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Moradores promovem protesto contra

instalação de "lixão" em Nereu Ramos
dos�::�sd�e���R::�:��::: seg�n:���:�ador do Comitê �.;t.!J CORREIODOPOVO
Rios do Norte e Santo de Resíduos Industriais da

Antônio, em Jaraguá do Sul,
participaram do protesto
contra a instalação do Centro
deReciclagem eDestinação de
Resíduos na região, na tarde de

Associação Comercial e

Industrial, Anselmo Ramos,
disse que o projeto "tem

padrão de primeiro mundo".
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PFL define metas e estratégias para eleições
Lideranças regionais e

estaduais do PFL estiveram
reunidas na noite de sexta-feira
em Jaraguá do Sul para discutir

as estratégias e metas do partido
às eleições deste ano.
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avisou que a legenda precisa
ampliar o número de prefeito e

de vereadores. Para alcançar as

metas, o deputado federal Pedro

Bittencourt disse que o essencial

é "uniformizar a linguagem do

partido". Página 4

Menor é preso
, em flagrante em

Jaraguá do Sul
Página 7

�Posto A 24

",Mi/enio

Encar�e especlel .

do 19° Rodeio
Crioulo Nacional

em Jaraguá do ,Sul

Baixaria: jogadores do Vitória partem para briga. Edson (sem camisa) agrediu o fotógrafo do CORREIO DO POVO. Página 8
I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2-0PINIÃO CORREIO'DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 3 D� MAIO DE 2000

Cidadania, cidadania
As constantes críticas e as insistentes denúncias de

carterização na distribuição de combustíveis em Jaraguá do Sul
reforçam as argumentações de que alguma coisa está fora da

ordem. OMunicípio também é campeão de rec.Jamações de abuso
de preços em toda: a região Norte/Nordeste. A situação só

chegou ao atual estágio por absoluta condescendência das'
autoridades,já que ao consumidor
só resta reclamar. Há ainda a

dúvida sobre a qualidade dos

produtos comercializados, sus

peita-se que estejam adulterados .

Entretanto, um passo im

portante para a elucidação e

providencial investigação das

denuncias está em curso. O Procon
anunciou que pretende encaminhar
ofício ao Ministério Público para
que a promotoria edite termo de

ajustamento de consulta, cha
mando as distribuidoras jara
guaenses para explicar os preços
praticados. Ajnedida é resultado
de processo iniciado pelo órgão de
defesa do consumidor ainda no ano

passado, quando o então vereador João Prim levantou a lebre e

iniciou a seqüência de denúncias.
Na época, Q assunto ficou restrito à comercialização do

gás de cozinha, cujo preço, pelo que se apurou, estava acima
do de mercado e era o mesmo na maioria das distribuidoras,
caracterizando, assim, a formação de cartel. Também insinuou
a possibilidade da irregularidade estar sendo praticada na

distribuição de combustíveis: Prim provou, com documentos,
que os consumidores jaraguaenses estavam sendo lesados.
Mesmo assim, a Câmara, representante legítima e legal do
povo, ignorou O fato e deu o caso por encerrado.

Aliás, o Legislativo Municipal tem-se mostrado ineficiente,
isso para dizer o mínimo, diante de questões mais complexas
do que dar nomes a ruas e homologar decisões do Executivo.
Ações que não exigem conhecimento da função parlamentar,
Para demonstrar compromisso para com a população que
prometeu defender, deveria ao menos sugerir a criação de
uma CEI para investigar as denúncias. Todavia preferiu, como
das outras vezes, a desculpa de que tentou debater o assunto,
mas que a realidade o obrigou a construir uma outra saída.

Qual a finalidade de uma CEI? Levantar os dados básicos
em torno do problemà que provocou sua criação, mostrar
onde está o fulcro da questão, orientar a ação do órgão que
encaminhará as possíveis conclusões à Justiça e, afinal,
proporcionar esclarecimentos à própria Justiça. Partindo desse

pressuposto a Câmara deveria ter a dignidade emaprofundar
as investigações, coletai: informações e, caso se confirmasse

.

a indecência, convocar os responsáveis a depor e encaminhar
orelatório final à promotoria para as previstas punições.

Apesar das possíveis irregularidades atingirem também os

bolsos dos nobres vereadores, há interesses maiores

(principalmente em ano eleitoral) que sobrepõem a obrigação
da atividade parlamentar. De outro lado, o silêncio conivente
dos consumidores, que sequer buscam orientações nos órgãos
públicos. Existe o desprezo pela lei federal que assegura aos

motoristas o teste de "pureza'; dos combustíveis nos postos.
A se manter o comportamento de avestruz, nada será mudado
e os políticos continuarão com os discursos de ocasião.
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Em recente passeio ciclís
tico próximo àRuaJoinville, um
senhor, o qual rue reservo o die
reito de não identificá-lo, me
chamou a atenção por inter
médio de palavrões. Explico o

fato.
Por diversas áreas de nossa

cidade são plantadas aqúelas
típicas arvorezinhas de calçada
e, passando por, uma dessas

que estava quebrada (certa
mentepor pessoas que adoram

pendurar-se), resolvi parar e

reerguer a mesma, tomando
cuidado de não esquecer de
amarrá-Ia pura que não

tombasse novamente.

Pensando que eu era um

desses vândalos, o senhor

chamou apolícia que, ao veri

ficai,minha i ntenção, �bsteve
se de me chamar a atenção.
Apesar de tudo, entendo a

reação desse senhor como uma

força a mais na luta em favor
da preservação ambiental.

TRISTEZA - Tendo o

Obrigado!
':< Márcio Milcke

Morro das Antenas como local
onde pratico vôo-livre, há mais
de 15 anos, e pOT isso respei
tando-o, é que venho pormeio
dessa relatar um fato que muito
me chamou a atenção. Em

recente visita ao morro para
semear algumas mudas de

plantas nativas, foi possível
perceber que o crescimento

. habitacional naquela área tem
se dado de maneira desor
denada e desrespeitosa. Fiquei
chocado ao deparar çom uma

clareirade aproximadamente
18 metros de largura por 1,5
mil de comprimento, destinado
à colocação de fios que abas
tecem a rede de transmissão
das rádios e emissoras de

televisão.

Leigo no assunto, sei, no

entanto, que é necessário
cortar as pontas das árvores

para a implantação de tal

equipamento, mas devastar
uma área desse tamanho é no

mínimo um crime ambiental.

É com tristeza que relato

este fato, porém, com força e

vontade em transformar o

Morro das Antenas em reserva

ecológica, antes que o homem
loteie o último pedaço de terra

que existe I.á.

CORPO DE BOMBEI
ROS VOLUNTÁRIOS -

Quero parabenizaroCorpo de

Bombeiros Voluntários de

Jaraguá do Sul pelo excelente
trabalho realizado no dia 20 de

abril, quando aconteceu um

incêndio no pico Jaraguá,
�cupando nossos voluntários

por mais de cinco horas de

combate ao fogo.
É preciso reconhecer a

assistência que o Corpo de

Bombeiros tem prestado em

favor da preservação ecológica
daquele pedacinho de verde,

que um diajá foi bem maior.

* Empresário e piloto de

vôo-livre
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+-"A presença do senador Roberto
Freire em Santa Catarina foi
necessária para dar o tom teórico
ao partido." (Presidente da Executi va do
PPS de Jaraguá do Sul, Edson Müller,
sobre a visita do senador Roberto Freire,

presidente nacional da legenda, em

Joinville, na sexta-feira passada)

"Se o PMDB ven�er as eleições, o
aterro industrial não será construído

em Nereu Ramos." (Deputado esiadual IvoKonell-c- PMDB
. virtual candidato a prefeito pelo partido. ern promessa feita na

tarde da ú Itima segunda-feira, durante mani festação cios moradores
de Nereu Ramos contra a instalação do aterro industrial no bairro)

"O Gê é suficientemente partidário para seguir a

candidatura do Moacir até o fim, mas recuar

estrategicamente se preciso for." (Presidente microrregional
elo PPB, Luiz Antônio Grubba, se enrolando ao tentar explicar que o

presidente da legenda em Jaraguá do Sul, José Carlos Neves, o Gê,

poderá apoiar a candidatura do vereador Moacir Bertoldi a prefeito
sc este aparecer bem nas pesquisas, mas insinuando que o recuo

estratégico é aliar-se para vencer as eleições)

"Que vamos economizar na mão-de-obra é lógico, mas se
justifica pela melhoria da qualidade da água servida à

população." (Presidente do Samae - Serviço Autônomo Municipal
ele Água e Esgota -, Nélson Klitzk e, sobre a aquisição de
equipamentos para a automação do sistema de água)
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Presidente ·do PPB' diz ter a
receita para vencer Tamanini
Müller defende
a união de forças
e propostas .

