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frente ao Salão Líder Club'

Edson JunkesiCP
. Carmen diz que apanhou de cinco pessoas e que apenas se defendeu das agressões

A Polícia Militar prendeu em flagrante a

prostituta Carmen Silva Machado, 25 anos,

natural de Canoinhas, e a encaminhou à Dele-
\

gacia de Polícia. Ela é acusada de ter assassinado
comuma facada no pescoço a tambémprostitu-I

taRosemeri Flores Gomes, 22 anos, natural de.

Iporã, Paraná. Carmen relatou que estava em
frente ao Salão Líder Club conversando com
dois homens, quando cinco pessoas passaram
a agredi-la. No meio da confusão, a acusada
'apunhalou a vítima. A delegada diz que a pros
tituta pode pegar 30 anos de retenção. Página 7370-0816

Ano 82 - N° 4.420 - R$'1 ,00

Cesar JunkestCP Pesca do Balaio
incrementa a venda

de peixes na Semana Santa

Páscoa estimula
consumo de peixes

Quase 200 quilos de peixes
foram vendidos na manhã de
sábado durante o priIp.��g .�a
da pesca do balaio, que se re

pete de hoje até quinta-feira.
Página6

Samuel Lopes não

vai atuar emAtlanta
Terceiro colocado no ran

king nacional de tiro, Samuel
Lopes não vai poder participar
daCopa do Mundo de Atlanta

por falta de recursos.doMinis
tério do Esporte. Página 8

. .

Não deixe o consumidor na diwda,
procure uma aqênda de pu;bl'icidadé.

Faça um planejilmento de comunicação para sua empresa e futtal� sua marca,

Os produtos. e serviços mais desejados do mercado' são es que' mais anundam
..

Publicidade criativa e bem planejada vende. Solicite,nossa visita ou venha conlilecer�nos"

(47) nS-0432 e 2}S-3741 - Jaraguá' d'o'Sul '

ZoomCreativc '

Aproxímande marcas � consumiGl6tes
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Ligações perigosas
Para conter a instalação da CPIda Corrupção, o presidente,

Fernando Henrique Cardoso criou a Corregedoria-Geral da
, União, que visa coordenar as

investigações de irregularidadesna
administração federal. Com status

de ministério, o novo órgão foi o
golpe de misericórdia nas pre
tensões da oposição, conseguindo
mais um bom argumento para
convencer a opiniâopública de que
o governo está preocupado coma

bandalheira oficial. Entretanto, a
alternativa encontrada pode ser

uma faca de dois gumes .•
Quando abre-se a possibilidade

de participação popular no pro
cesso_' acorregedoria vai receber
denúncias além das fontes ins

titucionalizadas, qualquer cidadão
poderá fazer acusações de irregu-

laridades administrativas pela Internet ou pelo 0800 _ imagina-
, se que o aparato montado esteja preparado para fazer frente à

demanda. Caso contrário, poderá transformar-se numa grande
decepção, colhendomuitomais do que críticas. O denunciante
vai exigir da Corregedoria-Geral atenção especial.

Diferentemente dos disque-denúncias para investigações
policiais, onde é preservada a identidade do denunciante, a
corregedoria apenas acatará denúncias de fontes identificadas.

Exatamente por isso, o cidadão vai esperar que lhe seja dada
pelo menos satisfação. A julgar pelo volume de denúncias de

corrupção nas administrações públicas, a contribuição popular
atingirá níveis assustadores. Se a estrutura não satisfazer a ex
pectativa gerada, a frustração engendrará a sensação de impu
nidade.

Há ainda um outro complicador, que surgiu durante a coleta
de assinaturas para a instalação da CPI: a barganha eleitoral e as

chantagens políticas. Além das prováveis pressões, tanto do

Legislativo quanto do próprio Executivo, quando uns não se

sentirem convenientemente atendidos" e outros porventura
avaliarem que estão sendo excessivamente incomodados. Isso
semmencionar a possibilidade da população se sentir usada e

ludibriada pelogoverno, aplacando sua ira nas eleições de 2002.
,

A bem da verdade, a Corregedoria-Geral da União, a cargo
-

.

da promotora aposentada Anadyr deMendonça Rodrigues, 'é
mais um órgão federal com as mesmas funções da Secretaria
Federal de Controle, Ministério Público, Polída Federal,
Secretaria daReceita federal,Advocacia-Geral ruiUnião e'Tribu
nal de Contas daUnião. Toda essa parafernália, no entanto, não
conseguiu debelar o mal que corrói o País e o coloca entre os

primeiros domundo no ranking da corrupção oficial.
,

A esperança é que a corregedoria não trilhe os caminhos da
Procuradoria-Geral daUnião, comandadaporGeraldoBrindeiro,
faÍnoso por engavetar denúncias de corrupção contramembros
do governÇ>. Por outro lado, s� levada com seriedade, poderá
transformar-se na redenção do País.Todavia, é preciso lembrar
que o Plano de Combate à Corrupção, criado em agosto pas
sado, no calor do episódio Eduardo Jorge, com a missão de
fiscálizar a conduta ética dos funcionários públicos, não saiu do
papel.

.1.
�l"

Dívida externa e os excluídos
* Ronaldo Raulíno

A dívida externabrasileira é
uma realidade que'envolve a

todos, mas seu entendimento é
reservado a pequenos gl1lPOS
intelectualizados. Paraopovo, ela
se apresentacomo algo distante,
incompreensível nos seus me
canismos;mas comurnacerteza:

"Ela nãopára de crescer". Falta
àpopulação relacionar aprecária
assistênciamédica, asmiseráveis
aposentadorias, o saláriomínirno
ridículo, o desemprego, a faltade
comida com o pagamento da

pesada dívida externa. A partir
daí, tudo se toma rnais claro.

Em 1970, oBrasil deviaUS$
5,3 bilhões. Em 1999, omon
tante era de US$ 237 bilhões,
sabendo-se que, neste ano, o

governo havia pagoUS$ 67 bi
lhões entre juros e parcelas da
dívida

O que impressiona é como,
ao longodo tempo, urndiminuto
número' de economistas" com

suas decisões, selaram a sorte de

um povo. Não se preocuparàm
em nada com o aumento do nú
mero de pobres, vítimas de tais
deliberações.

Insisti, no início deste artigo,
sobre a necessidade de rela

cionarrnos Q pagamento da
dívida como crescimento daex
clusão social. É que oFMI tem
suas exigências para liberar os
empréstimos pretendidos pelo
Brasil. Quando o Plano Real

quebrou, em 1998, o fundo

emprestouUS$ 41 ,5 bilhões. O
governo assinou uma carta de '

rendição (intenções). Lá o go
verno se compromete a reduzir
os salários, forçar a saída de

.

funcionáriospúblicos,prosseguir
a privatização de bancos es

taduais e reformar aPrevidência
Social. AS'Sim, àmedidaemque
as metas, traçadas são cum

pridas, as parcelas do emprés
timo vão sendo liberadas.

Diante destes fatos, não é de
estranhar que o número de

pobres noBrasil passou de 51,3
milhões, em 1998, para 54,1
milhão, no ano seguinte, segun
do dados do Ipea (Instituto de

PesquisaEconômicaAplicada),
É considerado pobre aquele que
ganhamenos do queUS$ 50',00

. .

mensais, o suficiente paracomer,
assimmesmo commuitamode

ração.
Onúmero depobres noBrasil

exigeumareflexão euma tomada
de posição frente à tamanha
exclusão. É urgente que o go
verno invertaas prioridades.Mas
isto só acontecerá quando o po
vo,melhor informado, se orga
nizar e exigir novas gestões de
administraçãopúblicà.

"

Afinal,jamais se ouviu falar
de urnpaís pobre que tenhapago ,

suadívida e se tomadorico.

* Suplente de vereador pelo
PMDB de Jaraguá do Sul

Artigos para Carta do Leitor, ,d�vém ser enviados para Rua Walter'Marquardt, 1.180. As cartas devem contei

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.
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, Arquivo/CP: Edson JunkesDuas reuniões marcarãohoje o impasseque existe em

Guaramirim, em relação às divergências que estão marcando

decisões da nova direção no Hospital MunicipalSanto Antônio,
desde o início do àno. Logo após a reunião ordinária das terças
feiras do Legislativo, esta noite, os vereadores pretendem ouvir o

corpo clínico do hospital, num encontro que contará com as

presenças do prefeito Mário Sérgio Peixer e do vice-prefeito José

Joaquim Fernandes. E, em outro local, no auditório da Aciag
(Associação Comereial, Industrial e Agrícola de Guaramirim),
também à noite, estarão reunidos os servidores do hospital,

descontentes com o impacto de decisões da atual direção sobre a

política salarial da instituição. Resta torcer para que, a partir
desses encontros, haja mais diálogo e as diferenças possam ser

contornadas. Quem' ganhará com isso será a comunidade.

Feriados
A Aciag (Associação
Comercial.Tndustrial e Agrícola
de Guaramirim) defende a:

antecipação de feriados para as

segundas-feiras, como antes

acontecia no País. Na última

reunião da Plenária da Facisc

(Federação das Associações
Comerciais e Industriais de
Santa Catarina), a entidade
guaramirense enéaminhou
moção sugerindo que a

Federação trabalhe pelo retorno
dessa prática. Os transtornos,
desde que os feriados não estão

mais sendo antecipados para o

começo da semana, são

grandes para as empresas e

para os próprios trabalhadores',
alega a entidade.

Cartões de crédito
Em outra moção, a Aciag

também questiona a grande
elevação de custos para as

empresas, decorrente da

exigência de que as empresas
adaptem os equipamentos de .

emissão do cupom fiscal,
para registro do uso dos

cartões de crédito. O
software está sendo oferecido
no mercado por R$ 4 mil e as

empresas ainda precisam
arcar com contrato de

manutenção de R$ 200,90 por
mês, faz constar a associação
na proposição encaminhada à.

. Facisc. A legislação que trata
do assunto deveria ser

.revista, argumentam os

empresários guaramirenses.

