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estofados eco/chões

Margareth Roza, verea
dora emMassaranduba pelo
PPB, propõe campanha
"ética". Página 3

, O vereadorMoacir Ber
toldi (PPB) será candidato a

vice do prefeito Irineu Pasold
(PSDB). Página 4
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iWElLi

ONGsmovemação civil pública centra
a Lunelli Têxtil por poluição ambiental

Processo de 40 páginas foi
protocolado ontem, no fórum
de Jaraguá do Sul, contra a

Lunelli IndústriaTêxtil Ltda.,
de Corupá. A empresa é acu

sada pela ADEAJS (Associa
ção deDefesa eEducaçãoAm
biental de Jaraguá do Sul) e

pela Amar (Associação de

Defesa do Meio Ambiente de

Araucária) depoluição sonora,
do solo, do ar e dos recursos
hídricos da região, com con

taminação doRibeirãoGrande
do Norte, afluente do Rio

Itapocu. O processo, assinado

pela advogadaMarleneZannin,
de Curitiba, é documentado

com fotos, análises e depoi
mentos. Página 7

Acidente: caminhão derruba postes no Km 5.6,5. Página 9
,

Crea fiscalizará
obras na região
o inspetor-chefe da Inspe

toria Regional do Crea, Osmar
Günther, informou que desde o

dia 15 de maio o órgão está exi

gindo e fiscalizando a colocação
de placas de profissionais em

loteamentos em construções
pré-moldadas. Página 5

Ladrões de veículos
foram presos

Três arrombadores de veí

culos foram autuados em fla

grante, no último domingo, no
centro de Jaraguá do Sul. Eles

roubaram dois carros e leva

ram aparelhos de CD, auto
falantes, e toca-fitas.

Página 10

A equipe do Atlético
Paranaense vence na

prorrogação a Kiferro,
atual campeão, e joga

,

pela decisão do

Campeonato Varzeano
contra o Bangu, no
próximo sábado.

Página 12

Fotos: Edson Junkes/CP
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JARAGUÁ DO SUL, 30-0E MAIO DE 2000

* Ariovaldo Xavier dos Santos

Mas que País é este?

Massacrados pelo sistema,
nós, educadores, estamos inse
ridos no contexto e fazemos

parte de um tripé, junto com os

negros, que com seus braços
ajudaram a construir esta

nação, e índios, dono da terra

(dono?), formam o trio.
O que existe é uma carga

depreconceitos e barreiras so
ciais e políticas que nos impe
dem de prosperar financei
ramente.

Enquanto Rubinho Bani

chelIo não for Rubens e o pro
fessor for '.'tio",_contihumemos
no País do conto de fadas.

Um trecho da música Ideo

logia, de Cazuza, diz: "A sua

piscina está cheia de ratos", e
o País não dando atenção devi
da a seus mestres, e ainda que
rendo ser de primeiro mundo.

Brasil, País onde o profes
sor é desvalorizado e vilipen
di�do sim! País que constrói

.

O que pensamos e não falamos

A situação em que se en

contra o nosso País é lamen

tável, manchado pela corrup
ção e problemas graves na saú
de, segurança e educação.

Pensadores'sociólogos di
zem que para ospaíses em de

senvolvimento existem duas

saídas: pela educação ou pelo
sofrime�tó:

Prefeitos, governadores e

presidentes entram e saem e o

máximo que fazem é lamentar
e dizer gue os "salários" pagos
aos professores não é justo e

continuam "fazendo" nadapara
melhorar, acho ridículo tudo

ISSO.

Ah! PobreBrasil, remunera
mal seus professores e ainda

aspira ser uma grande potência.
Diz a História que o ex

presidente francês Charles De
Gaulle teria dito que este não é
um país sério. Como professor
digo com plena convicção que
este país é o do faz-de-contas.

salas de aula e laboratórios, sem
a preocupação de valorizar o

elemento humano.

Quanto menos cultura e va

lores de um povo, melhor à

situação. Os pobres analfa
betos são alvos dos políticos
desonestos nas eleições,
mantendo omodelo dominante
e o povo escravizado.

Curiosamente, todas as

profissões, inclusive a política,
passaram pelos bancos
escolares e, conseqüentemen
te, pela "mão" do professei.

-

será que a classe política sofre
deamnésia?

Resta-nos o consolo de

sermos discípulos do mestre

Jesus que, com certeza, olha

por nós e nos dá alento e

dignidade e, quem sabe, uma

hospedagem em sua morada
para atender, educar e ensinar
os filhos da vida.

* Professor

Os donos do poder
A política tem o poder de transformar adversários em

aliados da noite para o dia. A alquimia se processa
obedecendo as regras do mercado eleitoral - a união é

traduzida em número de votos. Um dos mais renitentes
críticos da atual adrninistração, o vereador Moacir

Bertoldi (PPB) será candidato
a vice na chapa a ser encabe

çada pelo prefeito Irineu Pa

sold. É verdade que há muito o

parlamentar vem resistindo a

indicação. Alegava até questões
pessoais para não compor com
o PSDB, mas os interesses do

grupo sobrepuseram aos seus.
r

.A confirmação da aliança
PSDB/PPB/PFL para ?isputar
as eleições 2000, em Jaraguá
do Sul, comprova que as

decisões políticas são tomadas
à revelia dos personagens
principais-que, na maioria das

vezes, não passam de lugares
tenentes de "superiores" que movem os cordéis nos

bastidores. Por diversas vezes Bertoldi disse que em

hipótese alguma aceitaria integrar a chapamajoritária com
o PSDB e que, se dependesse dele, o PPB estaria aliado
ao PMDB. Declarou que só aceitaria ser vice do ex

secretário da Casa Civil Ademar Duwe.
Mais experiente, o ex-secretário, também por diversas

vezes, aconselhou o vereador a conter o ímpeto e aguardar
o desenrolar dos acontecimentos para se pronunciar sobre
o seu futuro político. Quando no início de maio

especulou-se' a formação de uma grande frente de

partidos, que teria como.candidato a prefeito o próprio
Duwe e a vice Bertoldi, o vereador considerou o projeto
como favas contadas, dada a dimensão da proposta e as

promessas do .tão disputado apoioda classe empresarial.
Seria unir o útil ao agradável.
Inviabilizado o "frentão", Bertoldi voltou as baterias

ao governo. Questionou o. contrato Garn a Engepasa,
reclamou dafalta de placas indicativas e do descaso com
as vias de acesso'.ao .Município, -solicitou diferentes

informações. sobre projetos e obras, numa clara

dernonstração de oposição.' Todavia, exibindo uma

conivente, mas pusilânime indignação de secos e

'molhados. Desses disponíveis em mercadinhos de

segunda, onde se encontram as ofertas mais baratas: o

vereador aceita a "missão em nome de um projeto.maior".
,O uso prolongado do autoritarismo distorceu a

embocadura democrática e possibilitou a criação de

artimanhas eleitorais para justificar amanutenção do status
quo. A falta de um espectro ideológico que defina as

posições de políticos e agremiações locais engendra as

mais esdrúxulas alianças. O que não é o caso do PSDB,
.

