino para ser mais fácil en-

contrar uma empresa disposta a

colaborar e para o recurso destina
do às modalidades não seja, neces
sariamente, valor muito alto.

- Nós precisamos encontrar

parceiros para conseguirmos ban
car atletas de alto nível na nossa

cidade, como é o caso das atletas'
Clarice Kuhn, CornéliaCaglioni e
Milena Campos -, conta o supe
rintendente. Ele destaca que soli
citou às desportistas cerca de 15
dias paraconseguiro patrocínio, após'
este período elas vão analisar pro
postas de outras cidades. (FR)

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA DE JARAGUÁ DO SUL

Jaraguá do Sul, 02 de abril de 2001.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL,
solicita o comparecimento no Setor de Recursos Humanos,
no horário das 7:45h às 11:45h e das 13:00 às 17:00 até o

dia 05/04/2001, do SR. AGENOR ANTUNES PONTES,
para tratar de assunto referente a sua contratação referente
o Processo Seletivo 02/2000.
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