Dívida
Nestemomento em que muitas divergências marcam o

funcionamento interno do Hospital Municipal Santo
Antônio, em Guaramirini, é oportuno lembrar que, segundo
relatório do final do ano passado, só de INSS e FGTS, a

instituição deve mais de R$ 800 mil. Só com juros, multas e ações
judiciais, são outros R$ 145 mil. Isso sem contar

compromissos com fornecedores. A questão é que, enquanto o

consenso entre médicos e direção não sai, a dívida continua
"ardendo". Um bom motivo para serem diminuídos os atuais

rancores. O interesse da comunidade precisa ser colocado acima
dessas questões.

, ENTREASPAS �-_

"Nãe voume pronunciar, até porque, nomomento, não
contribuiria em nada para a união do PMDB." (Adernar
Duwe, presidente do PMDB, sobre a convocação do ditetório
para a escolha de um novo presidente)

CONSULTÓRIO DE ORTOPEDIA

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

- '

Dr. Ivo Knut Anders Júnior-.....§- CRM 8879

,....I... .

Membr.os titula;es da sOcieda�e B�sileira de Ortopedia e Traumatologia

Tiefz diz que
vai aguardar
uma nova

oportunidade

Schroeder - o ex-prefeito
Gregório Tietz, que no início do .

mês filiou-se ao PSDB, diz que
ainda tem pretensões em relação à
vida pública em Schroeder, apesar
do período político conturbado que
viveu no último ano de mandato
como prefeito, quando o PFL (seu
ex-partido) dividiu-se e acabou

perdendo as eleições municipais
para a aliança do PMDB, PPB e

PSDB. Por enquanto, ele vai

aguardar pelos acontecimentos,
mas não descarta planos de tentar

novamente concorrera prefeito,
como fez no ano passado, quando
aspirava à reeleição, mas perdeu a

indicação da candidatura no par
tido.

Tietz analisa o atual momento
como "bastante indefinido", com
os partidos ainda iniciando a

discussão de possíveis acordos
. políticos para o ano que vem. Por

isso; segundo ele, não' há muito o

que fazer agora, a não ser "ter

paciência e esperar uma oportu-
.

nidade". Para ele, não basta ter

apenas a vontade de concorrer, é

preciso' que apareça chance con

creta. Até lá, o ex-prefeito pretende
continuar apoiando a administração
do atual prefeito, Osvaldo Jurck
(PMDB), com quem, não cansa de

dizer, sempre teve "muita afini-

Schroeder - O prefeito Os
valdo Jurck (PMDB) pretende se

reunir ainda durante esta semana

com as lideranças do PMDB, PPB
e PSPB, partidos que o apoiaram
nas eleições municipais do ano

passado. A reunião ainda não .tem

data e local marcados, mas servirá
para que o prefei to faça uma espécie
de relatório 'dos atos do governo,
envol vendo desde providências
administrativas até decisões com

Tietz:fracassodapropostadeconcorrerà reeieiçãonãodesanimáex-préfeito
dade". Jurck foi vice-prefeito du
rante o governo de Tietz, além de
acumular as secretarias de Admi

nistração e' de Finanças.
Para o ex-prefeito, esse apoio,

neste momento} pode ser prestado
com a mobilização do PSDB em

busca de recursos financeiros e no

apoio para obras e projetos em
.

benefício de Schroeder, através de
vários setores do governo, e, prin
cipalmente, com a interveniência
do deputado federal Vicente Ca

ropreso (PSDB). O deputado par
ticipou das articulações para que
Tietz, descontente e sem partido,
nos .últimos meses, optasse, por
fim, pela legenda dos tucanos.-As

. repercussões políticas.
Conforme o prefeito, ele pre

tende prestar informações, por.
exemplo, que já está sendo en

caminhada a licitação para a cons
trução do ginásio de esportes, no
Bairro Schroeder I, com cerca de

R$ 140mil de investimentos, sendo
R$ 100 mil de um empréstimo da

. CEF (Caixa Econômica Federal) e
o restante da contrapartida do Mu

nicípio. APrefeitura também provi-

Jurck esforça-se para prestigiar os aliados

rjD) 9lJv�8.�·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,

conversações, na realidade, já vi

nham desde 1999, quando o pró
prio ex-prefeito já admitia a possi
bilidade de ingressar no PSDB.

FILIAÇÕES - Tietz prefere
não arriscar e.colocar o nome para
uma das duas secretarias, que
ainda não foram preenchidas no

atual governo municipal, inclusive
a de Obras, porque Jurck não tem

falado mais com ele sobre o assun
to. Mas não descarta completa
mente a possíbilidade. Para este

ano, o ex-prefeito elegeu como

uma das principais tarefas a busca
.

de novas filiações para ampliar a
legenda dos tucanos noMunicípio.
(MILTON RAASCH)

denciou reparos em máquinas e

equipamentos e está adquirindo uma

máquina escavadeira hidráu-lica.
Jurckainda não definiu os no

mes que ocuparão duas secre

tarias, que ainda estão sem indi

cação de titulares, mas não tem

pressa para fazê-lo. Ele também
. não afastou servidores do quadro
municipal, desde que assumiu o

governo, diz que não pretende ser

"revanchista". (MR)

370-0816
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Pavanello confirma intenção
em candidatar-sea deputado
Presidente do·PFL

garanteque
partido terá um
candidatoem'2002

Jaraguá do Sul ---.,. o presi
dente do Diretório do PFL, Alci
des Pavanello, também coordena
dor regional da legenda,' confir
mou ontem que pretende candida
tar-se a deputado estadual no

próximo ano, "independente do

�úmero de postulantes". Pavanello
garantiu que o PFL terá um can

didato, que poderá não ser ele. O

prefeito de Massaranduba, Dávio
Leu, já manifestou interesse em

disputar a indicação na região. De
acordo com o presidente, o lan

çamento da candidatura pefelista
faz partedo projeto de fortaleci
mento do partido e de sustentação
como força política.

Pavanello informou que o PFL

já iniciou as negociações com os

demais partidos que integram a

coligação Mais Jaraguá do Sul
visando as eleições de 2002. "Es

peramos que os partidos re

conheçam o que fizemos nas

eleições do ano passado, quando
abrimos mão da candidat�ra na

chapa majoritária para apoiar as

candidaturas do PSDB e do PPB",
declarou, informando que a

tendência é apoiar a reeleição do

deputado estadual Vicente Caro

preso, desde que o PSDB apóie o

candidato do PFL a deputado esta
dual.

Na opinião dele, apesar das
resistências, amaioria das lideran-

Ptpposta:PavaneUo dizquePFLapóia Caropreso, mas queroapoio 40PSDB

ças dos partidos da coligação está

comprometida com um projeto
político mais amplo e unificado

para o Município. Com relação a

outras pré-candidaturas no partido,
Pavanello classificou como opor
tunas. "Isso mostra que oPFL tem
nomes capazes de disputar uma
eleição. Tomara que apareçam
'Qutros. Talvez estejam em me

lhores condições no ano que vem",
incentivou, assegurando que sua

candidatura está afeta à decisão do

partido. "Não tenho interesses

pessoais. Se tivesse,' seria o can- '

didato a vice-prefeito do Irineu",

afirmou.

REUNIÃO - O Diretório do
PFL vai se reunir no final do mês

para discutir a situação atual da

legenda, tanto no Município
quanto na região, e possíveis
candidaturas. No mês passado, a

coordenação regional esteve re

unida em Joinville com o vice

governador Paulo Bauer e com o

presidente estadual da legenda,
Paulo Bornhausen, quando foi
decidida a criação do gerente de

partido, que representará a legenda
jurídica e administrativamente.

. (MAURíLIO DE CARVALHO) ,

PT desenvolve projeto deformaçãopolítica
Jaraguá do Sul- o PT de

senvolve projeto de formação
política dos filiados. Todas às

quartas-feiras, às 19h30, a Exe
cutiva e algumas lideranças
reúnem-se com filiados nos bairros

para discutir, entre outras, o

princípio do partido, estatuto,
política de alianças, formas de
financiamento e a visão política da
sociedade.O curso, teve início na

semana passada, na Vila Lalau,
Amanhã, será realizado em Três
Rios do Norte, na casa do ex

candidato a vereador em 2000
Mário Papen.

De acordo com o coordenador

microrregional da legenda, Dionei
da Silva, as reuniões, abertas à

comunidade, têm como objetivo
também explicar aos não filiados
os critérios para integrar o partido.
"O'PT tem recebido muita gente
interessada em se filiar. Entretanto,
as normas são rígidas e serão

cumpridas rigorosamente", avisou,
informando que a preocupação é

evitar a- filiação de pessoas es

tranhas à ideologia e aos princípios
do partido, que podem descarac
terizar a atuação.

Dionei lembrou ainda que os

interessados em se filiar devem

participar do curso de formação,
com duas de horas duração. "Em
princípio, o PT evita filiar pessoas
vindas de outros partidos, que
precisam ser autorizadas pela

direção estadual", informou,
acrescentando que as chances de

filiação de pessoas oriundas da
direita são remotas. "O PT quer
impedir a filiação de pessoas com

ideologia política 'duvidosa"',
completou.

- O partido não pode perder
sua linha ideológica e a postura
ética em troca do crescimento nu
mérico. Entretanto, o partido se

propõe a investigar a vida política
do interessado vindo da direita e,
se constatado seriedade, hones
tidade e ética será aprovada a

filiação -, ponderou, lembrando
de uin ex-pepebista, de Massa

ranbuba, que' procurou a direção
do PT para filiar-se, (MC)

. Ö poder que o Executivo exerce sobre o Congresso
pode ser traduzido pelo número de projetos aprovados. O
presidente Fernando Henrique Cardoso tem dividido com os

parlamentares a função de legislar. No ano passado,
o governo conseguiu aprovar 97% dos projetos que enviou à

Câmara dos Deputados - 61,4% de todos votados pela Casa.
. Os senadores aprovaram 231 projetos de autoria do Executivo

.

31,6% das matérias apreciadas.
Do total de 71 projetos aprovados na Câmara

Federal, em 2000 (excluindo-se 49 decretos

legislativos e de resolução, que são exclusividade, dos

parlamentares), 43 foram enviados pelo Palácio
,

do Planalto.

Exemplo
Em Jaraguá do Sul, a coisa
não é diferente. Na última

legislatura, quando o governo
tinha a maioria na Câmara de

Vereadores, quase a

totalidade dos projetos
apresentados pelo Executivo
foi aprovada. Quando muito,
houve alguma
alteração na proposta original,
que não comprometéu a

essência. Na atuallegislatura,
a situação tem 12 dos 19
vereadores.