PPB e PFL, que têm afinidade de propostas. Entretanto,
será difícil' ao vereador Moacir Bertoldi explicar ao

.

eleitorado a contradição e convencê-lo de que o discurso
de campanha não será igual ao anterior.

Artigos para Carta do Leitor, devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180. As carias devem con'"
no máximo 30 linhas, o endereço ou telefon e para contato. O jornal se reserva O direito de sintetizar o textO

e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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Vereadora busca a reeleição
e defende campanha 'ética'

+- "Bertoldi levantou suspeita
sobre superfaturamento de obras e

contratos firmados pela Prefeitura.
Agora, é candidato a vice na chapa
de Pasold. Como num passe de má

gica, as irregularidades sumi-ram."
(Presidente licenciado do PT de Jaraguá
do Sul, Dionei da Silva, sobre a decisão
do vereador Moacir Bertoldi - PPB -

em ser candidato a vice do prefeito Irineu
Pasold - PSDB)

Edson JunkeslCP

Margareth quer
partidos
comprometidos
com a população

Massaranduba - A vereado

ra Margareth Roza (PPB), única
mulher integrante do Legislativo na

História doMunicípio. já se lançou
candidata à reeleição. Ela defende

uma campanha ética, sern

"baixarias" e com propostas
consistentes que representem os

anseios da população. Eleita em

1996, pelo PFL, com 287 votos,
disse que gostou da experiência,
"apesar das divergências que teve

no PFL, o que a levou até a trocar

de partido, e já está em campanha
pela reeleição".

Margarerh [ala- de política com
entusiasmo e é das poucas mulhe

res que conseguem manter o espa

ço conquistado na vida pública,
tradicionalmente dominado pelos
homens, nas cidades pequenas e

conservadoras como Massarau
duba. "Se pautarem a campanha
pelas questões pessoais e mexe

ricos na vida pessoal dos candi

datos. estou fora", diz. preocupada
com o que ela considera a pior parte
da política, que é a mistura com

as questões de ordem pessoal.
Ela afirma ter acumulado

experiências positivas nos quatro
anos e meio de trabalho realizado

na Câmara de Vereadores e chega
do a uma conclusão: "Massaran

duba tem poucos problemas na

comparação com outras cidades".

Na opinião dela. "oportunidades
existem para todos, mas as

pessoas também precisam estar

mais preparadas". Um exemplo
disso é a extinção da cooperativa
de faccionistas Coopermass. que
ela instalou em 1997 com um gru-

.
po de costureiras, com o objetivo
de criar um modelo novo de

geração de empregos na cidade.

A Cooperrnass esbarrou em

"Mudou tudo no processo político-eleitoral da cidade com
a decisão do PPB em integrar a coligação 'Acerta

Jaraguá.'" (Presidente do PPS de Jaraguá do Sul, Edson Müller,
sobre o mesmo assunto)

"Até quarta-feira não dou entrevista sobre política."
(Presidente da comissão provisória do PTB de Jaraguá do Sul, Jean

Leutprecht, quand.o indagado sobre o futuro da legenda depois da

decisão do PPB)

"O PL vai analisar o quadro e ver quais as alternativas de
espaço futuro que poderão ser viabilizadas nas diferentes
coligações." (Presidente do PI de Jaraguá do Sul, Heins Raeder.

sobre o comportamento do partido frente as definições dos quadros
políticos)

Motivação: MurgaretII Roza vai buscara reeleição agora abrigada lia legenda do ppB

dificuldades com a falta de capital
de giro e de recursos humanos

mais- preparados e acabou sendo

adquirida por uma empresa têxtil
de Joinville, com participação de

10% da própria vereadora. 'Todas
as cotas-partes estão sendo

pagas", apressou-se em informar,
preocupada com a exploração des
se assunto pelos adversários du

rante a campanha elei toraI. Dentro
da mesma linha de empreen
dimento, Margareth trabalha em

outro projeto, uma incubadora de

pequenas empresas. que pretende
instalar noMunicípio, com o apoio
de órgãos governamentais e do
Sebrae.

Conforme a vereadora, a cidade

comporta ainda diversas outras

iniciativas em áreas específicas,
como a instalação de hotéis e na

comercialização de artesanato e

ai imen tos casei ros, com ên fase

para a expansão do turismo. Ela

discorda das críticas doex-prefeito

e candidato da coligação do PFL e

PSDB, Davio Leu, quando acusa

a Prefeitura de estar fazendo

"política de saúde de fachada", pri
vilegiando alguns em detrimentos
de outros menos favorecidos. "A

população está sendo bem-atendi

da, não existem reclamações",
garante.

As divergências da vereadora
com Leu começaram desde 'que a

questão das candidaturas para as

eleições municipais começou a ser

discutida no PFL. Margareth
defende a renovação e afirma ter

sido contra a volta de Leu para a

cena política, depois de ter sido

prefeito deMassaranduba por duas
vezes. "Depois disso, Davio Leu

não só me persegui u como me

alijou do PFL, tanto que hoje estou
no PPB", desabafa a vereadora,
afirmando ter tido boa

receptividade e espaço político na

nova legenda.
(MtLTON RAASCH)
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Convenção do PMDB será dia 25

.•....', MPAIYX.5QME.
. .'ACESSÓRIOS LTDA.

, Corupá - o PMDB deverá

realizar no dia 25 de junho a

, convenção para a homologação'
dos nomes do prefeito Luiz Carlos
Tamanini, que lentará a reeleição
para prefeito, e do ex-prefeito
AdelinoHauffe. para vice, àchapa
majoritária do partido. O presidente
do PMDB, Celso Garcia, disse que
todos os 45 membros do diretório

peemedebista já estão sendo
convocados para comparecer na

convenção. que deverá acontecer

na sede da Sociedade Esportiva e

Recreativa Atiradores.
Tamanini e Hauffe são

membros históricos do PMDB no

Município e aluam no mesmo

ramo. O comércio de bananas.

Hauffe foi o antecessor do atual

prefeito e, já no começo do ano,

hipotecou todo o apoio para
Tamanini, colocando o nome à

disposição para sair candidato a

vice. O fato de o PMDB 'sair com

chapa majoritária pura não

inviabi liza a coligação com o PFL,
garante Garcia, dizendo que a

coligação entre os dois partidos já
estaria "90% certo".

Toda linha de som autornotiva,
plug's e transformadores

Fone/Fax (047) 275-3978
Rua Reinoldo Rau, 116 - Centro - Jaraguá do Sul
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PPB fecha questão e (decide
integrar a aliançaPSDBIPFL A.bancada governista no Congresso está empenhada em instalar a

CPI do FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador). O objetivo, que
ninguém.admite, é atingir a CUT (Central Única dos

Trabalhadores), branço sindical do PT, único dos grandes
partidos que não foi envolvido em nenhum escândalo

administrative ou em corrupção apurada pelas outras Comissões
Parlamentares de Inquérito. O líder do governo no Congresso,

deputado Arthur Virgílio (PSDB/AM), acredita que a CPI do FAT

poderá atingir o coração do PT.