'consistentes'

Corupá - o presidente do

PPB, José Norberto Müller:
afirma ter a receita para derrotar
o prefeito Luiz Carlos Tamanini

(PMOB) nas eleições municipais .

Müller propõe a união dos

partidos da oposição. PPB, PSDB
e PFL, e um plano ele governo
"consistente que represente .os

anseios da comunidade". Ele não

acredita na aparente i nve n

cibilidade do prefeito, dizendo que
eleição sempre é uma "caixa de

surpresa" e que o pleito de

outubro próximo será muito

disputado. Müller deverá se reu

nir hoje à noite com o lideranças
do PSDB para discutir a coli

gação e pretende encontrar-se

também com di rigenres do PFL.

Historicamente o PPB e PFL

têm permanecido juntos no

Município. Isso aconteceu nas

últimas três eleições, mas poderá
não se repetir neste ano. O

presidente elo PFL. Ernesto Blunk,
não esconde a "ufi nidade" com a

administração municipal, o que

\
nas rodas políticas está sendo

considerada como cornplicador
na discussão da aliança. Nisso
concordam o presidente do PPB

e o irmão dele, vereador Conrado
Müller.

Ai nda na semana passada, a.
bancada pefeli sia na Câmara

aprovou o projeto que autoriza o

Executivo a adquirir o terreno

onde será instai aelo o Centro -de

Recuperação de Drogados. Os

pepebisias se absti verarn de votar,

alegandtique deveria ter sido feita

licitação, para que a Prefeitura
ti vesse mais opções .dc compra.

Edson Junkes/CP

Articulação: JoséNorbertoMüller reúne-se hojecom dirigentes do PSDB

"A Câmara não existe só para

homologar ou declarar válidos os

conrratos do Executivo",
queixou-se Müller. Ele acredita,
no entanto. que isto pode ser

alterado. "Na política nada é
i n;possível", completou.

O PPB deverá intensificar os
contatos para discutir a coligação.
Na reu n i ão desta noi te com o

PSDB, a intenção é estabelecer

os critérios para depois definir a

chapa majoritária, antecipa o

vereador, que defende um

processo bastante democrático

nessa composição. Tanto ele

quanto o presidente do PPB

consideram fundamental que os

partidos apresentem um bom

plano de governo. Segundo
J'v1Li IIer. será encomendada uma

pesquisa para subsidiar a

coligação com o PSDB e o PFL,
que deverá incluir sondagem
sobre a real l�opularidade do

prefeito.
O PSDB tem história recel1te

mação de nomes.

De 'concreto nas últimas

Vick. deverá reunir-se com o semanas, ho e apenas. a

prefeito Antonio Carlos Zimmer- desistência _9t Maria Terez.il�ha
m ann para definir a data do Zimmerm9,t1l,esposadopr��elto,
próximo encontro elo partido, que que resp/íÍde pela Secretaria do

poderá acontecer ainda está Bem�tar Social. Ela vinha

semana, quando será discutida a se� aprese�lla�a como_ alter-
candidatura da legenda Ü5 eleições IVt1 va do partido a sucessao mu-

municipais. O PMDB já realiZO�1
A'icipaL mas não se desincorn

sucessivas reuniões e duas pes- patibilizou do serviço público

quisa� no M�JJlicípio, mas I� dentro do prazo legal exigido,
evoluiu na discussão e co tÍr- ficando impedida de candidatar-

.

no Município, tendo sido fundado
no ano passado. Os tucanos

tomaram a dianteira e já na época
lançaram o nome de Carlos Dieter
Werner para candidato.

CRÍTICAS - O vereador
Conrado Müller acredita que o

'prefeito está com excesso de

confiança, beirando quase a

"prepotência" nessa postura.
"Mas a gestão dele tem

restrições", avalia Müller,
criticando, por exemplo, o

"inchaço" de pessoal na

adrninistração municipal, com
quase 200 funcionários. José
Norberto Müller tem a mesma

opinião: "Se eu fosse adrninistrar
faria com menos .funcionários'',
discursou. Na opinião dele, o

governo deve gerar empregos
estimulando a economia e não

criar vagas na Prefeitura",
acrescentando que faltam
investimentos na frota de
veículos, de médicos e de obras.
(MILTON RAASCH)

PMDB decidirá candidaturas em reunião
Guaramirim - o presidente

do Diretório do PMDB, João

se.

Os peerncdebi stas deverão
recorrer a novas pesquisas para
avaliar algumas das principais
questões internas, como a

confirmação dos nomes pre
ferenciais a prefeito e vice, o grau
de aceitação da administração
municipal e as repercussões das
denúncias levantadas pela
Comissão de Inquérito que in

vestigou o Hospital Santo An
tônio. (MR)
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PFL define metas e traça as

estratégias para as eleições
Arte Click

Partido pretende
ampliar o número
de prefeitos e
vereadores

Jaraguá do Sul - Lide

ranças regionais e estaduais do
PFL estiveram reunidas na noite
de sexta-feira passada, no Centro
Integrado de Profissionais Libe

rais, para discutir as estratégias
e metas do partido às eleições mu
nicipais deste ano. O senador
Geraldo Althof avisou que a le

genda precisa ampliar o número
de prefeitoe de vereadores, lem
brando que na região o PFL tem

apenas o prefeito de Schroeder

(Gregório Tietz) e oito .das 44
cadei ras nos Legislati vos.

Para alcançar as metas defi

nidas, o deputado federal Pedro
Bittencourt explicou que o partido
precisa identificar o que tem, tra
balhar com os recursos disponí
veis e buscar ampliar a frente de

ação, envolvendo a comunidade

no processo político-eleitoral. "O
essencial, no entanto, é manter

mos urna linguagem uniforme
nos debates da doutrina e ideo

logia do partido", explicou, acres
centando que será preciso esta

belecer também as diretrizes de

"como é q ue o PFL se compor-

Projeto: Bittellcourt (em pé) quer uniformizar a linguagem do PFL

tará nessas eleições".
Segundo ele, o partido vai

disputar as eleições em mais de
cinco mil municípios; tendo em

torno de 60 fuil candidatos a pre
feito e a vereador. Sobre a exi

gência da lei em destinar 30% das

vagas para.mulheres, Bittencourt
sugeriu que os diretórios muni-,

cipais inicie o processo para ar

regimentar filiados e não deixar
as vagas sem preencher. "Os par
tidos podem apresentar 50% de
candidatos a mais do que o nú

mero vagas nas Câmaras. Deste

total, 70% de um determinado
sexo e 30% do outro", explicou,
lembrando que, caso as legendas
não consigam a proporção. as

vagas não serão preenchidas.
.

.

PAVANELLO - O coorde
nador regional do PFL vereador

Alcides Pavanello, presidente do
Diretório local, lamentou a au

sência dos correligionários ao en

contro. que classi ficou como pro
dutivo e esclarecedor. Ele apro
veitou a presença de lideranças de
Corupá para pedir que o partido
não se alie ao PMDB do prefeito
Luiz Carieis Tamanini.tO PMDB

está se fortalecendo na região.
Por isso. peço que a possível co
ligação seja analisada com ruais

critérios", conclamou. inforrnan
do que, em Jaraguã do Sul,o PFL
deverá manter a coligação com o

PSDB "pela lealdade demonstrada

pelo prefeito lrineu Pasold".

(MAURíLIO DE CARVALHO)

PMDB discute hoje candidaturas
JaraguádoSul-OPMDB dos e "assegure a vitória".

pode definir na reunião de hoje à De acordo com Konell, as

noite o candidato a prefeito, ape- chances de Cecília ser a candida-

sar do deputado estadual Ivo ta está na proporção 60% para
Konell apostar que a decisão sairá 40% entre ela e ele. "Há alguns
somente no final do mês. Dispu- fatores que o PMDB está levando
tarn a indicação o próprio depure, em consideração. Ela (Cecília)
do. su� esposa, Cec�li�, e o ex-\ lidera as pesquisa.s, tem rejei.ção
secretario da Casa Civil Adernar '�Iase nula e existe um clima
Duwe. �onell admit.iu abrir mão t<l'�'ável", a�onlou. Ele lem�rou
da candidatura em favor de Ce- que -ua candidatura pode deixar

cília e prometeu ao ex-secretário a regi sem representatividade
apoiá-lo caso a candidatura dele na Assel léia Legislativa.

.

consiga aglutinai' os dernais parti- Sobre possibi lidade da

candidatura de Duwe, Konell foi
enfático: "Num confronto direto
ele não tem chance. Mas se a

candidatura uniro PMDB, PSDB,
PF� 'e PPB ele (Duwe) será o

candidato do partido e terá o meu

apoio, porque o que quero é levar

o PMDB à vitória", prometeu.
A reportagern do CORREIO

DO POVO tentou por várias vezes

contato com o ex-secretário e'

com Cecf li a Konell .. Até o

fechamento dessa edição ambos

não foram encontrados. (MC)

. O suplente de vereador do PSDB João Prim lamentou a aprovação
da Fundação Logosófica como entidade de utilidade pública. Usou

como argumento a filosofia da fundação que, segundo ele,
católico praticante, é atéia e anticristão É de um preconceito

medieval.