Sem convite
O presidente do PPS de

Jaraguá do Sul, Edson Müller,
negou que o partido tenha

, oferecido espaço para o

deputado estadual Ivo KoneII
(PMDB). De acordo com

Müller, se há negociações entre
o parlamentare a legenda, estão

..
acontecendo em âmbito

estadual. "O diretóriomunicipal
não foi procurado pelo
deputado, tampouco o

convidou a filiar-se ao partido",
garantiu.

Explosão
Ao mesmo tempo em que nega que o partido

tenha convidado Konell e alguns liderados a filiarem-se ao PPS,
Müller admite que a legenda poderá

abrigar parte dos descontentes do PMDB. Mesmo sem afirmar,
deixa transparecer que aguarda a eleição

para a renovação da Executiva do,PMDB, marcada para amanhã
à noite, para traçar as estratégias de convencimento. Uma fonte

do partido acredita que a provável vitória da ala
'liderada por Konen "implodirá o PMDB". "Muita gente virá para o

PPS", prevê.

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

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

O
6 Calzone .. R$ 17,90

>�'t�âzer em Entregamos - em Guaramirim
v ctender bem. 'B�

� tfI,�
Fazendo seil pedido�uma
pizza' grande ou gigante

você ganha umaminipizza
de banana nevada""-",,

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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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 � mais

alguns) fazia verdadeiros
milagres. Fabricava desde a
ferramentamais simples,
como um cabo de enxada,
atémáquinas bem
·elaboradas, como uma

terça-feira,
10 de abril de 2001

Por Egon Iagnow

Indústrias de
Máquinas Kreis LIda.

Rua JOI' Th.odoro Ribeiro, 165.· Cz. POIlai 84 •

Fon. (47) 371·0555 • Fax (47) 371·0403
.·mail • indumak@uluno.com.br

colheitadeira. Para quem

quiser conhecer um pouco
mais destes implementos

.

sugerimos visitar o Museu
.

di Fertamenta D'Affari
deiNoni, em Santa Luzia.

(Ao leitor. Por erros na
/

-edição passada" a página
está sendo repetida)

Grade usada na cultura do arroz. Tinha
como objetivo formar uma camada de lodo,
misturando barro e água, para receber a

semente

Uma trilhadeira de fabricação caseira. Podia ser utilizada na 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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MEMORIAS

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

Há 40 anos

Em 1961, Paulo Konder Bornhausen tomava posse de presidente do
Instituto Nacional do Pinho como integrante daUnião Democrática
Nacional. O DiretórioMunicipal daUDNmanifestava-se com o se

guinte telegrama: "Dr. Paulo Bornhausen, Rua do Príncipe, Joinville
(SC): "DiretórioMunicipal Jaraguá do Sul rejubila-se ato eminentePre
sidente JânioQuadros, conduzido alto posto inteira confiança ilustre e

brilhante homempúblico catarinense, orgulho nova géração administra
dores Estado para dirigir destinos Instituto Nacional do Pinho. Con
gratulamo-nos com preclaro amigo e correligionário, augurando feliz
gestão novas funções.
Cordiais Saudações - Eugênio Victor Schmöckel,Murillo Barreto de
Azevedo, Victor Bauer, Lourenço Gressinger, João Lúcio daCosta, José.
Narloch,MárioNicollini eArnaldo Schulz".
O diretor do CORREIO DO POVO recebia telegramacom o seguinte
teor: "Agradeço-lhe felicitações. Confio sua patriótica colaboração arduo
trabalho favorengrandecimento Pátria comurn:. Cordiais Saudações.
Jânio Quadros, Presidente República".

Há 14 anos
Em 1987, o artesanato voltava à práça, através da Fundação Cultural e
Associação dos Artesãos de Jaraguá do Sul e apoio da Prefeitura, vol
tava à PraçaArthurMüller e RuaQuintino Bocaiúva. A fora a tradici
onal comercialização de artigos artesanais às 10 horas, a atração de

palco era o.show o Grupo Sambalanço (pagode), de Joinville, e, às 16

horàs, o Grupo Bera. No mês de abril, durante as feiras, iniciava-se a

eliminatória do Concurso deDeclamação, cujo encerramento aconte
ceria emjulho, durante as comemorações da Seniana de Jaraguá do
Sul. No dia 29 de março, naVila Lalau, acontecia aManhã do Lazer,
integrante do Programa Esporte Para Todos.
O Clube Atlético Baependi, sucessor. da antiga Sociedade Atiradores
Jaraguá, fundada em 6 de março de 1906, a mais antiga sociedade

esportiva e social de Jaraguá do Sul, inaugurava o seu ArquivoHistóri
co, na presença de diretores, conselheiros, ex-presidentes, atletas, ve
teranos e convidados especiais, seguido de um coquetel. Amemória
histórica se constituía de duas dependências no hall da estradaprinci
pal' sob o comando do presidenteRainerModro,

Há 4anos
.

Em 1997, o pátio da Prefeitura gerava contrariedades quanto a quem'
tinha direito de ocupar os espaços nos fundos do edificio, na Praça
Ângelo Piazera, hoje convertido emmuseu, que tomou o nome deEmílio
da Silva. Unia suposta lista contendo relações das pessoas autorizadas
a estacionarem gerava polêmica,A lista divulgada pela administração
municipal contemplava oito dos 15 parlamentares. Na sessão de 24/3,
alguns vereadores trocavam acusações sobre a lista, O� que ficaram
de fora se sentiram discriminados. O prefeito GeraldoWerninghaus
não conseguia explicar a lista e nem quem aelaborou, afirmando que os
vereadores incluídos solicitaram a vaga. Moacir Bertoldi, atual vice
prefeito, e Carione Pavanello, ambos do PPB, negavam o pedido.
Werninghaus voltava a confirmar suas declarações anteriores, passada
ao secretário da Administração, Sérgio Kuchenbecker, que os nomes
da lista "eram os quemais freqüentam a vaga no estacionamento privá
tivo daPrefeitura". O vereador Alves solicitou explicações aoprefeito,
"que precisareconhecer que houve equívoco e punir o autor da lista".

MOMENTOS DE REFLEXÃO

Terça-feira, 10 de abril de 2001

Páscoa - realidade ou ficção

A Empresa de Eletricidade Jaraguá Ltda. comunicava pelo jornal que os

moradores do Centro e arredores que já estava funcionando a nova força
elétrica para o Distrito de Jaraguá. Os interessados deviam ajustar suas insta
lações já existentes e levar tal fato

à

empresa, que estabelecia exigências. Esta
belecia, também, a forma de pagamento do consumo de luz, força e instalações
era feito por mês, devendo cada usuário consultar o verso do talão, com as

explicações.
O Saltowerk, em Blumenau, desenvolvia-se a olhos vistos, ampliando liga

ções de luz e força, estendendo linhas de alta-tensão, entre Indaial e Timbó,
assim como ao Balneário de Cabeçudas, que era atendido pela,Central de Itajaí,

'

Já se falava no grande salto do Itapocuzinho com possibilidade de mais três mil H.P.
.

O sr. Eduardo'Kellermann requeria ao ConselhoMunicipal de Joinville, lembrando que no próximo ano

deveria dar-se a abertura de concorrência publica para o serviço de força e luz, visto que o contrato atual

com a empresa joinvilense terminaria em 1930 e pedia providências.
.

'
.

A firma Oliveira, Schlemm & Cia. requeria que fosse pelo Conselho Municipal, de Joinville, aberta
.concorrência pública para fornecimento de força e luz em Jaraguá, assim como foi feito em Joinville,
Bananal e Hansa.

O ano de 1928 vinha acompanhado de grandes transformações no campo da energia elétrica. A

Empresa de Força e Luz Jaraguá Ltda. voltava a ser procurada pela A.E.G. (Allgemeine Elektrische
,

Gesellschaft), convidava a empresa jaraguaense a participar do progresso de Jaraguá, a filial da poderosa
empresa, do Rio de Janeiro, firmou contrato com a-municipalidade de Joinville, para fornecirnentode luz e

força à cidade, encampando a empresa jaraguaense.
'

A compra incentivava mais o surto de progresso que se, mostrava em Jaraguã, estabelecendo na

região uma poderosa usina distribuidora para o que ia explorar o salto do Bracinho, abandonado até

agora, que, pronta, forneceria força superior a quatromil cavalos.
A euforia tomava conta dos jaraguaenses, pois, transformada em ponto de entroncamento ro

doferroviário, com a antiga estação da Estrada de Ferro, recebendo gente de todos os lados, para viajar a
Joinville e São Francisco, e, do outro lado, a subida da serra, para viajar para qualquer parte do País, a

A.E.G. informava que os serviços em Jaraguá seriam iniciados em fever�irö de 1929. Volto ao assunto.

Estamos na Semana Santa. Muitas celebra
ções estão programadas, todas enfocando o so
frimento e a morte de Jesus na cruz. A comu

nidade cristã, contudo, não pára nesta estação.
É sua mensagem fundamental a esperança da

Ressurreição/Páscoa, Um fato previsto por
Deus para acontecer.

.

De fato, Páscoa é para muitos apenas uma

tradição que a Igreja vem perpetuando. Para
outros é assunto dispensável, embora não dis
pensem seus.dias de feriado. Para a comuni
dade de fé, entretanto, Páscoa é da mais alta

importância. Por isso convido-o/a) prezado(a)
Leitor(a) para refletir comigo a seguinte ques
tão: Páscoa - realidade ou ficção?

Realidade é o que experienciamos. Reali
dade é a cruz de Cristo hoje se manifestando

.

nas mais variadas formas de violência contra a

vida. É, por exemplo, o abuso de poder, é a

sutileza dös subornos, é a expressão do ódio,
enfim, o cheiro da morte. Isto é da nossa expe
riência. Portanto', uma verdade incontestável.
Uma realidade nua e crua na qual; de alguma
forma, participamos como opressores e 'como
vítimas.

Assim fazemos parte da ação violenta de

que Jesus foi vítima naquele tempo. É opassa
do se tomando presente também em nossa vida.
Talvez esteja ali uma das razões mais fortes de
nossa identificação com o Jesus crucificado,
morto e sepultado ..

,,:.... .... ��-J.-......