Entretanto, o tiro poderá sair pela culatra. O deputado federal

Delfim Neto (PPB/SP), tradicional aliado do governo, disse quea
CPI deve apurar também quanto o BNDES utilizou do fundo nas

pri vatizações.

Arquivo/CP: Edson Junkes

Moacir Bertoldi
será candidato a
vice do prefeito
Irineu Pasold

cia pelo PMDB do

deputado estadual Ivo

Konell, outros defen
diam o lançamento de

chapa pura.
- O PPB traba

lhava c�m a hipótese
de lançar candidato
próprio, mas alguns fa
tores levaram o diretó
rio a optar pela coliga
ção. Nós não. temos re

cursos para bancar
uma campanha isola
da. Recentes pesqui
sas apontam como fa
vorita a chapa Irineu/
Moacir, além da afini
dade de projetos dos

três partidos - jus- 1

tificou, inforrnando que .

o PFL faz reunião hoje Bertoldi: aceita ser candidato a vice de Pasold
para "referendar" a

decisão de unir os partidos.
O vereador Moacir Bertoldi

afirmou que os motivos que o

levaram a aceitar a condição de
.

vice na chapa encabeçada por
Pasold foram: o apelo do governo
estadual para formar a coligação
Mais Santa Catarina no Muni

cípio, o pedido de um grupo de

empresários, que promete apoio
à aliança, e a garantia de ter um

gabinete executivo, casoseja eleito

Jaraguá do Sul__,- Em reunião
realizada na noite do último do

mingo, noHotel Itajara, oDiretório
do PPB decidiu integrar a coligação
com PSDB e PFL para disputar as
eleições municipais de outubro,
apresentando o vereador Moacir
Bertoldi como candidato a vice

prefei to na chapa a ser encabeçada
pelo prefeito Irineu Pasold (PSDB).
No dia anterior, os presidentes dos
três partidos e 'os pré-candidatos
estiveram reunidos numa chácara
no Bitirro Francisco de Paulo, on
de delinearam o futuro da aliança.

Segundo o presidente do Dire
tório do PPB, José Carlos Neves,
o Gê, a decisão foi unânime, apesar
das promessas de oposição ao pro
jeto em unir os três partidos. "Não
aconteceu. Quando viram que se

riam 41,42 contra, três ou quatro,
desistiram", disse Gê, principal
articulador da aliança e responsável
pela concretização dela. Até há cer
ca de 20 dias, parte do diretório
resistia à proposta, alguns líderes
declaravam abertamente preferên-

Tranqüilo
Para demoostrar que não teme

nenhuma tempestade que possa
alterar a rota do PT, o deputado
federal Avenrizoar Arruda (PT!
PB) recolhe assinaturas para a

abertura da CPI na Câmara
Federal.

,

- Será a oportunidade de se

confirmar as denúncias de

desvio de recursos do

trabalhador -, aposta.

Tiroteio
Delfim Neto vai mais longe e

afirma que o Banco Nacional

de Desenvolvimento
Econômico e Social utilizou o

dinheiro do FAT nas

privatizações.
- O dinheiro do FAT usado
nas privatizações protegeu o

t�abalhador estrangeiro em

detrirnento do nacional -,

disparou.
vice-prefeito. Sobre as críticas e

denúncias ao atual governo, Ber
toldi disse que fazem parte da fun

ção parlarnentar, mas que os ín

dices. de aprovação da adminis
tração dernonstrarn que a popula
ção está "satisfeita" com o trabalho

desenvolvido. '

Fim de pàpo
O governador Esperidião Amin (PPB) negou que o partido esteve

negociando uma possível aliança com o PMDB do deputado
estadual Ivo Konell.

Sobre a campanha política deste ano, disse que, onde o PPB
estiver coligado com o PFL OLl com o PSDB vai estar junto nos

.

palanques com o vice-governador Paulo Bauer. "Onde a aliança
não ocorrer, não irei", prometeu.Amanhã, os três partidos pro

movem entrevista coletiva para di

vulgaros projetos administratives.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

Disputa
Três candidatos devem

disputar a eleição para a

Prefeitura de São João do

Itaperiú. O atual prefeito,
Alzerino Bernardes (PMDB),

que garanteter apoio do PSDB,
o ex-prefeito José Acássio

_ Deimonego e um outro do PPB,

cuja indicação está sendo
. disputada por Afons'

Delmonego, Acássio Aguiar!
Laércio Espíndola.

As pesquisas apontam empale
entre Bernardes eDelmonego.

Promessa

Em reunião entre prefeitos e

secretários de Saúde da
Amvali (Associação dos

Municípios do Vale do
Itapocu), na semana passada,
ficou decidida a abertura de

licitação com profissionais
para atenuar a demanda de

consultas médicas na região.
A intenção é utilizar o
consórcio da Ámvali para
viabilizar o projeto, que tem

registrado bons resultados em

outras regiões do Estado.

Caropreso acompanha eleições peruanas
Brasília - O deputado

federal Vicente Caropreso
(PSDB) embarcou na sexta-feira

passada para Lima, no Peru,
onde acompanhou o segundo
turno das eleições presidenciais,
que aconteceram no último do

mingo. Caropreso integrou a

missão parlamentar oficial com
posta também pelos deputados
João Hermann(PPS/SP), Milton
Temer (PT/RJ) e Fernando Ga
bei ra (PVIRJ). Antes de embar

car, Caropreso manifestou sua

preocupação com o atual quàdro
político na América Latina, tema

do discurso feito na tribuna da

Câmara des Deputados na

semana passada. "A renúncia do .

candidato da oposição, Alejandro
Toledo, e a insistência do

presidente Alberto Fujimori em
não aceitar o adiamento do

segundo turno, são atitudes que,
podem gerar graves conse

qüências políticas, comprome
tendo a democracia na região",
declarou Caropreso. Ele afirmou

que a situação do Peru, Paraguai
- em estado de sítio, de

cretado por um mês após a

tentativa de golpe há 15 dias -

e Venezuela, onde as eleições
também devem ser adiadas
devido a falhas no sistema de

votação e apuração, merecem

uma reflexão séria e urgente
sobre os rumos da democracia
na América Latina. Sobre o

papel do Brasil na ,defesa da

manutenção do s princípios
democráticos no continente e

os reflexos desse quadro nas

relações do Brasil com seus

vizinhos, Caropreso acredita

que é de fundamental importân
cia p ara a manutenção do

sistema democrático. (MC)

Palestra

O PMDB Mulher de Jaraguá do Sul promove na próxima terça

feira, no Sindicato do Vestuário, palestra com a ex-secretária.
"Oestadual de Segurança Pública Lúcia Stefanowicz com o tema:

papel da mulher na política".