Ser cristão ou não, depende das ações, e não de conceitos
definidos pela Igreja Católica. Não precisa estar dentro de

nenhuma igreja ou templo para desenvolver e praticar os
ensinamentos de Cristo. O ex-ditador do Chile Augusto Pinochet
tinha uma capela dentro do palácio, onde rezava todos os dias ..

A própria Igreja Católica reconheceu muitos erros do passado.
Pediu perdão a negros. índios, judeus, a Galileu Galilei e tantos
outros. Tomara que Prim não precise do mesmo tempo para se

redimir e pedir perdão aos irmãos em Cristo.

Oportunismo
O PT e o PMDB faturaram
com as mani testações dos

moradores de. Nereu Ramos

contra a i nsialação do aterro

industrial no bairro, na

segunda-feira. Aproveitaram o

clima e fizeram campanha.
Os eventuais candidatos dos

partidos, Dionei da Silva (PT)
e Ivo Konell (PMDB) não
perderam a oportunidade para
arranjar uns votinhos.

Por outro lado
Nenhum representante da

Prefeitura esteve no local para,

pelo menos, explicar o projeto e

a escolha do bairro para a

instalação do aterro industrial.
O prefeito Irineu Pasold

(PSDB) demonstrou
amadorismo político e

desinteresse pela manifestação.
A se confirmar a disposição dos

moradores, o descaso poderá
custar-lhe caro.

Aviso aos navegantes
A lei eleitoral proíbe qualquer tipo de propaganda antes das

convenções, marcadas para o próximo mês.
Até lá, qualquer adesivo, faixa, placa ou similares que possarn

simular propaganda pode acarretar em multa de até 20 mil Ufirs,
R$ 21.282,00, ao provável candidato.

Desidratação.
Mesmo com a seca dos
últimos dias, a Secretaria de

Agricultura e-Meio Ambiente
não foi capaz de regar
as árvores da cidade.

que jä começam a

dar sinal de

ressecameruo.

Custo Brasil
A criminalidade custa

anualmente ao Brasil entre 8 e

10% do PIB (Produto Interno

Bruto), cerca de R$ 96 bilhões.

Os dados são do Insti tuto
Fernando Braudel e da

Fundação Armando Álvares
Penteado.

Violência
O fotógrafo do Jornal CORREIO DO POVO. Edson Junkes, foi

covardemente agredido por jogadores da equipe do Vitória, da Ilha
da Figueira, quando registrava a briga entre eles e os adversários

do time do Bangu. de Garibaldi, na tarde de sábado, no campo da

Recreativa dos Servidores Municipais.
A agressão causou perplexidade na equipe de reportagern, que
vem divulgando o CampeonatoVarzeano de Jaragua do.Sul.

O festiva] de bestialidade levou a direção do Jornal a reavaliar a

cobertura dos jogos, preocupada com a segurança dos

profissionais.Quem perde?
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.. História em fotos
Com toda a carga poluente que os nossos.rios

estão recebendo na atualidade, até se torna

impossível imaginar algo diferente.
Se hoje a água que precisamos, retirada dos

rios, precisa ser primeiramente tratada,
havia época que as primeiras indústrias de

malhas podiam utilizá-la no

processo industrial sem tratá-la.
As águas eram tão límpidas que serviam

de espelho, como se pode ver n�s
fotos desta semana.

Travessia de canoa, vendo-se ao fundo o
'

comércio de Georg Czerniewic:

Por Egon Iagnow
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Confira a História'

"A História de nossa gente não pode ficar só

na saudade". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.
. Barão de Itapocu

Há 62 anos

� Em 1938, pesquisas revelavam acontecimentos históricos que,
normalmente, seriam impossíveis de acontecer. Antes de Leônidas Cabral
Herbster assumir a Prefeitura de Jaraguá, o 2° tenente Ruy Stockler de
Souza assinava aPortaria n° II, de 25/1/38, designando o secretário

municipal Renato Sans para ocuparo Cargo de prefeito, mas pela Resolução
n° 10, de 2/2/38, Stockler nomeava João Willy Myszka, para auxiliar de
escrita da Intendência de Hansa, com ordenado anual de 2: 160$000.
- O Tiro de Guerra 406 realizava grande baile no Salão Buhr, animado
pelo Jazz Band do 13° Batalhão de Caçadores.
- Por sua vez, o 1 ° ten. Leônidas Cabral Herbster assinava Decreto lei
n" I, extinguindo cargos e criava outros, como fiscal geral, subfiscal e
fiscal ajudante.

'.

Há 32 anos

- Em 1968, os vereadores da Câmara Nlunicipal de Jaraguá do Sul
acabavam de dar uma dernonstração.de maturidade política. Depois de

. atravessar uma fase das mais comprometedoras, em que predominavam
agitações' e ataques ao próprio Legislativo e aos vereadores que não

afinavam com o prefeito, o Legislativo voltava aos seus dias de esplendor.
Em sucessivas votações secretas apontavam João Lúcio da Costa como

presidente, Hans Gerhard Mayer como vice, Sigolf Schünke como 1°

secretário, e DoJcídio Menell, 2° secretário. Octacílio Pedro Ramos era o
líder do governo municipal e Eugênio Victor Schmöckel o líder da Arena
na Câmara.

r

Há 22 anos

- Em 1978, Jaraguá ficava em 7° lugar na arrecadação de ICM em

Santa Catarina, liderado por Joinville, Blumenau, Lages, Florianópolis,
Criciúma e Tubarão, durante o ano de 1977.

.

- O 3 I de março esteve pontilhado de acontecimentos marcantes. Em

Jaraguá foi O fechamento do Pulli Bar, na Praça Ângelo 'Piazera, a

tradicional "Kneipe" deixou de ser a taberna onde por mais de 50 anos

freqüentaram os habitués. Seu fechamento estava marcado para as 18

horas, mas foi até às 21, com discursos de despedida e de tristeza de um'

ponto que lembrava a tradicionalidade de uma época que não voltou mais.

Há 12 anos

- Em 1988, a área do Município de Jaraguá do Sul estava indefin.ida.

Segundo documentos oficiais, é de 557km2, comumente usada nas escolas.
Desta área, segundo os últimos dados levantados (hoje certamente

alterados), SI5km2 eram do domínio rural, terras devolutas e outros

acidentes físicos, e 42km2 de área urbana. Ocorre que o IBGE, desde os

anos 60, dá ao Município uma extensão territorial maior, de 694km2, área
que a própria lei do Plano Diretor da cidade, em análise na Câmara de

Vereadores, aceita como oficial, juntamente com a área de 557km2 que é
usual. Existem, portanto, pontos conflitantes e obscuros e que carecem

de definições oficial. O Gaplan, segundo a subchefia de Estatística,
o---------'�----� Geografia e Informática, cita ainda outra

rne t ragem, "a i nda (e n tão) não

oficializada pela Fundação IBGE", de
S47km2, portanto, menor, sern saber em
qual fator baseou-se para determinar

esta área. Além da área territorial, existe
a questão de limites; como o do Plano

Rodoviário Municipal, elaborado em

1983. O DER/SC, de 1985 e 1986.
dernonstra com clareza o I imite.

Qualidade
Marista de

Educação

5'7

LIVROS NA PRAÇA

A escravidão Negra Numa Província Periférica
Quando da palestra proferida pelo professor doutor Walter

Fernando Piazza, historiador e conselheiro estadual de Educação,
dentro da programação comemorativa dos 500 anos do Brasil, '

no auditório do CESJS/Ferj, tivemos a honra de receber do autor

o seu recentemente lançado livro ao lado, que se recomenda a

todos aqueles estudiosos dos problemas brasileiros, que continuam
rendendo apreciações do período da escravidão negra no Brasil.

É o autor que abre o livro com a apresentação desta sua

oportuna obra, quando diz:

"Hoje, com a feitura de um 'guia Brasileiro de Fontes para a

História da África, da escravidão negra e do negro na sociedade

atual', em elaboração em todos os Estados do Brasil, sob o

patrocínio da Unesco, com a supervisão do Arquivo Nacional
do Rio de Janeiro e financiamento pela Fundação Ford, tem-se
um mais amplo levantamento dos repositórios da documentação
sobre a escravidão negra em nosso País.