TioEugênio

Páscoa, por sua vez, vem na contramão de
nossa experiência. Tão distante quanto incom-.
preensível, o acontecimento pascal contesta a

realidade humana. Não se trata de negar esta

realidade como se não existisse, mas, de afir
mar de forma contundente que ela já foi ven-

, cida. Não se trata de negar a realidade da cruz,
mas de afirmar que Jesus a venceu com a sua

ressurreição. Assim, o que aconteceu "naque
le primeiro dia da semana", há dois mil anos, é
a nova realidade da vida vitoriosa sobre a mor

te. É o poder de Deus que então se manifesta
rá também na nossa ressurreição (I Co 6,14).
Este fato novo, único e fora da capacidade hu
mana imitar, coloca-nos diante da seguinte per
gunta: cremos no poder da,morte ou cre

mos no poder único dê Deus?
A resposta àquela pergunta determina o

nosso modo de vida com todas as suas impli
cações. Se for a Páscoa, então a morte será
uma realidade vencida, isto é, embora ainda

presente, não terá mais o poder de nos subju
gar. A força da ressurreição, no presente e no

futuro, nos capacitará a vencer os horrores da

morte sem precisar ignorá-la.
Concluo afirmando que a Páscoa é realida

de experimentável, sim, é vida nova no presen
te que nos-projeta para o futuro, à eternidade.

Neste espírito, uma feliz Páscoa para to

dos! '

Pastor Cláudio Herberts

A energia elétrica (5)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



• •

ocr
CORREIO DO POVO

Joroguó do Sul, 1 O de abril de 2001

.

Agora você Já pode parar
de procurar...

í /
I /
" / ,,-
" / /

•

une
� Reinoldo Rau, 299 - Centro

I.�I
•• _:_::::::_..:_-...-.-"�� .... _ ••••••

"Seja você també

® um campeão
371�1224

"

.

·Negocl
fertas !!, .' N#'::: tr�df;;-

38 NIYEL 6-meses
Microsoft PhotoEditor'
Aôobe PhotoShop
Corel, Capture

o que você precisa' está aqui! Nâvegação )ntemet
E-nlai� (OutlookExpress)
Corel Photc>-PaintGif,<,
Gifs'imimados !Flash';
Páginas pl interne
'Instalaçãoße pa

EMPREGOS - CURSOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
VARIEDADES - ALIMENTAÇÃO - CONSTRUÇÃO

Não Perca tempo!
ANUNCIE

370-8649
370-7919

Negócig$
,

l�ufertas'

Panificadora

e Confeitaria'

ri 370-7861M'· "1371-0550aco·
CflSfl & ConsfI'uçfto

·,Marechal Deodoro da Fonseca, J550 Rua Walter Marquardt, 1140

A HUMANA URGENTE
solicita dos seguintes profissionais:.

experiência para Guaramirim
- Operador de Dobradeira

.

(metalúrgica)
- OperadordeGuilhotina (metalúrgica) .

- Chefe de Tinturaria
- Chefe de Acabamento
- Auxiliar Contábil com experiência
- Talhadeira

-Agrônomo
- Veterinário
- Técnico em Alimentos
-'Bioquírnico

- Auxiliar de Funileiro
.: Gerente de Pessoal

_= Fresador para Corupá
- Operador de CNC para Guaramirim
- Vendedor de Eletrodomésticos

.

- Vendedor de Confecções
- Auxiliar de Expedição
- Bordador
- Auxiliar de Depósito
- Fresador
- Vendedor Externo
- Secretária-Recepcionista com

URGENTE

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 - (Rua
doHospital Jaraguá) - Cx. Po�tal

200 - 89.255-000
Fone (OXX)47 371-4311 - FAX

(OXX)4'7' 372:-1091
hUIIlana@humana.com.br

,

-

www.Irurraarra.corrr.bz-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Box para banheiros - cercas - janelas
portas - portões - pantográficas

Rua Emma Rumpel Bartei, 55 - Baependi

/

Engenharte Pinturas (Ada

Loja das Tintas Regina
FONE (47) 275-1830 - 275-4102

11111111811••
IlfDIJIIDf

Tudo em mármore
e granitos

Pias
cozinhas
témulos
soleiras

pisos e

churrasqueiras

371-1524

Rua 25 de Julho. 220 - Vila
Nova - próximo ao Posto Mime

Rua Friedrich 'Wilhelm Sonnenholl, 314 - Vila Lalau

(
arquitetura
design

Fone 275-3547
Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 474

�eM��.

Fone/Fax:
Tudo para pinturas comerciais e-residenciais

Rua Max Wilhelm, 43 - próximo Hotel Etalan - Centro Rua Manoel Francisco da Costa, 3311 - João Pessoa

utuoso, 180 - Centio - 89252-101 - Jaraguá d:ls -

E-mail: gessocom@netuno.com.br

�L�� - vidraçaria
);:! W····�/I�IVtl ..... J/lle

Tudo- eM1I

�e;vúW'
eMU:vÚ/O-,

da:�vcuLcv
de-� at"bo

�wt,.€lV\..t"o-
fVvvo.Ã/

Rua Ângelo Schiochet,
77, sala 1 - Centro.

, .275-3462
275-0549

IMFI'Madeireira Flórida Ltda.

Fones: 370-7393 - 370-7550

Especializada emmadeirasnobre, beneficiamento
demadeirosemgeralemadeiraspara cobertura

Rua Adolf Püttjer, 444 - Rio Molha

,371 8131/9987-8562,

Orçamento sem compromisso

371-0568

ARTEFATOS DE. C1ME'!J!l.6.CIItIIE••.-rE
FabricaçãO e Colocação

FAZENDO UM CAMINHO MELHOR

370-2689
370-2017

Lajota Sextavada natural e
colorida, meio-fio, cerca
palito, tubos de concreto e

casas pré-moldadas

MAR�f!9NI
(47) 371-1111

3'u,da,e,m;���!
Rua Ângelo Schiochet, 223 - Centro

- Persianas
- Box para banheiros
- Esquadrias

- Vidros temperados
- Cercas

.

- Portões

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CURSOS PARA PROFISSIONAIS E ADOLESCENTES

I� - E�� ': F�� - ALetnão- .

Inglês por imersão
Agora em Jaraguá do Sul, com ensino focado para
negócios: cursos in company e em sede própria

I,· '. T.
'.

,., <",4..7l, 370-1159.n ·,tnguae·
Treinamento Empresarial
em Idiomas e Consultoria.

RuaMaximiliano Hiendlmayer, 31- Centro
E-mail: jaragua@inlinguae.com.br

CONFIRA
NOSSOS PREÇOS
DE BOX SANTA

MARINA
BEDROOM

Superpromoção

Tijolo de vidro
À partir de

R$ 5,.80\'Y/'.\yú
À;.. vista

Conjunto
Sanitário Incepa

. À partir de

R$ 74,00
Rua Dr. João Colin, 2097 - América (em
frente ao Mini Preço) � Joinville - SC

. ,
.

.

Mani.a de Vender Barato

RackHenn

Mogno/Marfim'
À vista R$ 69,90

.

:�; Estante
EHenn
;f4 portas,
. Padrão
Mogno

-, À vista
.

R$129,90

,Fogão Mille, 4 bocas,
Dako, Autolimpante
À vlsta R$ 169,90

Loja 1: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 180 - Centro'- Jaraguá do Sul- SC - Fone: (47) 371-5800
Loja2.: Av. Getúlio Vargas, 611 - Centro - Corupá - SC- Fone: (47) 375-1948
Loja3: Ângelo Ruhini, 1053 - Barrado Rio Cerro - Jaraguá do Sul-SC- Fone: (47) 376-1603
Loja 7: Rua28 de Agosto, 2333 - Centro - Guaramirim - SC- Fone: (47) 373-0794

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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INTERESSADOS'COMPARECER A
RHBRASIL NA RUA PRESIDENTE
EPITkCIO PESSOA, 383 - Centro

Segunda a Sexta das 08:00 as 18:00 horas.

ENVIARCURRICULUMPI jaragua@rhbrasil.com.br
HOMEPAGE: www.rhbrasil.colÍ1.br

- BORDADEIRA - experiência em máquina
computadorizada
- CALDEIREIRO - experiência em leitura e inter

pretação de desenho e necessário conhecimento
em corte, dobra de chapas de aço.
- CHEFE DE ACABAMENTO - experiência em

processos de acabamento e enobrecimento de
tecidos, conhecimento em ramas e tecidos
sintéticos. Amplo conhecedor de fibras têxteis e
habilidade para formar equipe.
- CHEFE DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE
DE PRODUÇÃO - experiência de aproximada
mente. de 10 anos em industriaTêxtil para pro
gramação e controle de produção em malharia e
tinturaria.
- CHEFE DE TINTU.RARIA - experiência em

processos de tingimento ( parte úmida) e

" habilidade para coordenar fluxos de produção.
,

Exigência de '{O anos de experiência ern.lndustria
Têxtil.

'

- CORTADOR DE TECIDOS - pimalharia.
- ENCARREGADO DE-PRODUÇÃO - experiência
em cartonagem <'
- ENGENHEIRO AGRONOMO - experiência
Agroindustrial

, .- ENGENHEIRO ELETRONICO - experiência em
Industria Têxtil, aproximadarnente de 10 anos em

manutenção elétrica industrial, experiência em

automação industrial e Capacidade de formar

equipe de manutenção. .

- ESTAMPADOR - 12 GRAU - experiência em

empresa têxtil.
.