Exames com alta
conficbilidode em

aparelhos automatizados de
última geração.

Dr. Mario Sousa Jr.
.

�ac@netuno,com,br Horário de AtendimentO:: Seg;\iiiSêx:.
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Programa de isenção fiscal
começa a funcionar

Crea promete intensificar a

fiscalização nas obras civisJaraguá do Sul - A

Secretaria de Desenvolvimento

Econômico já tem quatro projetos
inscritos no Plano Municipal de
Incentivos às Empresas, lei

sancionada pela Câmara de

Vereadores em dezembro de

1999, que permite à Prefeitura

conceder benefícios a empresas

em processo de expansão. De
acordo com o secretário Waldir

Watzko, que preside a comissão

de análise, o programa também

despertou o interesse de em

presas de fora em investir na

cidade. Há uma empresa norte

americana (nome e ramo de

atuação mantidos em sigilo) e

lima empresa nacional, do ramo

da metalurgia. interessadas em

terreno, no Município.
A primeira reunião da

comissão de análise dos projetos
incentivados aconteceu na

semana passada. A comissão é

formada por 12 representantes,
e respectivos suplentes, de

entidades de classe e secretarias

municipais. Cabe ao grupo
examinar os pedidos de

habilitação ao plano, emitir
pareceres e encaminhar as

propostas ao prefeito. Para

candidatar-se ao incentivo, a

empresa precisa provar que vai

gerar empregos, faturamento e

impostos. O plano serve tanto

para empresas novas quanto para
ampliações.

Dentro de um mês, a comis
são pretende definir os pareceres
para os quatro processos
encaminhados. "São todos proje-

tos pequenos, apenas um é para

construção da nova sede de uma'
indústria" revela Watzko. Ele diz

que empresas de alta tecnologia
e capacitação e não poluentes
terão prioridade. Para este ano,

não existe dotação orçamentária
específica ao programa, o que vai

limitar a abrangência. "Ainda não

temos orçamento definido, mas

o interesse é muito bom. Pelo

menos duas grandes empresas,

uma estrangeira e uma nacional.

estão sondando o Município",
revela.

O presidente da comissão de

análise garante que a lei de

incentivos não acarretará custos

ao Município. "Queremos trazer

empresas e gerar empregos. mas

não vamos 'pagar por isso",
explica. De acordo com o projeto,
a Prefeitura pode conceder

terrenos por até 10 anos à

empresa incentivada, responsa
bilizando-se pela infra-estrutura e

melhorias; pode conceder isenção
da TLLP (Taxa de Licença para

Localização e Permanência) e

isenção de IPTU (Imposto
Predial e Territorial Urbano) por
até 10 anos, de acordo com o

número de empregos gerado,
além de outros benefícios para a

instalação.
A Prefeitura pretende

construir pequenos núcleos

industriais em pontos distintos da

cidade. "Não queremos concen

trar porque isso dificulta o

transporte e a necessidade de

i nfra-cstrutura", completa o

secretário. (LiSANDREA COSTA)

Medida atende

lei federal e

resolução do
Confea

somente as edificações eram

obrigadas a colocar as placas, o

que era injusto e discriminatório

-, declarou, lembrando que os

loteamentos, por se constituírem

em complexa modalidade de

parcelamento do solo urbano,

pois envolvem traçado de vias,
redes de drenagem pluvial,
energia elétrica, abastecimento. de

água, entre outras, gerando
muitas vezes impactos ambien

tais e de vizinhança, requerem
profissionais qualificados em

cada uma dessas áreas.

A medida fará com que os

técnicos re sponsavei s sejam
identificados publicamente,
buscando-se com isso melhorar

a qualidade dos serviços
prestados e inibindo-se a atuação
de leigos e acobertadores, em

defesa da sociedade. "É grande
a existência de loteamentos

clandestinos, ilegais e irregulares
na cidade e, a medida

indubitavelmente trará maior

disciplinamento a esse grave

problema", justificou.
Outra providência importante

foi a exigência de anotação de

respon sabi I idade técn i ca pela
execução de fundações em obras

que utilizam estrutura pré
moldada. Até o momento as

firmas responsáveis por
elementos pré-moldados não.

assu rni a rn esse item, que

tampouco ficava explícito na ART

(Anotação de Responsabilidade
Técriica) do profissional da

edificação, o que "escondia" a

responsabi I idade pela obra.
- Com isso, a responsa

bilidade profissional pelas fun

dações, até para dirimir dúvidas

em eventuais litígiosjudiciais no

caso de recalques, quedas ou

problemas estruturais em obras

de construção. civil que empre

gam elementos pré-moldados,
fica evidenciada -, completou.

Jaraguá do Sul - O inspe
tor-chefe da Inspetoria Regional
do Crea (Conselho Regional de

Engenharia e Arquitetura), Os
mar Günther, informou que desde

o dia 15 de maio o órgão está.
exigindo e fiscalizando a coloca

ção de placas de profissionais em
loteamentos. Segundo Günther, a
medida obedece o Artigo 16 da

Lei Federal 5.194/66 e a Reso

lução 407/96 do Confea (Con
selho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia), que
exigem placas enquanto durar a

obra ou trabalho de engenharia e

arquitetura.
.

- Isso não estava ocorrendo

nos loteamentos. Até agora,

Edson JunkeslCP

r- ��[f@��� (ç:[p -----------,
I

O O Grupo Weg forneceu o pacote completo do laminador para I
a Siderúrgica BelgoMineira, que instalou na unidade de Piracicaba, I
S�o Paulo, uma nova linha de laminação que deverá produzir 500 I
mil toneladas anuais de vergalhões e nervuras, em barras retas e I
dobradas, soldáveis, com bitolas de seis a 32 mm.

A Duas Rodas Industrial realizou nd quinto e sexta-feiras passada, 110 CPL (Centro Integrado de

profissionais Liberais), em Iaraguá do Sul, o 6°Encontro de Sorveteiros da Argentina, reunindo cerca

de 60pessoas.
O evento,promovido anualmentepelaDuasRodas, tem COI1U; objetivo debateras tendências domercado,

fortalecer aparceria da empresa com os clientes argentinos e aproximar a categoria com os produtos.
Na oportunidade, aconteceram palestras abordando diversos temas, com ênfase em qualidade 110

atendimento.
O A Construtora SPL lança hoje o Residencial Saint Sebastian

Residence, construído em frente ao Centro Cultural de Jaraguá
do Sul.
Decaracterísticas inovadora, oedifícioé composto porapartamentos
duplex, com um dormitório. No térreo, sala de estar, cozinha, lavabo
e área de serviço. No me�nino, suíte completa.