De outro lado este levantamento, ainda que não seja completo e exaustivo, vem reafirmar que as

instruções dadas por Rui Barbosa, enquanto ministro da Fazenda do governo provisório, com a sua

Portaria de 14 de dezembro de 1890, para a queima de documentação relativa à 'nódoa da escravidão'
não foi efetuada em todo o País (I).

De outra pane ressalva a verdade inquestionável da perda total ou parcial de grandes e importantes
acervos arquivísticos, notadamente municipais - como os livros de matrículas de escravos, das

juntas de classificação de escravos e os relativos aos 'fundos da manumissão' -, dernonstrande

que a priorização a ser dada, no momento atuai.. é de ampla campanha de defesa da "memória"
nacional,

Dessa revisão emana esre escrito sobre a antiga Capitania, depois Província de Santa Catarina,

que teve, no período colonial, urna função estratégico-militar, e que, no período imperial, tem

pequena ressonância na economia nacional, porquanto continua com o extrativismo florestal e a

agricultura de subsistência; parcialmente, após 1850, com uma mais intensa imigração de grupos

europeus, não-portugueses, que, pouco a pouco partem para a produção artesanal, a produção de

bens primários e alcançam, na década de 1880, os primórdios da industrialização. Fica, pois,
demonstrado que durante o período em que vigeu a escravidão tínhamos urna economia periférica".
(EVS)

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

Tio Eugênio
(. /
( ./ CentroAgrícola SantaCatarina

o CORREIO DO POVO publicava os estatutos soci
ais da entidade social acima, que tinha sede em Hansa

Hurnboldt, 2° Distrito de Jaraguá, com fins de refor

çara dignidade profissional, aconselhando os associa
dos em assuntos do ramo e elevar culturalmente e eco

nomicamente a situação dos agricultores catarinenses,
auxiliando no comparecimento a congressos, publica
ção informativa, conferências e funções cinernatográ
ficas, representação junto a autoridades, angariação de
favores públicos, consultas jurídicas e técnicas o re

cebimento de literatura técnica sobre assuntos agríco
las. Os sócios sujeitavam-se aos "Grupos locais" ou

"Regionais" onde estivessem domiciliares, cujas pro
posições, em caso de dúvida, eram delimitados pel�
"Centro". Os associados não podiam se corresponder

com o "Centro", e que as diretorias Regionais eram administradas por um chefe local, a

quem competia cumprir e fazer cumprir as resoluções tomadas pela assembléia geral e as

resoluções da reunião dos associados depois de terem sido aprovadas pela diretoria central.
.

Assinavam os estatutos: José dos Santos. pres.; Paulo Pistsch, tes., e Stanislau Krajewski,
secr., que tinham as assinaturasreconhecidas pelo tabelião Mario Tavares da' Cunha Mello.

Com Ulll estatuto tão completo e tão complexo, não sobrava ternpo para trabalhar na

lavoura e produzir. A diretoria, segundo pesquisas realizadas, reuniu-se uma vez no Salão

Buhl', para exposição ao centro maior e sede do Município e nunca mais se soube de sua

existência:
Voltaremos. Até a próxima.
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Comunidade Terapêutica
e Solidária

....

Devanir Danna

Presidente

Ana e Paulo eram pais de

eluas filhas. Eles trabalhavam
muito. Queriam darestudoe vi
ela tranqüila para as duas.

Consideravam-se uma família
feliz até que a morte colheu a

vida de Paulo. Um irifarte
fulminante levou-o repentina
mente.

Quanta dor, quanta tristeza,
quanto sofrimento! A solidão
era muito grande. Nada mais

parecia Ter sentido na vida de

Ana. As filhas também esta

vam sofreram muito. O vazio
era grande e parecia sufocá-
las.

'

Como a comunidade apoia
pessoas como Flávia, as filhas
e as outras pessoas que so

frem? Que pessoas, que grupos
caminham com os enlutados,
solitários � desesperançados"
Como a nossa fé se concretiza,
no cotidiano? Como somos

comunidade terapêutica e

sol idária com os sofridos?
Jesus compreende a tristeza,

a dor, a solidão (leia Lucas

24.13-35). Neste texto, Jesus
ressuscitado caminhacorn dois

discípulos, sem eles o reconhe

cerem, e permite que estes ex

pressem a dor e a tristeza. Os

discípulos estão tão tristes que
não conseguem reconhecer

Jesus ressuscitado.
Jesus se colocajunto na ca

minhada para a aldeia de
Emaús. Ele ouve atentamente,

permitindo também que os dis

cípulos falem de seus valores,
preconceitos e dúvidas. Jesus,
então, pergunta e os confronta
com a história da Bíblia. Quan
do chegam à casa, os discípu
los convidam Jesus para entrar.
Ele aceita o convite. Najanta,
no partir do pão, os discípulos
reconhecem o seu mestre

Jesus. Libertos do peso da

perda, da cegueira, da tristeza
que os impediam de viver,
levantaram-se e retornaram

para Jerusalém. Só agora
testemunham, com alegria e

esperança, que Cristo vive. Ele
realmente ressuscitou!

Os dois discípulos, enquan
to preocupados com a sua dor,
não enxergavam perspecti va de
vida.' - Será que isso não
acontece conosco? Estamos

preocupados, conosco mes

mos, permanecendo cego para
a dor e o sofrimento de tantas
outras pessoas. O Evangelho
nos convida a sermos solidá

rios, a nos envolver concreta
mente com a dor e o sofrimento
das pessoas, a sermos mensa

geiros da esperança. Somos
convidados a, abrirmos as

portas de nossas comunidades,
para acolheres sofridos, sendo
comunidades que cuidam, que
escutam, que celebram, tera

pêuticas, ajudando a superara
dor e o sofrimente. Que Deus,
em Cristo, nos ajude a vivero
seu amor concretamente! Exis-

'

tem muitas pessoas esperando
pelo nosso' carni nhar junto,
ouvir atentamente, dialogar;
repartir o pão, para podermos
juntos celebrar a vida em

abundância!

�rculc>
Ita.lia.I1C>

de Jaraguá do Sul

AUTOMÓVEIS
.,

Novos e usados - Fone 371-8287
Rua Antônio Carlos Ferreira cl Henrt ue Piazera

ROTARYCLUB
DE GUARAMIRIM

JANTAR MENSAL

Conforme programado, nosso Encontro Mensal acontecerá na próxima
, sexta-feira, dia 5 de maio, às 19h30, no Salão de Festas daIgreja Nossa

'Senhora Rainha da Paz, na Vila Nova.

Venha saborear nosso tradicional jantar com galinha caipira, macarrão,
polenta, acompanhado por um bom vinho.

Ingressos à venda com os coralistas ou na Floriani Equipamentos para
Escritórios, COm o sr. Paulo Floriani, pelo telefone 275-1492.

Apreveite e conheça nossa sede, que estará aberta para visitação antes do

jantar.
Tói, vê se vem!

ROTARY X INTERCÂMBIO GRUPO DE ESTUDOS - I) Distrito
4.650 recebe os nossos convidados da Suécia. Permanecerão em nosso

Distrito no período de 24/4 a .30/5. Na' ocasião estamos fomentando a

compreensão internacional oferecendo à pessoa de boa vontade, a

oportunidaele ele conviver e trocar idéias em um espírito de

companheirismo, ele conhecer problemas e aspirações umas das outras
e de criar amizades duradouras. Ao abrir a sua casa e seu coração a um

participante elo programa 1GE, que esteja visitando o distrito, você e

sua família estarão ajudando a realizar esse objetivo. Na região elo Vale

elo Itapocú estarão os nossos convidados nos dias 9/5 a 11/5. Se

hospedarão em Guaramirirn e Jaraguá do Sul.
ROTARY X COMUNIÇAÇÃO - Rotary Club de Guaramitim
comunicou oficialmente o Poder Judiciário, Ministério Público e "Lar
da Criança", da decisão, em Assembléia, de seu afastamento formal do
"Lar da Criança" cumprindo assim determinações do Rotary
International.
ROTARY X PROPOSIÇÃO DE NOVO SÓCIO - A obrigação ela

proposição ele um novo sócio não é apenas ela comissão ele

desenvolvimento do quadro social, mas em especial e principalmente
de cada um e ele toelo o quadro associativo do clube. Pois na verdade

quem faz parte do Rotary, um dia teve o privilégio de ser lembrado e

indicado para tal, agora é chegada a sua vez de retribuir essa lembrança,
servir de padrinho de um novo rotariano, dar de si, pensando no

enriquecimento elo clube com a admissão de mais sócios. Mas se a

obrigação é generalizada, então deve prevalecer o sistema do Plano

Cinco por Um, do Rotary, em que cada grupo de cinco companheiros,
reunidos, resolvem apontar o nome ou os nomes de pessoas

quali ficadas para tornarem-se rotarianos, ingressarem na vida rotaria,
com condições plenas de também prestar serviços humanitários ou