- FATURISTA - cl experiência - pl 3Q turno.
- FRESADOR - experiencia em fresa mecanica e

convencional, desejavelleitura e intrepretaçao de
desenho mecanico.
- OPERADOR de máquina de empacotamento
- OPERADOR de máquina guilhotina ou dobra-
deira
- OPERADOR de máquina impressora
- OPERADOR DE TORNO CNC - experiência -

1 Q gau - Guaramirim.
- SOLDADOR - experiência em solda MIG
-TALHADOR
- TECELÃO - cl experiência
- TORNEIRO MECANiCO - experiência compro-
vada na função como torneiro de produçao.
- VENDEDOR DE'CONSÓRCIOS -1Q GRAU

experieneia em vendas.
-VENDJ:DOREXTERNO

.. (J\rh:ei±:en
Assessoria em Recursos Humanos Ltda
Rua Marechal Floriano Peixoto, 103 (Sobreloja) - Centro-

CEP 89251-150 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina
Internet www.arbeiten.com.br. E-Mail: arbeiten-jgs@netuno.com.br

-VAGAS DISPONíVEIS PARA JARAGUA DO SUL E REGIÃO-

AUX.PRODUÇÃO - MASCULINO
TÉCNICOQUIMICO
AUX.LABQRATÓRIO (Area alimentos)
COMER<:;IAL ( Vendas assinatura de jornal Icom
carro/moto)

,

FREZADOR/FERRAMENTEIRO
TORNEIROMECÂNICO
ENGENHEIRO MECÂNICO (Representante)
MECÂNICOMANUTENÇÃO (clcurso)
COSTUREIRA (Barra/jaraguáesquerdo/centro)
ANALISTA RECURSOS HUMANOS
AUX. ADMINISTRATIVO ,(exp.arquivo imoli>ilizado)
VIDRAÇEIRO (exp.Oê.meses cl CNH)
SUPÉRVISOR MANUTENÇÃO (formação eng.
mecânico)
ENCARREGADODEPRODUÇÃO
IMPRESSOR ( exp:maq.bicolor/04 cores)
OPERADORDEIMPRESSORAFLEXOGRAACA

,

AUX.EXPEDIÇÃO ( exp. em cartonagem)
COORDENAOOR-DE CAFFETERIA(exp. 01 ano)
TÉCNICO TÊXTIL ( em confecção si experiência)
ANALlSTA'DE ESTOQUE ( ex. anterior I informática)
ANALISTA DE CUSToS( conhecer métodos e

processos)
FERRAMENTEIRO (exp. anterior01 ano)
AUX. DE VENDAS (femininol informática)

SERRALHEIRO (exp em alumínio)
SOLDADOR(exp.solda mig/elétrica/conh.desenhosl
medidas) ,

ASSISTENTE TÉCNICO - exp área Mecânica/pneu-
mática/elétrica

'

AUX. FINANCEIRO (femlexp. contas pagar/financeiro)
OPERADOR MÁQUINA EMBRULHO (cl exp.anterior)
VENDEDOR EXTJ;RNO ( Publicidade)
ALMOXARIFE

ASS.EXPORTAÇÃOC/INGJ.:ÊS
ANALISTADE PROCESSO
ANALISTA DEQUALIDADE( EXP.EM METALURGICA)
PINTOR A PISTOLA
O�IMPRESSORA-CARTONAGEM
OP.MAQ. RISCADEIRA
TECNICO(A)NUTRiÇÃO
ENCARREGADO(A)PRODuçÃO
GERENTE DE F1UAL
AUX. CONTABIL
VENDEDOR EXTERNO (SALARIOR$500.00 +15% DF
COMISSÃO)

,

REPRESENTANTE COMÉRCIAL(VENDAS DE
IMPLEMENTOSAGRíCOLAS)

,

VENDEDORTÉCNICO (MECÂNICA)
SUPERVISORPEUSINAGEM
GERENTE INDUSTRIAL(USINAGEM)

"Um novo estilo de trabalhado, trabalhando para você"

�--='--------�------------------------�
. .::./ • 5" N���� �eses 6" NÍVEL 6 meses

j;;;;:;,;;;,� >-,' Auto a asico Formação de professores
7c. ® Manutenção Micros
UHe Estágio 500 horas
� 371-1224 Programação Básica

Rua Reinaldo Rau, 380 - Centro - Jaraguá do Sul

.,

UNIAO
ú Eos A

PLANOS DE SAÚDE,
COLETIVOS E INDIVIDUAIS

Rua João Picolli, 109 - Centro - Fone 371-7331

RESTAURANTE
__....�_� .. � ..

'
... "' .......w_...............�_� Promoção de

Aniversário
Mês de abril somente

275-0980 Promoção de segunda a sexta-feira

RuaWalterBreithaupt, 85 - Centro (BeiraRioOubedeCampo)

BElGO COBRANÇAS LIDA.. ME

,JARAGUÁ DO SUL
Av. Mal. Deodoro do Fonseca. 141 - 10 andor SL 2 - Centro

Fone.: 3?0 0850

, Cc

Pi
Pi
dE

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Honras ao mérito
Ainda ecoa na sociedade local o almoço
de confraternização com a farru1ia

Cassuli, pela conquista do Troféu com

Diploma - Melhores da Advocacia Brasi

leira --;- conferido ao dr. Gilberto, em data

de 19/3/01, no Maksoud Plaza, na capital
de São Paulo.

O almoço ocorreu no Restaurante Itajara,
em 31/3 próximo passado.

"

CORREIO DO POVO apresenta os melhores

cumprimentos ao profissional Gilberto
Cassuli, da Cassuli Advogados Associa
dos SC Ltda., que, como cultor da lei,
eleva Santa Catarina e, particularmente, a
cidade de Jaraguá do Sul. Parabéns!

FALECIMENTO

Antonio Quadros
Faleceu dia 2 do corrente, em sua residência, o sr. Antonio Quadros, aos 84 anos. Foi em vida pessoa

prestativa junto à Comarca e Município e benquisto em todas as rodas sociais, vindo a se aposentar pela
municipalidade de Jaraguá do Sul.
Em vida, teve ligações com o CORREIO DO POVO, ao tempo
quando dirigido por Arthur Müller, que se prolongou até a

atual administração, quando ainda a sua saúde permitia
locomover-se com sua inseparável bicicleta.
Antonio Quadros teve o apelido de "pelado", que ele aceita

va com naturalidade. É que, quando muito jovem, uma chalei
rei de água fervente acidentalmente o atingiu, deixando marcas

por toda a vida.
O seu corpo foi sepultado rio Cemitério Municipal Centro, no
jazigo da famíliaWolf.

Deixa esposa, NairWolfQuadros; e a filha, a advogada
Jaqueline Quadros. Pêsames aos enlutados.

'.írculo
Italiano

lia FESTA ITALIANA
Começam os preparativos para a lla 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.

To), vê se veml

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 mais charmoso 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 investimento previsto de R$ 7

milhões, será um hotel completo com 120 apartamentos, ao lado de uma clínica (sjia), 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 vlnlcola 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 nàs garrafas, em caves

SUbterrâneas. \

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

cantiFla planeja uma nova pousada na Casa de Pedra, outra vinícola do Vale dos Vinhedos, no qual 11 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&ConsulT)o :- pág. 05)
,

Devanir Danna
Presidente do Círculo Italiano de Jaraguá do Sul

CORREIO DO POVO - 3

ROTARYCLUB
DEGUARAMIRIM

(FUNDADO EM 21/JULIIO/1967)

Relações Públicas
373-0091

PORQUESERROTARIANO?

REUNIÃO 05/ABRIL/2001:-Reunião ordinária coma presença do con

vidado Ilton Piram daRÁDIO JARAGUÁ. Como assunto principal tive
mos a organização do ROTAPAE.

ABRIL - MÊSDA REVISTAROTÁRIA eANIVERSÁRIODEPAUL
HARRYS (FUNDADORDOROTARYNASCIDOEM 19/ABRIUl868)

CONTINUAÇÃODACOLUNAAN1ERIOR

Chicago, EUA, no início do século XX era uma cidade violenta e

corrupta, e, muitos respeitáveis e íntegros homens de negócios pergun
tavam-se como poderiam resistir e sobreviver naquele verdadeiro "mar
de lama".

Foi em fevereiro de 1905 quePAUL HARRYS resolveu colocar em

prática uma idéia que ele vinha acalentando desde muito tempo: a cria
ção de um novo Clube, visando à autóproteção dos seus, sócios.

PAULHARRYS encontrou-se com Gus Leeher (ENGENHEIRO DE

MINAS), Sylvester Schiele (DISTRIBUIDOR DE CARVÃO) e Hiran \

Sherey (ALFAIATE) e pàssaram a trocar idéias do quão, importante e

bom seria umGRUPODE HOJ\.1ENS DENEGÓCIOS e outrosPROFISSI
ONAIS que pudessem se reunir periodicamente, a fim de se conhecerem
melhor. Foi assim que oROTARY surgiu.

DESENVOLVIMENTOPROFISSIONAL
Um dos grandes motivos para o surgimento do Rotary é o desen

volvimento profissional. Todo mundo precisa interagir.

EOROTAPAECOMOÉQUEVAI?!!,

Vai muito bem! Na semana passada iniciaram-se as visitas aos Clubes
vizinhos - Jaraguá do Sul, Corupá eMassaranduba - onde como sempre
fomos maravilhosamente bem recebidos pelos companheiros daqueles
Clubes e, logicamente pudemos divulgar o ROTAPAE JANTAR DAN

ÇANTE com integral aceitação dos convites.

É bom lembrar que oROTAPAE JANTARDANÇANTE é uma inicia

tiva doRotary e da APAE, aberta a toda comunidade, que visa arrecadar
fundos para a construção da etapa final da nova sede da APAE. Os
CONVITES estão sendo vendidos junto a secretaria da APAE e por
todos os companheiros do Rotary Club de Guaramirim.

ROTAPAEJANTARDANÇANTE
DIA: 28/ABRllJ2oo1
HORÁRIO: APARTIRDAS 20:00HORAS
LOCAL:PAVILHÃODEEVENTOSDEGUARAMIRIM
BANDA: EXPRESSO SUL
CONVI1E:R$ 20,00

TRAJE: PREFERENCIALMENTECAMISETAOFICIALDOEVENTO
FORNECIDAGRATUITAMENTECOMOCONVITE.

BODASDECASAMENTO...

No próximo dia 15 estarão comemorando 23 anos de casamento o

companheiro MAURICI ZANGHELINI e sua esposa WALl
ZANGHELINI.

.

PARABÉNS!!!!

It,,1.Tabeltonato. de Notas e

Protestos de

Osnildo Bartel
.. 373-0404

Rua Reinoldo Rau, 61 - sala 1 e 2

Jaraguá do Sul
Telefones: 371-5531 - 982-0710
Rua Paraíba, 256 - Blumenau
Telefone/Fax: 340-2393

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Imprensa catarinense

o comendador Alvim

Seidel enviou-nos

quatro edições do jornal
ao lado, editado pela
firmaBoehm& Cia., do
ano de 1925, quando
ainda éramos o 2o Distri -

to de Joinville. No cartão

que acompanhou, Seidel
diz que encontrou no

"baú demeu pai". So
mos gratos pormais esta

gentileza.