Poupança dará desconto do Imposto de Renda
Brasília - O governo estuda

conceder desconto no Imposto
de Renda para guem aplicar na

caderneta de poupança e para os

mutuários ela casa própria. A

medida faz parte do pacote de

mudanças do sistema habitacional

que está em discussão pelo grupo
coordenado pelo Banco Central,

para incentivar o mercado de

construção civil e de crédito

imobiliário. Elas serão anunciadas

no dia 14 de junho. A Receita

Federal é contra os incenti vos.

O grupo deve bater o martelo

até o final desta semana sobre as

propostas que serão levadas ao

presidente Fernando Henrique
Cardoso. Também estão em

análise a substituição da TR (Taxa
de Referência) para correção da

caderneta de poupança e do saldo

devedor dos financiamentos

habitacionais, restrições às ações.
movidas por mutuários contra os

agentes financeiros e aumento do

limite de aplicação dos recursos

da poupança pelos bancos em

financiamentos habitacionais.
, Pela proposta em estudo, os

contribuintes poderão deduzir do

Imposto de Renda na declaração
anual os valores depositados na

caderneta de poupança, limitados

a um percentual do saldo médio

anual dos depósitos. O investimen

to em poupança já é isento do IR

sobre os rendimentos, ao contrário

das dernais aplicações financeiras.

o O site da Rádio Studio FM já foi visitado por mais de cem mil

internautas. A informação é da provedora Netuno, que aponta
peSSoas de todo o mundo, inclusive do Vietnã, Singapura.

o A extinção da CPMF (Contribuição Provisória sobreMovi

mentação Financeira) e a redução da taxa de juros são

apontadas por analistas econômicos como as duas principais
condições para as alterações na Lei das Sociedades Anônimas.
Os economistas acreditam que, sem elas, não serão

L
suficientes para reerguer o mercado de capitais brasileiro.
-- -

,

..J
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Prêmio Mérito Industrial
Uma festa jaraquaense no auditório da Fiesc, em Flo

rianópolis. Foi o que se viu na quinta-feira (25), à noite,
quando dois empresários do Município receberam os

principais prêmios do setor industrial no Estado e no

País. Wandér Weege, da Malwee Malhas, foi homena
geado pela CNI (Confederação Nacional da Indústria)
com a Ordem do Mérito Industrial. Eggon João da Silva,
do Grupo Weg, recebeu o Prêmio Mérito Industrial,
concedido pela Fiesc (Federação das Indústrias do
Estado de Santa Catarina).

o casal Laurita e Wandér Weege da Malwee Malhas e Eggon
João da Silva, da Weg, acompanham o encerramento da

,

solenidade' em que foram homenageados na Fiese

O Coral da Scar comemora 26 anos de atividades e participa, de 8 a

JO de junho, da programação multimídia dos 44 anos da Scar. Na

foto, o presidente do coral, Luiz Lanznaster, é homenageado pela
banda musical do Sesi

RESTAURANTE CLUBE ALEGRE

Atendimento para
festas em geral.
Fone 275-0980

o melhor e mais bem localizado
restaurante de Jaraguá do Sul,
com amplo estacionamento,
anexo ao Beira Rio Clube de

Campo. Atendimento ao público
em geral. De 2a a 2a com almoço

em kg e jantar à la carte.
Todas as 6as-feiras, à noite,

música ao vivo.

QavellL a loja
que veste o

homem de
bom gosto.

Calçadão,364-destacíonamentoanexo,-nãofechamosparaalmoço
Fone: (047) 370-1010 - tex: (047) 433-3501

Holofotes
Dois grandes eventos

movimentam Jaraguá do
Sul nesta quarta-feira, dia
31 gel!!i!]l iFerJI}às
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empresarial ôeJaraguá do
Sul estão de parabéns por
mais estas importantes

conquistas.

Assembléia
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prefeito. Irineu Pasold,
de Jaraguá do Sul.

JARAGUÁ DO SUL, 30 ÓE MAIO DE 2000

Foi inaugurado 110 último dia 12 o escritório Expresso e Guia,
Consultoria e Assessoria Ltda., empresa especializada em

intermediação para financiamentos. Na foto, durante o coquetel
oferecido aos convidados, André Luiz Laurindo, Raquel

Krawulski e o meu amigo e ex-colega de trabalho o advogado
Flávio Ale.landre Laube. A coluna deseja muito sucesso.

Coquetel de lançamento
O arquiteto. Otaviano. Pamplona antecipou para hoje à
noite, às 19h30, na Jorge Czerniewicz, 1300, em frente
ao. Centro Cultural. _programou o co.quetel onde

p r e tend e apre sen t a r o p r o jet o d o. r e qui nt a do
empreendimento, Saint Sebastian Residence. A coluna

agradece o convite, aliás. pra lá de original. Veio

acompanhado de uma apetitosa maçã. Que, aliás,
desapareceu misteriosamente. Estou investigando ...

O arquiteto Otaviano Pamplona apresentará aos convidados um

apartamento modelo do arrojado empreendimento

Parabéns a você
16/5
24/5

R i ngard H aueman n

Paulo Grutzmacher

José Pradi

Marilucia Schmidt Küster25/5
Susana Feldens

26/5 Lucienne H, Leutprecht
Mario J, Franzner

Diego Lange
Beatriz Alves Borchardt,
Patrícia Cunha

o Boticári

TELEENTREGA

275-0583 - 371-7365 -

371-6547

27/5

28/5
Calçadão, 180 - Sala 03 - Tel. (0**47) 275-3400

, .

KIBARATgI

BORDARE®
BORDADOS

• Bordados computadorizados e

apliques para confecções em geral
• Desenvolvemos também programas

para bordados.

Rua Amazonas, nQ 324 - Centro
Fone/Fax: 371-3366 - Jaraguá do Sul
E-mail: bprdare@netuno.com.br

* Confecções em geral
* Cama - Mesa - BanhO

Com o melhor preço da cidade
Visite nossa nova loja:
Av, Mal. Floriano, 35
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História, Fatos eTradícão
História. em fotos

I

A foto desta semana, tirada da cidade de Jaraguá na

década de 1930, tem alguns detalhes interessantes a serem

observados. A foto foi tirada das imediações do atual

Hospital Jaraguá e enquadrada as ruas Getúlio Vargas e

Epitácio Pessoa e suas transversais, Estheria Lenzi

Friedrich, Emílio C. Jourdan e Arthur Müller. Embaixo, à
esquerda, aparece a subestação da Empresul, responsável
na 'época pela distribuição da energia elétrica vinda da
usina do Rio Bracinho. Àmargem do Rio Itapocu, à direita,
.destaca-se uma árvore. É um eucalipto que fôra plantado

CORREIO DO POVO

à margem do rio pelo primeiro farmacêutico de Jaraguá,
Georg Horst, proprietário da Farmácia Estrela, a qual si
tuava-se àRuaEpitácio Pessoa. Bem à esquerda, na mesma
rua, aparece o prédio em que funcionava, na época, o Jor
nal CORREIO DO POVO. Onde hoje se localiza a Praça do

Expedicionário, nada havia. Tampouco a estação de passa
geiros da ferroviária havia sido construída (sua inaugura
ção ocorreu apenas em 1943) e o armazém ferroviário

ainda não recebera a última ampliação. Já havia, porém, à
Rua Erru1io C. Jourdan, os hotéis Becker, Brasil e Central.

terça-feira,
30 demaio de 2000

Por Egon Iagnow

Indústria de
I

Máquinas Kreis Ltda.