serviços rot ár i os , participando ele reuniões, de eventos e

acontecimentos voltados para a prática elo bem servir, quer em nível

de clube ou comunitário.
ROTARY X PRECAUÇÕES A SEREM TOMADAS - Saber se há

classificação vaga na qual possa ser enquadrado o sócio em

perspectiva. Procurar saber se a conduta moral ética do indivíduo na

socieelaele, !,!O lar e nos négocios é condizente com a condição de

autenticidade ele rotariano em potencial. Saber se o' candidato exerce

função executiva, com ampla autonomia, se reside ou trabalha dentro

dos limites territoriais elo clube, se dedica ativamente ao negócio ou

profissão correspondente à classificação vaga e, sobretudo, se o mesmo
tem espírito associativo, voltado para, com possibilidade de êxito,
caminhar pelas quatro avenidas, através das suas comissões,
praticando atividades rotárias com desenvoltura. Procurar saber se o

candidato tem real vocação ele servir, pois, por mais nobre, culto, rico,
influente que seja um cidadão, ele jamais será um bom rotariano se não

tiver vocação. De outra parte, um fator importante embora não seja
exigência estatutária, a experiência aconselha que se observe também

a receptividade por parte do cônjuge do candidato ou candidata, por
quanto a influência da mulher ou marital na viela do rotariano {muito
significativa.
ROTARY X OUTROS CUIDADOS A SEREM OBSERVADOS - É
verdade que a proposição de um novo sócio em Roiary é inegavelmente
ele responsabilidade para o proponente, pois elo critério do padrinho,
depende o futuro bom ou mau do cl ube. Ao propor novo sócio,
devemos pensar exclusivamente em Rotary,' nó clube, visando não

somente às possibilidades de adaptação do indivíduo mas, e

principalménte, às boas qualidades do cidadão. Nem sempre nossos

melhores amigos têm condições de serem bons rotarianos. Também é

recomendável que se observe, discretamente, as condições financeiras
elo eventual afiliado. Essa, quando negativá, é uma das causas que
geram perela ele sócios.

.4IIf�
'Posto dá

.T�
Gasolina

�y Maiochi
,

' Ltda.

Rua 28 de Agosto, n" 1598
Centro- Guaramirim - SC

Telefone

(047) 373-0187'

Rua Reinaldo Rau, 61 - salas 1 e 2

Jaraquá do Sul
Telefones: 371-55·3i - 982-0710
Rua Paraíba, 256 - Blumenau
Telefone/Fax: 340-2393
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Diretor do SPC - Mag/ws Edward Behling

Diretora-secretária -Iracy Ferreira

Diretor-conselheiro - Alberto Pacheco da Rosa

Diretor-tesoureiro - Humberto Wolf

DiretordeRelaçõesPúblicas - Weildell/ar Schroeder

Diretor-social- .lundir Girardi

QaveUi, a loja
que veste o

homem de
bom 80sta.

I o Boticário

TELENTREGA

275-0583 - 371-7365 -

371-6547
Calçadão, 364-destacionamentoanexo-nãofechamosparaalmoço.

Fone: (047) 370-1010 - fax: (047) 433-3501

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1Ii •••••••••••••

o que representa para o senhor o
prêmio Homem de Vendas/ADVB?

"É uma grande honra, mas eu

acredito que os empresários,
jornalistas e todas as pessoas
que deram este voto quiseram
prestar uma homenagem a

todos os nossos colaboradores".

� ••••••••••••••••• I ••••••••••••••••••••••••••••• '••••••••••••••• � ••••••

Patrícia Cristiane Gonçalves aniversariou dia 29 de abril

RESTAURANrE CLUBE ALEGRE
o melhor e mais bem localizado restaurante de

. .

Jaraguá do Sul, com amplo estacionamento, anexo ao

Beira Rio Clube de Campo. Atendimento aopúblico
em geral. De 2° a 2°com almoço em kg e jantar Ci Ia

corte. Todas as 60s feiras à noite, música ao vivo.

Atendimento para festas em geral. Fone 275-0980

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

KIBARATO
BORDARE®

ROUDADOS
• Bordados computadorizados e

apliques para confecções em geral
• Desenvolvemos também programas

para bordados.

Rua Amazonas, nº 324 - Centro
Fone/Fax: 371-3366 - Jaraquá do Sul
E-mail: bordare@netuno.com.br

* Confecções em geral
* Cama - Mesa - Banho'

Com omelhor preço da cidade
Visite nossa nova loja:
Av. Mal. Floriano, 35
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Duas Rodas Industrial realiza
.NoíteCultural

Evento reúne
grupos e
artistas de

Jaraguá do Sul

Jaraguá do Sul - A Duas
Ro-das lndustrial e a Associação
Recreati va Duas Rodas realizam
no próximo sábado (6 ele maio),
a partir das 16 horas, a I a Noite

Cultural, evento que irá reunir

grupos e artistas jara-guaenses
para promover a cultu-ra no

Município. ANoite Cultural, que
será realizada em palcos interno
e externo, além das dernais ins

talações da recreativa, reunirá
música. d-ança, poesia, coleções
e artes plásticas de colabora
dores da empresa e de arri stas
da cidade.

Segundo um dos integrantes

da Comissão Organizadora da I a

Noite Cultural, Mozart Soccas,
no piso superior serão expostos
foros que mostrarão a História de

Jaraguá do Sul e da Duas Rodas.
No espaço próximo as canchas
de bocha 'estarão expostos
quadros, coleções e rnurais com

poesias. "Para as apresentações
de dança, canto, teatro, capoeira
e das orquestras e bandas

optamos por utilizarmos dois

palcos para dar maior dinamismo
e harmonia ao evento e atrair ain
da ruais a atenção dos visitantes.
Na frente do bar interno teremos

exposições de bonsai e bro
mérias", esclareceu.

J unto comMarcos Bartel. Ivo
nete Stringari e Adriane Kneipe!.
dernais membros da comissão

organizadora, Soccas informa que
a principal preocupação do grupo
é revelar novos valores para a cu 1-

tura jaraguaense. "A Duas Rodas
já possui grupos de dança infanti I,
teatro, além de seu grupo folcló
rico (leia matéria abaixo). Partindo
destas idéias que alcançaram o su

cesso, procuramos ampliá-Ia para
tentar descobrir novos valores
internamente. Quando decidinios
abri r um pouco para a comunidade.
não esperávamos que a resposta
fosse tão positivá", destacou.

Para a comissão, a Ia Noite
Cultural Duas Rodas irá entrar no

calendário de eventos da cidade.
A programação. no seu modo de

ver. Lende a cair no gosto po-pular.
"Apesar de ser uma expe-riência
no va, seguimos o mesmo

pensamento da empresa de inves
tir bastante no desenvolvimento
sócio-cultural da comunid,tde. ,

Vamos observar esta primeira
iniciativa para idealizarmos as

próximas edições", concluiu.

Grupo folclórico completa 7 anos
Jaraguá.do Sul - o Grupo

Folclórico Blauer Rhein Tanz

gruppe. formado por colabora
dores da Duas Rodas Industrial,
comemorou no dia 24 de abri I 7

anos de existência. O grupo é
tormado por oito casais e tem co

mo objeti vo promover a integra
ção de funcionários que admiram
a dança e as tradições germânicas.

Com significado Grupo de

Danças Reno Azul, o nome foi

inspirado nos alemães. funda
dores da empresa Duas Rodas,
oriundos das cidades de Dis

chingen. Markdorf e Mai nz..
sendo esta última banhada pelo
Rio Reno, localizadas nas regiões
Sul e Centro-Sul da Alemanha.
O grupo possui quatro trajes
típicos dessas localidades, sendo
que dois são provenientes da

região de Odenwalder. próximo
a Mainz. Os demals são oriundos
das regiões de Schwaben, perto
de Stuugart, e Steirermark. na

Áustria. Esta última roupa é
utilizada para apresentação de

Grupo folclórico: mais de 200 apresentações já foram feitas

sapateados (Schupl auler). O

grupo também Ostenta o brasão
da cidade de Mainz, o mesmo da

Duas Rodas. Coordenado por
Rúbia Friedemann Torres. o

Blauer Rhein Tanzgruppe partici
pa de eventos culturais, festivos,
encontros e acampamentos fol
clóricos em Santa Catari na e em

outros Estados brasileiros. Em 7

anos de história, o grupo realizou
cerca de 200 apresentações.
inclusive em Buenos Aires,
durante

ãOktoberfest Argentina,
em 1996, e no Festi val Bai la

pueblos, de 1998. em Mendoza.
onde recebeu o prêmio de primei
ro lugar. Também. em 1998. rea

lizou viagem ao Chile pura
divulgar seus trabalhos.