1\0Innte-Jeifuug+
�1...II.. x.J""'o "_.���,:,!���_" ..lln....

.��-=:-:r:=-.:...� �=�.::.-:.. ,�.%T�.::..3:�

Em certa roda, elogiava-se a atividade de Medeiros e

Albuquerque, o polígrafo mais completo do Brasil.
-'- O Medeiros, - dizia um do grupo, - o Medeiros é genial!

Escreve sobre tudo: é romancista, é conteur, é jornalista, é cronis
ta, é crítico literário, é conferencista, é homem de ciência ... Enten
de tudo.

Emílio deu de ombros:
- Mas é prédio da Avenida, filho.
E num gesto, rindo:
- Muita frente e pouco fundo!

<'

Humberto de Campos - Discurso na Academia Bras. de Letras.

Coluna do

.�� [NJ [2)n�CQ) [NJl}
Sindicato dos Contabilistas de Jaraguá.do Sul e Região

A escrita Contábil
Nenhum negocio pode estar bem 'administrado se não dispõe de

dados e estudos sobre ó mesmo. ,

Quando se vende, quando se gasta, quando se lucra, onde se

gasta, quanto se tem a receber e a pagar, são dados importantíssi
mos.

�or isto, o que acontece precisa ser "registrado" ou "escriturado".
E lrnposslvel quarda-se tudo na memória, e, também, as leis são

tão complicadas' e exigem tantas burocracias que o precisa ter uma
"escrita" para mostrar.

Existem duas necessidades básicas: a escrita para o fisco ,ver e

outra para que o proprietário ou gerente administre.
NENHUMA EMPRESA, POR MENOR QUE SE.JA, PODE VIVER SEM ES-

CRITA CONTÁBIL"
'

.

O empresário não Pode Perder Seu Tempo Escriturando
O empresário não tem ternpo de fazer sua própria escrita e nem

deve gastar horas fazendo a tarefa' de um especialista.
O TEMPO QUE SE GASTA EM FAZER UMA ESCRITA, SE DESPENDIDO

.

PELO EMPRESÁRIO, SERÁ. SUBTRAIDO DO NEGÓCIO.
É preciso, pois, entreqar-se a escrita a um CONTABILISTA.
OS negócios menores, em geral, não tem a necessidade de con

tratar um profissiona I que fique o tempo todo na empresa.
Precisam, então, entregá-Ia a uma que o faça, ou, a uma empre-

sa de Serviços Contábeis especializada.
.

,
Ocorre a nece.ssidade de conciliar o "custo da escrita" com as

"possibilidades do negócio".
.

O importante é selecionar um profissional competente, voluntari
,

oso e atualizado, ÓU, uma boa empresa de Serviços Contábeis.
Continua ..•

No mês de aniversário

da Caraguá não vão

faltar preços incríveis

pra você fazer a festa.

Venha conferir.

Porof do Mês

REMINISCÊNCIAS

Garibaldi-JGS
Distrito/de Veszprém (061)

Por que "antigamente" e
"outrora"? XLVI

Pelo vapor "MAX", dia 14/3/1907,
viajava para Itajaí o sr. Alberto Fric, que
esteve dias a conferenciar com mem

bros da LIGA PATRIÓTICA PARA

CATEQUESEOOSSELVÍCOLAS, para
a pacificação dos Botocudos, aprova
do o plano do explorador de auxiliar a
mesma Liga, seguindo por terra desde
Blumenau até Palmas, donde ia trazer

índios coroados mansos já dados à agri
cultura e que viriam estabelecer uma

.

linha divisória entre os civilizados e os

Botocudos, amansando lentamente a

, estes. Na visita que o sr. Fric fez ao

governador; deu-lhe carta de recomen

dação para as diversas atividades da
zona que iria percorrer. Fazia sé votos

de sucesso ao sr. Fric e seus auxiliares.
Umíndio sacerdote

, Coincidentemente, o jomal carioca
"PAlZ", na edição de 14/411907, trazia,
uma informação: UM SACERDOTE'
INDÍGENA

.

"A bordo do 'Corrientes', segue
para Hamburgo, de onde partirá para
ROMA, a fim de se preparar para a car
reira sacerdotal, no Collegio Pio Latino
Americano, o
fudiobotocudoFRANCISCOXAVIER,·
nascido em Santa Catarina e ali educa
do pelo reverendo padre Francisco

Topp, vigário de Florianópolis. "CO
GONH" chamava-se esse índio na sua

tribo, de que é cacique seu pai,
"MONHANH". Estudou Francisco
Xavier o curso primário em Tubarão,
de onde passou a cursar o Colégio dos

Franciscanos, de Blumenau, onde es

tudou alemão, que fala corretamente.

Manifestou desejo de se ordenar,
com intuito de iniciar o serviço, de
catequese no seu Estado pata), o reve

rendo padre Topp enviou-o para colé

gio que os padres Jesuítas mantêm no

Pericy Novo, no Rio Grande do Sul,
onde acaba de ser aprovado em portu
guês, francês, alemão, latim, grego, re
tórica, álgebra, geometria e trigo
nometria. Francisco Xavier. conta hoje
cerca de 20 anos. Ao que consta, é o

primeiro selvícola a se preparar para a

carreira eclesiástica, De outros sabe
mos que seguiram carreiras, inclusive
amilitar".
Ferroviacomo fatordepovoamento

Chegava à Capital federal o enge
nheiro John Eagun, superintendente
geral da Estrada de Ferio Trans-brasi

leira, ex- SÃO PAUL�RIO GRAN
DE. A principal cogitação do dr. Eagun

A foto de corpo inteiro, a Capela da Santíssima Trindade, de
Iaraguâ 84, construidaem 1920

Criação - Desenvolvia-se lenta,
mas segura com.medidas de proteção

é o povoamento da zona marginal da'
estrada de ferro, do que tinha longa
prática adquirida nesta especialidade
nos Estados Unidos e com o aprovei
tamento do carvão de pedra nacional
se prendia diretamente este problema,
o dr. Eagun tem tido sobre este assun

to feito conferências com o dr. Carlos

Moreira, ex-secretário da Comissão de

Estudos elas Minas de Carvão de Pe

dra do Brasil, pará quem trazia a apre

sentação do ctT. EImer Corhtell.
Mensagem presidencial ao Congresso

Era presidente da República o dr.

Afonso Pena, que na forma habitual

apresentava a sua mensagem, quando
da abertura do Congresso, em 3/5/1907,
referindo-se ao ano administrativo pre
térito, da qua! vale a pena destacar os

seguintes tópicos:
Casas para operários � Profun

das transformações se incorporavam
à Capital da República pela demolição
de muitos prédios, criando problema
sério ao operariado, concedendo-se fa-

.

vores especiais para empresas ou par
ticulares a construir casas higiênicas
para serem alugadas por preço barato (?).

Produção - Desenvolvia-se em

primeiro plano o café, borracha, erva
mate, cacau, 'couros, algodão, fumos e

outros artigos.

eanimação:
Povoamento do solo - Convinha

a �ecessidade de ativar o povoamen-.
to do vasto ermo território, não demo

rando usar ampla autorização com as

sinatura do Decreto n06.455, de 19/4/

1907, com o intuito da fixação do imi

grante estrangeiro .ao solo Nacional,
com o concurso dos particulares e das

empresas de Viação, com privilégio
concedido aos trabalhadores agríco
las.

Recenseamento - Os trabalhos
de 1900 são por tal sorte falsos que
não 'convêm ultimá-los. Preciso é qúe
nos achem os devidamente aparelha
dos para o próximo Recenseamento

Geralde 191O.Humm!

Viação férrea - É fator primordial
no progresso. A grandeza natural da

América do Norte e da Argentina não

seexplica senão pela incomparável ex
pansão. (Obs. do autor: não fala nada

da linha'São Francisco)

E
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Domingos Rodrigues da Nova Jr.,
ex-administrador da "ColôniaJaraguá",
em Joinville, iria forneces luz elétrica e

forçamotora, utilizando a cachoeira do

.

Piraí. (FRITzVONJARAGUÁ)

CARAGUÁ
Fone: (47) 371-400'0
Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PALESTRA

"Logosofía: uma nova cultura para a hu
manidade" é o tema da palestra que a Fun

dação Logosófica de Jaraguá do Sul realiza

hoje à noite, a partir das 20h30, no Centro
Cultural da Scar. O evento faz parte das

comemorações do centenário de nascimento
.

de González Pecotche, criadorda Logosofia.
Entrada. franca.

POSSE
Será empossada hoje à noite, às 19 horas,

,

a nova diretoria do Corpo de Bombeiros de
Guaramirim. O gerente de Suprimentos da

Weg Química, Célio Deretti, vai presidir a
corporação.

BRINQUEFEST
O empresário Mauro Bramorski, de Mas

saranduba, aniversariou no dia 2 de abril e
fez a festa no último sábado. Foi a I" Brin

quefest, com a presença de dezenas de amigos
para comemorar em grande estilo a data que,
coincidentemente, também é o da fundação
da empresa Brinque Park. Durante o evento,
o anfitrião comandou doações de parques
infantis para a Prefeitura de Massaranduba,
Lar da Criança é Associação dós Moradores
da Rua Victor Bramorski, em Guaramirim, e
maisRê 1 mil para Apae, num total de R$ 28
mil em doações. '

'

INAUGURAÇÃO
Cozinhas Berlim inaugura hoje, a partir

das 18h30, sua nova loja em Jaraguá doSul.
J;:stá localizadà na Rua Reinaldo Rau, 815.

PÁSCOA
Os cantores líricos Jacira e Ricardo - mãe

e filho - são os convidados especiais, hoje e

amanhã à tarde, da primeira-dama, Bru
nhilde Pasold, na programação de Páscoa

para os grupos da 3a Idade, no Parque de
Eventos, onde interpretarão músicas com

temas pascais. Além disso, também será
servido lanche e entregue um presente de
Páscoa a cada idoso participante do evento.