Ru� José Theodoro Ribeiro, 165 - ex. Postal 84
Fone (47) 371-0555 - Fax (47) 371-0403

E-mail: indumak@netuno.com.br

Jornal

. CORREIO00POVO
���J83!ri8l éYCS

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

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

275-0105

Posto Mime 3
Posto Mime 6
Tecnopan Padaria e Conf. Ltda. .

Verdureira da Raquel
Verdureira Figueira
Verdureira Procópio
Verdureirá Sacolão
Posto Milênio
Panificadora Pão e Vinho

,..

AQUIVOCEENCONTRA
Jornal CORREIO DOPOVO

Banca do Zeca
Banca Lesenhaus
Banca News
Banca Vapt Vupt
Banca Vitamina Real
Barão 1- Videolocadora
Barão 11- Videolocadora
Bazar Linete
Comércio Milênio'
Oelizia de Pane Panificadora
Flash Vídeolocadora
Floricultura Recanto das Flores
Pink Shop Presentes Ltda.

HO Papelaria Papelaria São Luís
Hott Distribudora de Revistas Ltda. Posto Cidade 2
Locadora Habeas Corpus Posto Mime 5 Ltda.
Mada Presentes Posto Mime 7 .

Panificadora Pão Brasil
Panificadora Ribeiro
Panificadora Rio BraneÖ Ltda.

Papelaria Ä Bariquinha
Papelaria Cultural
Papelaria Grafipel
Papelaria Hott Paper
Papelaria Manipel Ltda.
Papelaria Pena e Pauta

BANCAS EM GUARAMIRIM
*Papelaria Denan * Banca Papelaria e Charutaria Pfeiffer
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LIVROS NA PRAÇA

Confira a História Jll IH_G_SC_-_�_O_Jl.e_tUD_il_�_N_O_26 _,I.-·-.·-·-
LIVROS E PUBLICAÇÕES DE SÓCIOS

.HISTÓRIA DA IMPRENSA DE JA
RAGUÁ DO SUL E
DA AMVAU, de

Eugênio Victor Sch

möckcl, Jaraguá do
Sul (SC), cd. Cor
reio do Povo, 1999,

,

168 p. iI. Relato mi
nuncioso sobre o de
senvolvimento da

imprensa jaragua
ense, estendendo-se aos municípios
que integram a Associação dos Mu

nicípios do Vale do Itapocu. Comen
tários sobre o significado dos topô
nimos Jaraguá e Itapocu, de José Al

berto Barbo�
bérn sócio do IHGSC.
• HISTÓRIA DO
JUDICIÁRIO CA
TARINENSE, de

Thycho Brahe Fer
nandes Nela, Flori
anópolis; Diploma
Legal, 2000, 484 p.
Apresentação de

Carlos Humberto Corrêa. Ensaio sobre
a história do judiciário catarinense,
enriquecida com informações sobreos

titularcs deste Poder,

de Direito, Porto Alegre, 2000, 12 p.
.ANAIS DA XIX REUNIÃO DA
SBPH. Curitiba, 1999. 350p. Publica
os seguintes traba'lhos: A descoberta
do Rio Grande do Sul. IA experiência
de Domingo Figueira 1703, de Hel

ga Picolo; Espanhóis que descobri
ram o Brasil, de Cecília Westphalen;
Missionários protestantes que es

creveram sobre o Brasil, de Odilon

r-=:�jiIjijii;;;;::-1 N. de Matos; Na

historiografia bra
sileira: os inéditos
de Adhemar Vidal,
de José Octávio de

Mello; O Primeiro

Congresso de His
tória Catarinense,

••ii!l!lde Carlos Hum
., berro Corrêa; Villa
viagem, uni Diário, documentos
para a história regional, de Eli Bel
lani; O historiador e a WEB, de
Ernesto Ruiz; FOlIIes para o estudo
da historia do Brasil meridional do
século XVIII, de Walter Piazza; O
liberalismo espanhol 110 primeiro
quartel do século XIV, dc Earlc M.

Moreira; O Direito das Obrigações
nos contextos Pombalino e pós
Pombalino, de Arno e Maria José

Wehling; Da Boca do Sertão à

Metrópole,' de Maria L. Rieei; As

eleições municipais de 1928 110 Rio
Grande do Sul, de Renê Gcrtz, c O

governo Pereira e Oliveira -

1924/1926, dc Jali Meirinho, lodos
sócios do I HGSC.

liA História de nossa gente não pode ficar só

na saudade ". O Passado só é importante se

o seu tetnpo foi bem empregado.
Barão de I tapocu

Há 62 anos
- Em 1938, no começo do ano� pipocavam pequenas notícias no

CORREIODO POVO: a) Christiano Harger, filho de Henrique Theodoro
Harger, noivava com Elfrieda Santos, em Ano Bom,Município de São
Bento (7), As divisas com Jaraguá e o 20 Distrito de Hansa Humboldt
ainda hoje ensejam movimentos com o atual Município de Corupá: b)
Johannes Thiedke sofria acidente na sua fábrica de calçados, ao subir
num banco, quebrando o braço direito. Thiedke era redator da secção
alemã do CORREIO DO POVO, em cujo trabalho notabilizava-se; c)
Realizava-se o casamento de Lina Gumz, filha de Wilhelm Gumz,
industrial, com o sr. Victor Freygang. Gumz era irmão de Gustavo e

tinha uma moderna olaria movida a eletricidade; onde hoje se situa o

Pavilhão de Esportes "ArthurMüller", na Rua 4 (Pres. Epitácio Pessoa

-Centro).

criação e instalação
de comarcas.

.MANOEL AN
DRÉ DA ROCHA E
EUCLIDES HEN

RIQUE DE CAS
TRO, dc Rodrigues

'_�_Br,iq" Till. Eu. Faculdade

Há 32 anos
- Em 1968, o jornallocal estampava a seguinte nota: "Não é comum o

fato ocorrido em fins da semana passada, no centro da Capital, quando
pacato cidadão, o sr. DionísioDamiani, em plena RuaFelipe Scbmidt, viveu
momentos inauditos de sua vida: um Fusca, com excesso de velocidade,
passou de raspão junto ao sizudo cidadão; a atravessar disciplinadarnente a

rua. Já bastaria o susto. Mas teve mais: quando o sr. Darniani deu de si,
constatou, sob gritos de populares, encontrar-se de cuecas em plena via
pública, pois que o danado Volks azul levara-lhe a calça inteira, com o seu

conteúdo - carteira de dinheiro e um isqueiro ...
"

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

,

. Tio Eugênio
Sociedade Escolar "Escola Jaraguá"

Naqueles ternpos de nacionalização e de ditadura

(1938) não era fácil para a alemoada e os protestan
tes passar pelos meandros de uma vila que acabava de

receber, via decreto-lei, os foros de cidade.