Expocentro 2000 -_
a festa do século

A Expocentro, nesta edição
batizada pelos organizadores
como a Festa do Século, realizará
de II a 14 de maio a sua l O"

edição, nasceu no ano de 1991 a

partir da Feira do Terneiro, que
chega à sua 27a edição. A idéia
dos organizadores era aproveitar
a tradição da feira para também
mostrar o que a cidade dispunha,
nas áreas comercial e indústrial,

,

agrícola e pecuári a. O nome veio
da excelente posição geográfica,
estrategicamente localizada bem
no centro do Estado de Santa
Catarina. Hoje, os dois eventos

são realizados paralelamente.
Além da amostra do que produz
o comércio e a indústria local, a

Expocentro destaca também o

folclore e Cl gastrouornia da

região. O Parque Pouso do

Tropeiro, local de realização da
"mulufeira" conta, hojecom uma

das melhores e m ai s belas
estruturas fixas, construída ao

longo dos anos, entre os locais
destinados a abrigar eventos

desta natureza. São ao todo 22

pontos entre bares lanchonetes
e quiosques, que compreendem
a praça de alimentação. Mais um

restaurarite com capacidade para
600 pessoas, pavilhão de

remates, pavi lhão de exposições,
e dependências que abrigam a

CCO.
O público de Curitibanos e

toda região, como em outros

anos, já começou a respirar ares
de Expocentro 2000 a partir do
concurso Rainha da Expocentro,
que de maneira gradativa vem a

cada ano ganhando notoriedade
e destaque como um dos maiores
e mais bem produzidos eventos

desta natureza no Estado tendo

neste ano alcançado o ruais alto

patamar. Para consolidar esta

afirmativa registrou-se na noite
de rea I i zação do conc urso, IS de

abril passado, um público de 2,5
mil pessoas. Sendo que a cada
ano o Departamento de Cultura
e a CCO adotam-um tema para o

evento. O tema escolhido para

esta edição foi alusivo aos SOO
anos ele descobrimento do Brasil,
sendo o Ginásio Municipal de

Esportes, caracterizado, com

cenário, réplica do castelo

imperial de Petrópolis (RJ), e as

concorrentes e seus pares com

figurinos épicos lembrando os

bailes realizados pela princesa
Isabel.

A festa será iniciada às 20
horas do di a II de maio, quando
acontece a solenidade de

abertura, logo após serão abertos
os pavilhões da indústria e

comércio. Como atrações, a

primeira noite da Expocentro 200
será marcada pelo show da

Banda Dazaranha, que hoje é

considerada a de maior destaque
do Estado, e já aspira .. -Ll ITl

destaque a nível nacional, e logo
após baile com o melhor grupo
sul regionalista da atualidade, Os
Garotos de Ouro. Vale lembrar

que neste dia a entrada do parque,
do show e elo baile são gratuitas.
Na sexta-feira, dia 12, as

atenções estarão voltadas para .

um show até então inédito na

região, Titãs, que promete
balançar o público de várias

gerações com os seus novos e

velhos sucessos, seguido de bai Ie
com a banda Juízo Final. No

sábado, di a 13, o balco da

Expocentro estará recebendo o

talento e animação de Emanuele

Araújo e suaBanda Eva, uma das

principais responsáveis pela
ascensão do Carnaval da Bahia

nesta temporada, sendo que após
o show a festa será comandada

pela Banda Zawajus. Finalizando
a festa nodorningo, 14, Dia das

Mães, acontecerá a apresentação
da Escola de Samba Vale Samba,
bicampeã do Carnaval de

Joaçaba, e após serão

apresentadas ao público atrações
locais, banda Lhama Yama, e os

conjuntos Marca de Galpão, Os
Fazendei-ros e Fogo de Chão.
Com tudo isto, a organização
espera nesta edição contar com

um público superior a SO mil

Exames com alta
,

confiabilidade em

aparelhos automatizados de
última geração.

DK Mario Souza Jr.

ljac@netuno.com.br
\

•
LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLíNICAS.LTOA,

Horário de Atendimento: Seg, a Sex.
7:00 às 12:00/ 13:00 às 17:30

Sába�os
8:00 às 11:00'

Atendemos todos os tipos
de 'Convênios.

,Fone/Fax 371-0882
Rua Dr, Waldomiro. Mazureehen, 67 - Ao lado do Hospital São José

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Assembléia de moradores discute o caso "lixão"
População rejeitou,
emvotação,
aescolhado
novolocal

população são de que a unidade
vai denegrir a imagem do bairro
e coibir a instalação de indústrias,
além de contaminar área de Mata

Atlântica e as nascentes onde o

Samae capta água.
- Queremos mudar o nome.

de patinho feio da nossa região,
o lixo só vai piorar nossa situação
----c, opina o presidente da Capela
São Roque. A Associação de

Moradores do Bairro Santo

Antônio, em fase de formação,
concorda com ele. "Isso só vai
nos trazer prejuízo e vamos lutar
até o final para que não seja
instalado", diz' o candidato à

presidência da entidade, Reynaldo _

Melfa Júnior.
Para prestar esclarecimentos,

Acijs (Associação Comercial e

Industrial de Jaraguä do Sul) e

Prefeitura realizam reunião, hoje,
às 20 horas, no CPL (Centro In

tegrado de Profissionais Libe-
<'

rais), com a presença do autor

do projeto, engenheiro Werner
.

Zulauf. "Queremos esclarecer
sobre a necessidade urgente de
dar novo destino aos nossos resí

duos, pela falta de espaço, e sobre
esse novo conceito de tratamento,

que tem padrão de primeiro
mundo", diz o coordenador do

Jaraguá do Sul - Cerca de
250 pessoas es ti verarn reunidas,
n a segunda-feira, no Colégio
Vitor Meirelles, em Três Rios do

Norte, para discutir a implantação
do CRDR (Centro de Reciclagem
e Destinação de Resíduos) na

região. Os moradores de Nereu
Ramos, Santo Antônio e Três
Rios do Norte, em assembléia,
-disseram não à escolha da área

pela empresa contratada para
fazer o projeto, através de vota

ção. Nenhum representante
da Prefeitura participou da

reunião.
O vereador Pedro Garcia

explicou aos moradores que não

se trata de um simples lixão, mas
de uma unidade industrial que vai
reciclar e processar os resíduos.
"Esse projeto tem pontos
posiii vos, vai gerar empregos e

tratai' o lixo da forma certa, o

problema é que a população não

concorda com a escolha da

área", diz. Os argumentos da

Fotos: Edson JunkesjCP

Assembléia: moradores recusam a escolha da regiãopara instalação do centro de reciclagem de resíduos

Comitê de Resíduos lndustriais
da Acijs.Anselrno Ramos.

CONSEQÜÊNCIAS - A

população' sabe que a instalação
do CRDR não depende simples
mente da vontade dos proprie
tários em ceder ou não o terreno.

Se a Prefeitura quiser utilizar a

área pode declará-la de utilidade

pública e desapropriá-Ia. "Se

perdermos mesmo essa batalha,
então vamos começar outra, que
é exigir infra-estrutura e obras

pro nosso bairro", diz Melfa Jú
nior. Ele se relere, principalmen
te, à pavimentação dos acessos.

A coordenadora do Colégio
Vitor Meirellcs, Wally Mesch

Maggioni, teme pela segurança
dos alunos. "Todo mundo sabe

que não temos segurança no

trânsito, Já solicitamos lornbádas.

guardas, sinaleiros e nada foi fei

to. Com caminhões passando di
reto, qual será a nossa seguran
ça?", questiona.
(LiSANDREA COSTA)

, .

Professores da rede estadual entram em greve
Jaraguá do Sul - Professo

res de pelo menos sele escolas

estaduais jaraguacnses entraram

em greve ontem. A decisão foi
con fi rrnada em man i Iestação na

Praça Ângelo Piazera, na tarde de
. segunda-feira. quando a classe

discutiu a situação do ensino no

Estado. Estima-se que 60% dos

professores da rede estadual

catarinenseestejam em greve. Até

então, a região de Jaraguä do Sul

era a única a não participar do

movimento, que exige do gover
nador Ésperidião Amin o curn

primeuro da Lei do Fundei".

O pequeno número de mani

festantes na praça não surpreendeu
os organizadores. "Sabemos que'
há resistência, mas a greve está

crescendo em todo o Estado, até
em função da intransigência do

governador", diz o coordenador

regional do Sinte (Sindicato dos

Trabalhadores na Rede Estadual de

Ensino), Luiz Schörner. A equipo
do Sinte visitou ontem todas as es

colas dá região. chamando os pro
tessores a aderir à greve. "Os.pro
tessores que paralisarem as aulas

vão trabalhar pela construção da

Performance: Grupo Unicôrnio encena "L" de Maio" aos professores greve, só assim poderemos sensi-

bilizar a sociedade", aposta.
Representantes de outras

calegorias e da comunidade pres
taram solidariedade aos professo
res reunidos na manilestação. O

Grupo Unicórnio, de Joinville. fez
uma performance teatral chamada
"lode Maio", falando sobre

relações de trabalho.