RtS SOCIAL-5

Cesar JunkeslCP

Casal Marco Antônio Moreno de Lima e

Rejane Rocha no almoço de confraternização
em homenagem a Cassuli Advogados, no
Restaurante Itajara; sábado, 31 de março

_

Leonardo Fausto'Zipfe a esposa, Brigitte. Leonardo, diretor
superintendente da Duas Rodas Industrial, recebe cum

primentos hoje pela idade nova

As bonitasMaira Ferrazza e Silvana Raquel, da Lessmann
Corretora de Seguros, ilustram nossa coluna nesta terça-feira

Vivian Koch aniversaria amanhã

r.�·li!l: �iY:.�·rgári@
8/4 - Eliane R. Demathe de

Oliveira
Ediana Maria Garcia
Paula Fernanda

Marangoni
OrmindaKlitzke Bértoli
Adolfo Smekatz

9/4 --"- Lucy Ciriaco Lagedo
CarlaCristhianeWerner
RolfHübner
Daniell A. H. Kalfers

. lO/4-GersonWeber
Darcí Correia
MichelleGuimarães
Souza

11/4 - Marlene Schmidt

Edgar Schmidt
EduardoMassaneiro

Alfredo Hanemann
SchirleiMass Barg
VivianKarolineA.Koch

,� Dr.luclono Maiochi Pereira
� Oftalmologista - CRM 90,66

Qavelti, a loja
que vcstc o

homem de
bom 8osto.

311-
CaIçadãq364-c'estaciotwnentoanexo-nãofechamospataainoço

Fone: (047) 370-1010 - fax: (047) 433-3501 Rua Guilherme Weege, 327 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

e

Cartão Fidelidade

o Boticário
Adquira o seu' em uma de nossas lojas

Jaraguádo Sul
Av. GetúlioVargas, 158 Tel. 27?-0583
Av. Mal. Deodoro, 183 Tel; 371-7365

. Guaramirim-i--
Rua 28 de Agosto, 1939 Tel. 373-1065

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Lagoas de peixes são
esv-aziadas na Semana Santa
Tilópia é a
....

espécie
mais

,

procurada

Jaraguá do Sul - Durante
toda esta semana os criadores de

peixes da-região estão esvaziando
suas lagoas. A prática é comum

durante o período que antecede a'
Páscoa e já se caracteriza como

uma espécie de ritual entre os pro
prietários de lagoas, que aprovei
tam esta época para comercializar
os peixes e comemorar a Semana
Santa. No último sábado, o agri
cultor Alécio Paulo Benz, 43 anos,
esvaziou uma de suas lagoas: Alé
cio possui uma propriedade rural
na localidade de EstradaComprida,
em Guaramirim, e esperava vender
até mil quilos-de peixes, entre car

pa-capim, pacu e tilápia.
A retírada dos peixes exige ha

bilidade, mas o resultado vale a

pena. Sujos de lama, os "pescado
,

res" retiram os peixes com a ajuda
.

de tarrafas e redes e na mesma ho
'ra já vendem o produto. "Às vezes

leva até 24 horas para toda a agua
escorrer", informa Alécio, que
todos os anos esvazia uma de suas

'lagoas no período da Páscoa.

Segundo o industriário Eugê
nio Bar, que levantou bem cedo

para garantir ó peixe da Semana

Santa, a garantia é de adquirir um
produto de qualidade a preço aces

sível. Ele comprou 12 quilos de

peixe - tilápía e carpa-capim -

ao preço de R$ 2,00 o quilo. Além
.

de Eugênio, aproximadamente 3Q
pessoas esperavrup. o resultado do

primeiro arrastão no sábado de
manhã. De acordo com .Alécio, to
do o ano é a mesma coisa. ''Tenho
clientes de toda a região. Quem já
me conhece sabe que o meu peixe
é criado em água limpa e alimen
tado com ração", explica o propri
etário rural.

A tilápia é a espécie preferida
entre os conhecedores de peixe de

lagoa porque não tem espinhas.

GráficaCP
370-7919
370-7944

Fartura: Souza mostra uma carpa-capim de mais de três quilos
Para garantir as vendas do ano que os interessados em cultivo de pei-
vem, Alécio já comprou seis mil xes de lagoa. De acordo com o

alevinos de tilápias e pacus para a biólogo da Secretaria de Produção
. próxima Páscoa. O investimento, eGerência de Agricultura da Prefei-

segundo ele, é garantido mas não tura, Ulisses Sternheim, a assistên-
caracteriza muito lucro. "Não ehe- cia e o incentivo acontece através

guei a fazer os cálculos das perdas da Associação Jaraguaense de
e dos ganhos, mas a agregação de Aquicultores, fundada há cerca de
valores é unia realidade. "O inte- dois anos para facilitar a vida dos
ressante é que aproveitamos bas- piscicultores do Município. A Pre-
tante a abundância de água que feitura também intermedia a venda
temos por aqui", constata. dos alevinos, dirninuindoos custos

Para o trabalhador da indústria de aquisição e transporte.
do mobiliário Paulo Antônio de O biólogo informa que aproxi-
Souza a compra de peixes de lagoa madamente 500 proprietários ru-

no período da Páscoa já se trans- rais possuem lagoa de peixes, mas
formou em hábito. Ele mora em que apenas uns cem comercializam

Jaraguá do Sul e pão se incomoda a produção. "Estamos cadastrando
de ir até Guaràmirimpara comprar todos os proprietários de lagoas do
os peixes para a Semana Santa. Município", afirma Ulisses. Ele
Paulo Antônio comprou quase 15

.

ressalta flue o cultivo de peixes em
quilos de tilápias e carpa-capim, lagoa tem se caracterizado por ser

. todas com peso superior a três um excelente investimento, com
quilos. um percentual de lucro de até 30%

A Prefeitura de Jaraguá do Sul em relação às outras culturas.
oferece assistência técnica a todos (MARIA HELENA DE MORAES)

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

Sindicato faz reunião hoje
com servidores do hospital
Guaramirim ---;- o presidente

do Sindicato dos Empregados em

Estabelecimentos de Serviços de
Saúde de Joinville e Região, Louri
val Pisetta, estará reunido hoje, às
19 horas, com os servidores do

HospitalMunicipal Santo Antônio,
no auditório da Aciag (Associação

· Comercial, Industrial e Agrícola de
· Guaramirim), para tratar sobre al

gumas das principais reclamações
da categoria, em relação à nova po
lítica administrativa adotada pela
instituição. Além do afastamento
de seis funcionários, houve redu

ção de salários e de benefícios,
como o biênio e adicional de insalu
bridade.

Pisetta considera "graves" os

últimos acontecimentos, desde
que, na semana passada, a direção
do hospital não atendeu ao pedido
do sindicato pará que essas medi

das, então já previstas, não fossem
adotadas. Para ele, o episódio mos-

·

trou que a direção do hospital está
sendo "radical" e não resta outra

saída que não seja recorrer ao

prefeito Mário Sérgio Peixer, com
quem conversou e percebeu a

"preocupação" em encontrai" uma

solução para o atual impasse.
'

Conforme Pisetta, na reunião
· desta noite será decidido os próxi-

mos passos dos servidores, que
tanto incluirão novos contatos

com o prefeito, talvez até audiên

cia, para tratar dessa questão,
mas que também não descartam

posições mais duras e até rnani

festações ou medidas de ordem

judicial. Pisetta esteve reunido
ontem à tarde com alguns servi

dores para encaminhar o encon

tro desta noite. Esta é a segunda
reunião com os funcionários do

hospital. O primeiro encontro

aconteceu no início deste mês,
no mesmo local.

LEGISLATIVO - Por ou
tro lado, também está marcada

para hojemais uma reunião de ini
ciativa dos vereadores para tentar
contornar o impasse que existe
entre parte do corpo clínico e a

direção do hospital. Anterior
mente, os vereadores já ouviram
os médicos descontentes e, em

seguida, o secretáriomunicipal de
Saúde, José Constâncio de Al

buquerque, e o diretor clínico,
Leovanir Geschwendtner, mas
sem resultados. A reunião, hoje,
vai iniciar logo após a sessão or

dinária da Câmara e contará com

às participações doprefeito e vice

e de representantes do setor em

presarial. (MILTON RAASCH)

Associação promove seminário
Schroeder - A Associação

Comercial, Industrial e Agrícola
de Schroeder promove, a partir
das 19 horas de hoje, o 10 Semi
nário de Desenvolvimento Rural
Sustentável, na Igreja da Paz, no
centro da cidade. De acordo com

a presidenta da Acias, Carmem
Tomaselli, a intenção é atualizar
o pequeno produtor rural sobre
as novas tecnologias e sobre' a
necessidade de modernização das

pequenas propriedades rurais.

"Queremos .incentivar a perma
nência do homem no campo para
que os pequenos produtores da

.

região não tenham que buscar a

sobrevivênciacom o trabalho da
fábrica "

argumenta Carmem.

Seleciona

crianças de 03 meses a 14

para compor elenco d

para o Di

A previsão é de que aproxima
damente cem agricultores do

Município e da região participem
do seminário, que terá como

abertura a apresentação do Projeto
Empreender, pelo coordenador
em Santa Catarina, Mauro Poy,
Na seqüência está previsto a ex

posição de cases em vídeo sobre

propriedades rurais de empre
sários agrícolas e ainda uma

palestra sobre associativismo ru

ral e desenvolvimento local, mi
nistrada pelo professor do Centro
de Ciências da Educação da
UFSC e coordenador da Asso

ciação dos Agricultores Ecológi
cos das Encostas da Serra Geral,
Wilson Schmidt. (MHM)'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Prostituta é assassinada
'.

em frente ao Salão Líder
c Acusada atinge

..
.