Aqueles que viveram os ternpos poderiam melhor
contar como deveriam comportar-se para não acabar
no xilindró. Através de tradição oral contavam-se ca

sos escabrosos de prisões, de extorsões e persegui
ções de toda a sorte.

.

� conhecida a história da antiga escola-igreja evan

gélica que foi tomada à força para servir a um clube

'6' _. que se formava e onde se transfonnava o ambiente em

�GJ�. jogatina dos poderosos da época.
"...;.�-;:;P"0�;,'-- 1"_°""0' Quando a nacionalização apreendia livros em lín-

.

'Tio E�gênio gua alemã, um pastor da igreja local preferia queimá-
.

los no pátio da comunidade a ter que sofrer a humilha-

ção de tê-Ias que entregar aos seus algozes.
Assim entrava em jogo o edifício da escola. Uma assembléia geral era convocada em 21/

8/1938, que modificava os artigos 30, 41 e 42, em que se dizia que o material escolar
existente era de exclusiva propriedade da Sociedade Escolar "Escola Jaraguá", e que, a

Sociedade Escolar "Escola Jaraguá". nenhuma ligação tinha com a Comunidade Paroquial
Evangél ica, por força da decisão naquela assembléia. Assinavam pela Sociedade Escolar
"Escola Jaraguá": Artur Breithaupt. presidente; Carlos Mey, tesoureiro, e Benjamin Riedtmann,

secretário.
É bem verdade que os homens passam, mas as obras ficam. Ainda bem.
Voltaremos. A té a próxima.

fI
\Há 22anos

- Em 1978, aCâmara de Vereadores de Jaraguá do Sul, por seu presidente
Enno Janssen, publicava edital de Concurso Público n° 01/78, para
provimento do cargo de Diretor-Geral da Câmara de Vereadores, com
provas realizadas naFerj (Fundação Educacional Regional Jaraguaense).
-' Em data de 8/5/1978, pela Resolução n° 03/78, Enno Janssen,
presidente da Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul, nomeava José
Alberto Klitzke para exercer o cargo de Diretor-Geral desta Câmara de

Vereadores, por ter sido aprovado emconcurso público, comos vencimentos
de C$ 10.800,00mensais, a partir de 8/5/1978.
- No dia 27 de abril, assinalava-se o 210 ano de falecimento de Arthur

Müller, co-fundador, comVenâncio da SilvaPorto, do CORREIO DOPOVO,
este o proprietário do equipamento gráfico, e o hoje homenageado, como
redator e futuro diretorpor longos anos:

Há 12anos
- Em 1988, falecia, em 1614, o sr. RudolfHirschfeld. em SãoPaulo.

Ligado aSanta Catarina como poucos, especialmente ao Vale do Itapocu,
que o poeta cantou em verso e prosa. Por ocasião do Centenário de

Fundação de Jaraguá do Sul, foi hóspede do diretor do CORREIODOPOVO,
junto com o distinto casal, o engenheiro Augusto Leal Jourdan e sua esposa,
'Maria Isabel Fernandes, netos do fundador, residentes noRio de Janeiro.
Durante três lustros compar-eceu à imprensa jaraguaense com seus notáveis
trabalhos. Ficou encantado o poeta com a natureza que ele tanto comentou
e amou.O hino a Jar-aguá do Sul, letra de Rudolfo Hufenüssler, ele verteu
para o alemão, sendoum dos poucos hinos bilíngüe do País. Escreveu
Vulkane in Corupá, traduzidopelo dr. JoséAlbertoBarbosa, e fez versos
pela fundação doRotary Club, no vizinhoMunicípio de Corupä.
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MOMENTOS DE REFLEXÃO

o que realmente vale apena?
Amigos leitores desta É de alguma maneira, Confessar-se pecador e

coluna. Eis algumas possível viver pedir o perdão a Deus!

perguntas, para que abundantemente, A recompensa é

você possa responder! longe da presença do infinitamente maior. O

Adianta receber muitos Senhor? perdão dos pecados é

conhecimentos na vida, Porventura, a Faz que o vida com Deus sempre.
se não tivermos o mundo oferece é O nosso advogado é

conhecimento de Deus? comparável ao andar na Jesus Cristo, que inter-

Qual é o proveito de graça que Jesus coloca cede por nós junto ao

provar muitos prazeres, à disposição? Pai. Ele, como
I '

,

se não tivermos o O trabalho realizado, sabemos, já pagou o

prazer da Palavra de sem ser feito como para preço por nós. Ele

Deus? o Senhor, terá alegria? morreu na cruz, mas

O que se ganha, Você já tem ressuscitou! Este

ouvindo lindas músicas, experimentado a vida Cristo, é quem dá

se não tivermos a abundante que Cristo sentido para cada vida.

maravilhosa experiência oferece? Basta confiarmos e nos

de ouvir a voz do O mundo não dá paz e apegarmos a Ele. '

Espírito Santo? alegria que Deus dá. Isto é que realmente

Éinteressanteler Deus é a fonte de todo vale a pena, para a

grandes romances e o conhecimento, da nossa vida.

livros" mas não provar a alegria completa e da (Transcrito)
leitura da Palavra de paz permanente. Há um Um abraço,
Deus contida na Bíblia? preço a ser pago. Alba Piske

�rCll;10
Ita.lia.Il..O

de Jaraguá do Sul

Festa .ltaliana banda "vecchio Scarpone
"

3 horas - Encerramento
Nota: haverá venda de queijo, salame e café com cuca

1/7 Sábado
21 h30 - Eleição da 2' Rainha Italiana de Jaraguá

do Sul
- Apresentação do Grupo de Danças Folclóricas de

Jaraguá do Sul
23 horas - Início do bai Ie/show com a banda "vccchio

Scurpone"
4 horas - Encerramento
Nota: haverá venda de queijo. salame. polenta frita,

macarrão e café com cuca,

Venda de ingressos: '

- COIll a diretoria e Coral do Círculo Italiano de .Iaraguá
do Sul

- Barão Vídeo Locadora
- Floriani Equipamentos para Escritório
- Sede do Círculo Italiano de Jaragua do Sul 370-8636

Ingressos para o Jantar Dançante de 30/junho - sexta

feira': R$ 12.50

Ingressos para o Baile de I/julho - sábado: R$ 5.00

Todos' envolvidos inteiramente na preparação da "10' Festa

Italiana", que será realizada no Parque Municipal de Eventos
- Pavilhão A - nos dias 30 de junho e I de julho, A

programação está pronta e o sucesso depende agora da

presença da comunidade. prestigiando pelo d'é cimo ano

consecutivo este grande evento. que abrange Jaraguá do Sul e

região.