REIVINDICAÇÕES - Os

professores querem .que o Estado

aplique a Lei do Funder. que
determina que 60% elos recursos

elevem ser aplicados no pagamento
de professores, COIll elevação. do
piso para R$ 744,00. além do paga
mento de salários atrasados, vale

alimentação e criação de plano de

cargos e salários. Outra exigência
é que os especialistas concursados

assumam suas vagas, no lugar de
bolsistas contratados pelo Estado.
"Viemos para a praça porque a

comunidade precisa saber o que
está acontecendo com os profes
sores. Não estamos parando por

que não queremos trabalhar, mas

porque queremos trabalhar com

dignidade", explica um dos direto
res do sindicato, Cláudio Piano.

- NQS queremos reivindicar
o que é justo, o que temos direito.
Um salário de R$ 165,00 por 20

horas de trabalho não é digno para
um educador-, protesta a proles
sora Neuza Maria Baniski, repre
sentarne da Apae , a instituição que
tinha o maior número de profes
sores na praça, na segunda-feira.
(LC)

CONVITE
A diretoria da Sociedade Sport Clube Santo Antônio (Nereu
Ramos) convida você e toda sua família para seu 10 Jantar

Dançante Típico Italiano, deste ano, no dia 06/05/2000, às 20hs,
em sua sede, em Nereu Ramos.

Após o Jantar teremos Baile com o conjunto "Os Verticais".

Ingresso com jantar R$ 7,00
Venha e traga toda a sua família!

APOIO: Gejopel Papelaria Ltda o Fone 376-0220

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Menor é preso ao tentar roubar veículos
M. jôtem
passagem
na polícia por
outros roubos

Jaraguá do Sul - o menor

M..J .C, 17 anos, foi flagrado pelo
circuito interno de TV do Ediffcio
Florença, localizado no Calçadão
da Rua Marechal Deodoro.

M.J.C entrou no prédio na

madrugada de domingo pela porta
da frente, que estava aberta. Foi

para a garagem, onde quebrou o

vidro de urnTempra, tentando furtá
lo. Como não sabe dirigir, bateu
numa pilastra da garagem e num Fiat
Uno que estava estacionado.
Tentou furtar uma moto, mas estava
sern bateria. Para não sair a pé,
furtou a bicicleta de Gustavo Garcia

Mornm, 18 anos, técnico mecânico.
Toda a ação do menor foi f I mada

pelo circuito interno e a fita foi
colocada à disposição do delegado
de plantão, II son José da Silva.

O menorjá havia sido detido por
furtar camisetas, calças, tênis e

vários CDs da Loja Artimanha, da
Reinaldo Rau.

O menor foi preso no ponto de
ôu i bu s da Epitácio Pessoa,
enquanto aguardava o ônibus para

Edson Junkes/CP

Imprudência: menor bate na pilastra da garagem ao tentar roubar automóvel

casa onde mora, na Cohab do

Itapocuzinho, Bairro João Pessoa.
Além de ser reconhecido na fita do
Edi freio Florença, outro morador o
reconheceu quando tentava furtar

outro veículo na garagem do
Edifício Rabello, também localizado
no. Calçadão, na segunda-feira
passada. Quando percebeu que
havia sido flagrado na rampa de

acesso da rua com o Gol, placa LYE-
4431, do bancário Francisco Voigt
Júnior, o menor íogo abandonou o

carro e fugiu, seguindo para o outro

edifício.
M.J.C confessou ter entrado

num terceiro prédio, o da Receita

FederaJ; na Rua Gumercindo da

Silva. Lá, quebrou o vidro da (rerue
cio Siena, pluc a MAK-7978,

furtando dez CDs e um óculos de

sol, de propriedade de Silvia
AlmeidaOppermann. No mesmo

local, arrombou o Vectra, placa
MAJ-0098, do pai de Silvia. Deste
veículo o marginal não levou nada.

Velho conhecido das polícias Ci vii
e Militar, M..J.C já responde por
furtos e estelionato. (AGOSTINHO
OLIVElRA)

Incêndio destrói casa no Bairro Jaraguá Esquerdo
Jaraguá do Sul - Um in

cêndio que iniciou por volta das
II h30 do domingo passado des

truiu completamente uma casa de
70 melros quadrados. A casa de

madeira, localizada na Rua Luiz

Spézia, roi rapidamente tomada

pelas chamas. A dona de casa

Terezinha Pinheiro informa que
Cl incêndio teve início devido a um
vazamento de gás. Ela estava
desanimada, pois perdeu todos' os
móveis e eletrodomésticos. Além

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

disso, os documentos também
foram destruídos pelo fogo.

No local. morava o casal e

mais seis pessoas. Agora. Tere
zinha está recorrendo aos amigos
e parentes para ter um local para
morar e, principalmente, para

conseguir doações de móveis e

eletrodomésticos. porque a

moradora não tem condições
financeiras de comprar o ne

cessário para sobreviver. Os
bombeiros utilizaram no combate

li') CP .

lß@�[g)LÂ\
Furto em

supermercado
Jaraguá do Sul- Durante

as compras do mês, na terça
feira passada, Adriana
Travassos parou para
amamentar o filho. A carteira,
que continha os documentos e

aproximadamente R$ 300,00,
foi colocada no banco aonde
amamentava a criança. Quando
voltou para as compras.
percebeu que furtaram a

carteira. O dinheiro seria

utilizado, segundo o marido de

Adriana, Josinei Cardoso, para
pagar as mercadorias. O furto
aconteceu no Supermercado
Vitória.

-

Tentativa de

homicídio
. Jaraguá do Sul - Foi

preso na manhã de segunda
feira, no Bairro Garibaldi, Silvio
Klug. 42 anos. Klug tentou

agredir o papagaio e o cachorro
da própria mãe, Irma Knopp,
aposentada. Partiu para cima

dela, armado. de uma faca de

20cm, mas foi impedido por
fami liares que acionaram a

PolíciaMi litar.

Acidente com retroescavadeira

tira a vida de empresárioàs chanlas IS mil litros de água,
Num caso como es te , o

comandante dos Bombeiros
Voluntários de Jaragua do Sul,
Elem ar Ewald, lembra que é

preciso tranqüi lidade para jogar
O botijão de gäs para Cora. ou

simplesmente tapar a saída do

gás. Se nenhuma destas alter

nativas impedir que o fogo se

alastre. é melhor acionar os

bombeiros o ruais rápido possível.
(AO)

__

Jaraguá do Sul - O

empresário Valério Butzke, 42

anos, morreu sábado passado,
por volta das 18 horas. quando
trabalhava com uma máquina
retroescavadeira. O empresário
era proprietário do Comércio de
Areia Butzke e estava limpando
um terreno, no Bairro

Czerniewicz, no momento do

acidente. A máquina tombou,
esmagando' a cabeça e o braço
direito de Butzke. Os bombeiros

trabalharam durante 30 minutos
e tiveram dificuldades para fazer
a retirada do corpo da vítima, que
teve morte i n stantâne a. Um

cunhado do empresário, que
presenciou o ocorrido, alertou os

farniliares.

Papelaria São Luís
Posto Cidade 2

Posto Mime .'i Ltda.

Posto Mime 7
. .

Posto Mime
ô

Posto Mime 6

Tecnópan Padaria e Conf Ltda.
Verdureira da Raquel
Verdureira Figueira
Verdurei raProcópio
Verdureira Sacolão
Posto Milênio
Panificadora Pão e Vinho

AQUIVOCÊENCONTRA
Jornal CORREIO DO POVO

Banca doZeca
Banca Lesenhaus

Banca News
Banca Vapt Vupr
'Banca Vitamina Real

Barão I - Videolocadora

Barão II - Videolocadora .

Bazar Linete

Comércio Milênio
Delizia de Pane Panificadora

Flash Vidcolocadora
Floricultura Rel'an�o das Flores
Pi nk Shop Presentes Lida"

H D Papelaria
Hott Disuibuidora de Revistas Ltda.

Locadora Habeas Corpus
Mada Presentes

Panificadora Pão Brasil
Panificadora Ribeiro
Pani Iicadora Rio Branco Ltcla.