.

a Vitima no

pescoçocom
uma foco

começaram a me bater porque julgaram que
eu estava roubando os clientes do local",
alega. Ela conta que uma pessoa de meia
idade lhe passou uma faca para que pudesse
se defender e, de porte da arma, passou a

ameaçar as pessoas que se aproximavam
dela para agredi-la. "Acabei acertando e

matando aquela mulher, mas eu só queria
me defender", garante, informando que apu
nhalou Rosernéri por trás; atingindo o pes

coço da vítima.
,

A delegada de plantão, Fedra'Konell,
ouviu algumas testemunhas na tarde de

ontem que repassaram informações dife

rentes. "Segundo uma das envolvidas na

confusão, Carmen havia tirado a faca da

própria bolsa", salienta a delegada: inf<;>r
mando que a acusada será encaminhada para

,

o presídio do Município. A pena prevista
para homicídio qualificado é de 12 a 30 anos

de retenção. (FABIANE RIBAS)

Jaraguá -do Sul :_ Confusão e morte

na madrugada de ontem em frente aoSalão

Líder. A PolíciaMili tarprendeu em flagrante
a prostituta Carmen Silva Machado, 25

'

anos, natural de Canoinhas, e a encaminhou
à Delegacia de Polícia. Ela é acusada de ter

assassinado, com uma facada no pescoço,
a também prostituta Rosemeri Rores Go

mes, 22 anos, natural de Iporã, Paraná.
Carmen relatou que estava com uma

, amiga, em frente ao Líder, conversando com
dois homens quando cinco pessoas - que
diz não conhecer - passaram a agredi-la
com socos e pontapés. "Eu acho que eles

Acusada: Carmen pode cumprir pena de 12 a 30 anos de reclusão

CIRURGIÃO-DENTISTA
Especialista em Prótese
Dr: AlÁ"" F. (9.0rLo-Vor�
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804

E-mail-drair@netuno.com.bI:"

Auto-escola flagrada com irregularidades
ägío na Universidade de Bordeaux França estavam sendo induzidos a forjar com

provantes de residências falsos para po
detem encaminhar documentação e obter
as carteiras de habilitação de motorista,
através de Joinville.

Após o flagrante, o instrutor foi condu-:
zido para a CadeiaPública, emGuaramirim,
enquanto eram tomadas as primeiras pro
vidências. Uma denúncia anônima desen
cadeou a operação doDetran e PolíciaCivil..
A delegada de polícia deGuaramirim, Jure
ma Wulf, informou que a farta documen

tação apreendida no local está sendo anexada
ao caso, que será enviado ao Detran, em

Florianópolis, para as punições administra
tivas, e para aDelegacia Regional dePolícia,
em Joinville, que deverá apurar se a empresa
está envolvida em outras irregularidades.

AAuto-Escola Farol Verde também está

obrigada a fazer a devolução do dinheiro dos
clientes. Pela legislação, a população deve
recorrer aos serviços de empresas da res
pectiva região. Existem oito empresas
credenciadas para o serviço emGuaramirim
e Jaraguá do Sul. (MILTON RAASCH)

Guaramirim - O instrutor José Pa

cífico Corrêa Filho, de 52 anos, da Auto
escola Farol Verde, de Joinville, foi preso'
em flagrante domingo, por volta das 14h30,
quando prestava serviço irregular de ins

trução para formação demotoristas, no Salão
Paroquial do Bairro CaixaD'Água, no inte
rior do Município, O instrutor estava com

Um dos alunos dentro do veículo da auto

escola prestando instrução, enquanto outros
preenchiam teste simulado de prova de trân
sito, quando foi surpreendido pela fiscali
zação dó Detran e Polícia Civil.

A legislação de trânsito veda às auto

escolas a prestação de serviços fora da área

de atuação; no caso Joinville, e a realização
de atividades de instrução aos domingos.
Além disso, as noções teóricas só podem .

, ser fornecidas na própria auto-escola, que
precisa contar com instalações específicas
(Centro de Formação de Condutores): A
empresa terá que responder por infrações

"

administrativas e também pela prática de
I crimes de estelionato' e falsidade ideológica,

'" 13l.Jª ºLJilb�t'!1� yy���g�, §º:: �ªTª9LJª,ºº§LJI :§ç J porque os clientes aliciados emGuararnirim

ENDOCRINOLOGIA
·,Vv. CUwer�S,�,
Fone/Fax: 275,-3786 - Sala 801

CARDIOLOGIA
Vv.F�é.Morit�&

Fone/Fax: 371-6811 - Sala 606
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Samuel Lopes busca patrocínio
para defender o País na Copa
Jaraguá do Sul- Terceiro

colocado no ranking nacional de
tiro, o jaraguaense Samuel

Lopes seria um dos atletas que
representaria o Brasil na Copa
do Mundo de Atlanta - pro
movida pela Federação Inter

nacional de Tiro - se tivesse
patrocínio. Marcada para acon
tecer entre os dias 14 a 22 de

abril, a Copa reúne apenas os

atiradores em destaque de cada

país. "Por estar bem classifica
do no ranking, eu tinha direito

de representar o Brasil, mas o

Ministério do Esporte alegou não
ter verba para bancar as des-

.

pesas dos atletas e dirigentes",
critica Lopes,

O atirador destaca que

precisa encontrar patrocínio
para poder competir no Cam-

. peonato Brasileiro de Tiro, que
será realizado em Rezende, no
dia 24 de abril. "Se eu não

disputar o brasileiro vou perder
pontos e, automaticamente, o

direito de participar das outras

copas do mundo". Ele diz que o

patrocínio de R$ 1 mil daria para
custear as despesas de alimen

tação, hospedagem e passagens.
As próximas copas do

mundo serão emMilão, na Itália,
e Munique, na Alemanha, nos
dias 28 de maio e 5 de junho,
respectivamente. Em setembro

vai acontecer o Campeonato das

Américas, nos Estados Unidos.
"Preciso encontrar um patro
cinador para ter condições de

defender o Brasil, enquanto isto
não acontece, vou continuar
treinando." (FR)

Integração: equipe do Garibaldi ganhou do Flamengo, por 4 a 2, neste fim de semana

Vitória está na liderança do
Campeonato Integração

Eql!ipe lidera
nas categorias

.

aspirante
e titular

ponto positivo é que as pessoas
têm comparecido mais nos está
dios", destaca

O resultados das partidas de
domingo foram: nos aspirantes,
Ponte Preta e Vitória empata
ram por 2 a 2; Alvorada venceu

,-

o Guarani, por 2 a I, e Garibaldi

.'perdeu para o Flamengo. Nos
titulares, Vitória venceu a Ponte

Preta, por 4 a I; Guarani perdeu
para o Alvorada, por 7 a 1, e

Garibaldi ganhou do Flamengo,
por 4 a 2. O Cruz de Malta fol

-gou nesta rodada.
Na classificação geral dos

.

titulares o Vitória está com 13

pontos, Cruz de Malta, 10;
Alvorada, 8; Garibaldi, 6;
Flamengo, 3, e Guarani e Ponte
Preta estão com 1 ponto cada.

Nos aspirantes a liderança
também está com o Vitória, com
15 pontos assinalados; Alvora
da, 7; Garibaldi, 6; Cruz deMalta
e Flamengo, 4; Ponte Preta, 3 e

Guarani, 2 pontos.
Neste fmal de semana não vai

acontecer jogo devido ao feriado

de Páscoa. A próxima rodada vai
ser realizada no dia 22 de abril.

SCHROEDER - A se

gunda rodada do Campeonato
Municipal de Futebol, realizada
neste fim de semana, os resul
tados forain os seguintes: o São
carlense venceu o Paraná, por
4 a O; RanchoBorn ganhou do

Tupy/Aspirante, por 4 a O; Rio
Hem perdeu para o Atlético, por
5 a O, e o Tupy/Titular venceu o

Juventus, por 4 a 1. (FR)

Jaraguaenses se destacaram
na CarabinaDeitada

Jaraguá do Sul- O Vitó
ria está na liderança do Cam

peonato. Integração tanto nos

aspirantes quanto no titular.

Neste fim de semana, foi reali

zada a quinta rodada do cam

peonato. O presidente da Liga
Jaraguaense de Futebol, Rogé
rio Tomazelli, diz que os jogos
estão transcorrendo bem devido

ao respeito entre os, árbitros,
jogadores e dirigentes. "O nú

mero de expulsões estão redu

zindo consideravelmente. Outro

Jaraguá do Sul- A equi
pe jaraguaense de tiro assinalou

1.723 pontos e garantiu o vice

campeonato da primeira etapa
do Campeonato Estadual

Carabina Deitada, realizada no

fim de semana, em Blumenau.

Em primeiro lugar ficou a

equipe de Timbó, com 1.734

pontos, e em terceiro Joinville,
com 1.709.

Nas provas do Individual, na.
categoria A, o primeiro colo

cado foiMauro Sales, de Timbó,
com 583 pontos; em segundo
ficou Luis Bark, de Blumenau,
com 582, e, em terceiro, ficou o

jaraguaense Samuel Lopes, com
577 pontos. Na categoria 'B,
primeiro lugar foi para Paulo
Müller, de Timbó, com 578; em

segundo,.Cláudio Tiesen, de

Timbó, com 573, e em terceiro

Romeu Herber, de Jaraguá do
.

Sul,570.

Na categoria C, primeiro lu
gar para o jaraguaense Clayton
Bihr, com 573 pontos; segundo
para José Amaro da Silva, de

Jaraguá do Sul, com 56'8, e

terceiro lugar para Karl Jansen,
de Joinville, com 564 pontos.

Na prova 3x40, categoria B,
terceiro lugar para o jaraguaen
se Jorge Amaro, com 956 pon
tos. "Esta é uma modalidade

nova no campeonato, mas nós

estamos treinando bastante",
diz o atirador e técnico da equipe
jaraguaense, Samuel Lopes. O
próximo desafio' na Carabina

Deitada vai ser dia 5 de maio.
-

A terceira etapa do Cam

peonato Estadual de Carabina

Apoiada será em Pomerode,
nos dias 21 e 22 de abril.

No dia 21 também var

acontecer a segunda etapa do

Estadual de ArComprimido, em
Blumenau. (FR)

Kreis Júnior está na liderança do Estadual
Jaraguá doSul- Com no

vo motor no carro, o jaraguaen
se Raulino Kreis Júnior correu e

conquistou a liderança da ca

tegoria Novatos da terceira etapa
do Campeonato Catarinense de

Automobilismo, realizado no fim
de semana, noAutódromoCavalo
de Aço, em Joaçaba. Kreis Jú-

nior passou à frente do piloto
Michel Giusti, de Joaçaba, que
saiu da prova com o carro que
brado. Kreis Júnior está com 30

pontos e,Giusti, com24.
- A pista de Joaçaba está

em ótimas condições de uso, mas
requer mais habilidade do

condutor porque possui poucas

retas e muitas curvas que per
mitem alta velocidade ___:_, explica
o piloto, afirmando que sentiu a

melhora na rentabilidade do carro

depois da aquisição do novo mo
tor.

As provas das categorias
Marcas A e Marcas B foram
canceladas devido à chuva. (t:_R).
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