Papelaria A Banquinha
Papelaria Cultural
Papelaria Grafipel
Papelaria Hort Paper
Papelaria Manipel Lida.
Papelaria Pena e Pauta

Jornal

CORREIO00POVO
At. Assinante: 371-1919
Teleassinatura: 370-0816

275-0105
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Jaraguá vence o Camboriú e

empata com o Catarínense
Vitória por
3 a 2 sobre
Comboriú foi
dramática

Jaraguá do Sul -- o

Jaraguá Futebol Clube disputou
três jogos em apenas cinco dias.
O primeiro aconteceu no dia 27,
vitória sobre Curitibanos, 8 a 2.
No sábado passado venceu o

Clube Atlético Camboriú, por 3 a

2, no Estádio João Marcatto. Na

segunda-feira passada empatou
com-o Catari-nense, ° a 0, em
Gaspar. No jogo com o

Camboriú, no último sá-bado, o
tricolor vencia por 2 a 0, gols de
Outra ao cobrar falta n.o início do

jogo. Ricardo recebeu a bola,

percebeu que o goleiro Robson
estava adiantado e am-pliou para
2 a O. No segundo tem-po, o

tricolor voltou a cometer erros

individuais, o que facilitou o
.

empate do Camboriú.

Quando a comissão técnica e

jogadores reservas do Camboriú

pediram o encerramento d.o jogo,
surgiu a jogada individual do
lateral direito, Reis. Driblou a

zaga adversária e chutou cruzado

e fez 3 a 2 para o Jaraguá. O téc-
.

nico Aroldo Duarte disse que a

vitória é proveniente da deter- .

minação, da raça e da vontade de
vencer dos jogadores. Já o

empate com o Catarinense foi
creditado ao péssimo estado do

gramado do estádio de Gaspar,
além das dimensões reduzidas.
Para a partida de amanhã com o

Blumenauense, em Blumenau,
Duarte não contará com o zaguei
ro Chicão e o meia Jonas, expul
S.oS no jogo com o Catarinense.
Para amenizar os problemas da
falta de jogadores, José Roberto
do Carmo anuncioua chegada de

mais dois reforços. O atacante

Zezé, 19 anos, vindo d.o Grêmio
dePorto Alegre, e 'zagueiro Go

mes, com passagens em vários
clubes d.o futebol brasileiro, in
clusive no Grêmio Esportivo
Juventus. O Jaraguá ocupa a 5"

posição na classificação, com 11

pontos, A liderança é d.o Guarani,
com 20. Outros.jogos de amanhã:
Cata-rinense x Curitibanos,
Internacio-nal xCamboriú, Santa
Catarina x Tiradentes, Concórdia
x Guarani e Timbó x Joaçaba.
(AGOSTINHO OLIVEIRA)

"

Confusão e indisciplina durante jogo
do Campeonato Varzeano '.

.
Edson Junkes/CP

Jaraguá do Sul -- Nova
mente terminou em briga e

confusão generalizada o jogo
entre as equipes do. Bangu, do
Bairro Garibaldi, e do Vitória, Ilha
da Figueira, realizado sábado, no
campo da' Recreativa d.os
Servidores Municipais. O jogo,
válido pel o Campeonato
Varzeano, deveria ter acontecido
no dia 8 de abril, mas já naquela'
oportunidade a arbitragem teve

que cancelar a partida, devido a

uma confusão que envolveu

jogadores do Bangu e torcedores.
Diante disso, a HO (Junta de

c Justiça Desportiva) marc.ou

.outra partida.
O festi�al de bestIalidade

c.omeç.ou quand.o .o j.og.o já havia
sid.o encerrad.o, l.ogo. após a

c.obrança de um pênalti pel.o
árbitr.o M.oacir Uber, c.ontra a

equipe d.o Vitória, que vencia p.or
2 a 1. O atleta Esquerdinha.
co.br.ou e empat.ou a partida,
garantind.o a classificaçã.o para .o

Grêmi.o Esp.ortiv.o Bangu.
Desco.ritentes, .os j.ogad.ores d.o
Vitória partiram para a briga co.m

.os adversári.os.
O n.ov.o tumult.o entre as duas

equipes, além dos risc.os à

integridade física d.o árbitr.o e d.os

própri.os j.ogad.ores, result.ou· na
agressã.o c.ovarde a.o f.otógraf.o d.o
J.ornal CORREIO DO POVO,
Eds.on Junkes, que trabalhava na

c.obertura d.o j.og.o. Segund.o .o

ViolêncÚl: prim;ípio do tumulto no segundo jogo entre as mesmas equipes

f.otógraf.o, ele. teria sido,
inicialmente agredid.o pel.o g.oleiro
Edson da equipe do Vitória, e em
seguida, p.or alguns t.orcedores,
quando procurava retirar-se d.o
l.ocal. O f.otógraf.o teve que ser

atendid.o n.o H.ospital São J.osé e

lev.ou vári.os p.ont.os na mã.o

esquerda.
PRÓXIMOS JOGOS - A

Dirétoria de Event.os da FME

inf.orma que as chaves do

Campe.onat.o Varzean.o para a

próxima fase sã.o as seguintes:
chave E, Kiferr.o, Água Verde,
Atlétic.o Paranaense e Automóveis
Pradi. Chave F, Santa Luzia,
Amizade, Sant.o Antôni.o e Bangu.
Os j.ogos da segunda fase devem
iniciar n.o próximo sábad.o.

Dago
Experiente jogador com passagens pelo Blumenau e Fluminense, entre

tantas equipes, entraria como.luva no meio-de-campo do Jaraguá.
Dificilmente erra um passe. Nas horas difíceis chama a

responsabilidade, acalma seus jogadores e lança muito bem. Quem
sabe an.o que vem, José Roberto.

Apelo
O apelo p.or ajuda no tricolor
não parte apenas de José
Roberto do Carmo, Depois da

belíssima apresentação,
vitória de 3 a 2 sobre o

Camboriú, Souza e Ricardo
chamaram a atenção da
comunidade e dos empresários
para que ajudem o clube.

Afirmaram que hoje estão

praticamente sozinhos:

Traição
Assim está se sentindo José

.

Roberto do Carmo. Membro da
diretoria do Grêmio Esportivo

Juventus, ligou para a Federação
Catarinense afirmando que ele

desistiria da competição p.or falta
de apoio, e que o Juventus teria

time pronto para assumir o posto
do Jaraguá. Como se não

bastasse, desaconselharam
empresários de patrocinar o time.

Briga
Aconteceu novamente na partida entre Bangu e Vitória, pelo

Campeonato Vazeano ríe Jaraguá do Sul. Apesar de previsível, a
pancadaria poderia ter sido evitada.

Sobrou até para o fotógrafo do CORREIO DO POVO, Edson Junkes, que
foi covardemente agredido pelo goleiro do Vitória, enquanto

trabalhava. Não. se bastasse, insuflou a torcida para agredir o rapaz.

Deu Bangu
Depois do primeiro jogo com o

Vitória, o Bangu se classificou

para a próxima fase. A JJI) da Liga
. de Futebol não acatou pedido do

time da Ilha da Figueira, que
queria os pontos do jogo e

determinou a realização de outra

partida. Depois de um pênalti,
Bangu venceu por 2 a 1. Nova

briga.

Punição exemplar
. Os envolvidos na briga da partida

entre Bangu e Vitória devem ser.

punidos exemplarmente. Caso
contrário, outras brigas podem

acontecer no Campeonato
Varzeano.

O Campeonato vinha sendo

exemplo de disciplina,
mas o festival de bestialidade

pôs fim à série.

Rápida� _

* Alessander Lenzi conquistou o tricampeonato brasileiro na categoria
Free Style. O título foi conquistado na Praia do Bicano, em Boa

Esperança, Minas Gerais. Lenzi embarca para Flórida, nos Estados

Unidos, para as disputas do Aberto de Jet Ski, dias 6 e 7 deste mês.
* O União é o líder, com 12 pontos, do Campeonato de

Futebol de Campo do Município de Schroeder. Domingo
passado venceu o Vila Amizade, por 2 a 1. No municipal
de Futsal Sênior de Schroeder a liderança é dividida entre

o União e o Açougue Zinho, �om 7 pontos cada.

8 Nota- de agradecimento e

---u- Convite para missa de 7° Dia

Os familiares enlutados deElisabeth, aindaprofundamente
consternados com o seu falecimento ocorrido no último dia
28 de abril às 13 horas com a idade de 85, agradecem a

todos que enviaram flores, coroas e que acompanharam a

extinta à sua últimamorada. Agradecem em especial, Dr. Joe
joaquimWaltrick, Dr.Maurício Spies, Padre Valdir,ministro
Marino Stein, Dr. Claudio L. dos Santos e o Hospital e
Maternidade São José. Ao casal Célio e Lourdes Bayer e
Solon e Norma Scrauth pela atenção e dedicação sempre
prestada.

.

Convidam a todos para a missa de 7° dia que será
celebradana próxima sexta-feira (5 demaio) às 19 horas na

Igreja Matriz - São Sebastião - Centro - Jaraguá do

SuL
A família enlutada.
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