Programação
24/6 - Sábado
10 horas - Desfile pelas ruas centrais da cidade com

distribuição de vinho
I I h30 - Concentração na Praça Ângelo Piazera COIll

apresentações do Coral Italiano e do Grupo de Danças Fol
clóricas Italianas de Jaraguá do Sul
30/6 - Sexta-feira
20 horas - Abertura da 10' Festa Italiana com a presença

de autoridades
20h30 - Início do Jantar Típico Italiano (servido até às

23 horas)
,

- Apresentação do Coral Italiano de Jaraguá do Sul
- Apresentação do grupo rnusical "I Primi Tempi"

21 h30 _ Apresentação do Grupo de

Danças Folclóricas Italianas de Jaraguá
do Sul

- Apresentação do Grupo de

Danças Folclóricas Italianas de Gua
raniirill1 '

22 horas - Homenagem às famílias
dos. Primeiros Imigrantes Italianos de

Jaraguá do Sul
22h30 - Início do Baile/Show COIll a .... """" ..... •

Del/anil' Danua - Presidente

..�.

A,UTOMÓVSIS

ROTARYCLUB
,

DE GUARAMIRIM

ROTARY XMEDIOCRIDADE - Desde os primeiros telnpos, oRotary
tem perdido sócios que não quiseram se submeter às normas éticas e

princípios morais que servem como guias de conduta para o comportamento
nos negócios. Não se deveria, entretanto, considerar a saída desses sócios
como perdas, pois a nossa eficácia depende, em grande parte, da capacidade
de manter e aumentar a nossa reputação de integridade'. Mesmo quando
enfrentamos problemas de declínio do quadro social, devemos prosseguir
mantendo altos os nossos ideais. Se sacri ficarmos as nossas normas, em

prol de um maior número de sócios pagantes, arriscamo-nos a uma perda
mais do que proporcional de eficácia e credibilidade. Hoje, mais doque
nunca, não há lugar para mediocridade no Rotary. Os conflitos existentes
em diversos pontos do mundo requerem r.otarianos que possuam a

compreensão em nível internacional necessária à promoção da paz e da boa
vontade, As centenas de milhares de pessoas ao desabrigo, em decorrência
de desastres naturais em todo o mundo, aumentam a necessidade de

rotarianos .corn dose de compaixão e competência para assisti-Ias
convenientemente. As comunidades, pressionadas por problemas 'sociais
sérios, exigem rotarianos de bom caráter que não só se dediquem a esses

problemas, mas que ajam como modelos e mentores para os jovens. A
mediocridade não pode se constituir em desafio a esses problemas e nem

aos muitos outros, que assolam o nosso mundo. Dr. Martin Luther King
Jr. disse: "A melhor maneira de se avaliar alguém, não é pela postura da

pessoa em ternpos de conforto e facilidades, mas nas horas de dificuldade
e controvérsia". Estes tempos são de desafio e controvérsia/para os

rotarianos; desafio, no que toca aos problemas de crescimento e retenção
do quadro social; controvérsias sobre como enfrentar melhor esses

problemas. Alguns clubes simplesmente se acomodam e esperam que os

sócios se transformem, de alguma forma, em rotarianos comprometidos.
Em clubes onde existem lideranças fortes isso pode, de fato, ocorrer. Mas
tais clubes são capazes, de uma forma geral, de atrair novos sócios

qualificados. São os clubes que permitiram o reinado da mediocridade,
aqueles que desejam reduzir os requisitos de qualificação de novos sócios,
o que elimina qualquer oportunidade de elevar o padrão do clube e das suas

conquistas, em termos de serviços, Imagino que cada uma das realizações
significativas de seu clube possa estar ligada a rotarianos engajados e

entusiasmados, E, sem dúvida, quanto mais sócios nessas condições seu

clube tiver, mais realizações terá alcançado. Porém, mesmo os sócios mais
conscientes podem perder a fé, em face de lideranças de clubes medíocres
e coipo social apático. S� você pensa em deter o processo de decl ínio do

quadro social através do relaxamento na seleção de sócios, isso não será

solução para o problema, mas simplesmente o seu adiamento e, talvez, o

agravamento das conseqüências. Por 9S anos, os rotarianos nortearam os

valores básicos da ética e da moralidade, num mundo crescentemente

complexo. Mesmo a despeito das grandes diferenças culturais, nós

conseguimos que eles se tornassem parte integrante da nossa identidade de,
rotarianos. Agora, neste mundo complexo e controvertido, temos que
retornar aos nossos princípios básicos, para revitalizar os nossos clubes,

Enquanto os rotarianos estiverem identificados com princípios como

integridade, honra,justiça, tolerância e humanidade, é minha convicção
que a nossa instituição irá superar G desafio do desenvolvimento do quadro
social que hoje enfrentamos e prosseguir crescendo no século 21. (Cario
Ravizza - Presidente do Rotary Internacional)
ROTARY X VATICANO - Em II de março, na Praça de S. Pedro, o

presidente do R. l. Cario Ravizza, liderou urna delegação de mais de 16 mil

rotarianos e convidados para uma audiência especial com ó papa João

Paulo II, no ano do Jubileu. O papa cumprimentou pessoalmente o

presidente Carlos e a primeira-dama, Rossana, e dirigiu breves palavras ao

grupo: "Seria muito interessante poder perguntar ao seu fundador, Paul

Percy Hari'is, o que ele faria hoje e como ele situaria a organização que
fundou há quase 100 anos", disse o pontífice. "No limiar dos anos 1900
ele percebeu que os homens se sentiam muito solitários, na grande cidade e

tentou remediar isso através do desenvolvimento, através do Rotary, de
uma rede de relacionamentos amistosos, baseada na paz e na compreensão
mútua entre as pessoas em todo mundo, Vocês, caros rotarianos, têm sido

muito diligentes no cumprimento desta missão, por quase um século.
Estamos vi vendo, agora, uma era de

muitos desafios. No momento em

que nos aproximamos do limiar do
terceiro milênio da era Cristã,
dediquem-se a prover esperança ao

homem de hoje, para ajudá-lo a

derrotar a solidão, a indiferença e o

egoísmo do mal". O EGD Aldo

Ferretti foi o articulador da

audiência, que incluiu uma

Comunhão celebrada pelo cardeal
Paul Pou par d , da França, um

rotariano honorário.Rua Paraíba, 256 - Blumenau
Telefone/Fax: 340-2393

Rua Reinoldo Rau, 61 - salas 1 e 2

Jaraguá do Sul
Telefones: 371-5531 - 982-0710
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Fiscal de uma casa de penhores, Emílio de Menezes ai uma
vez por mês ao Tesouro receber os magros vencimentos do

cargo.
E ao entrar ali, encontrava sempre um indivíduo obsequioso,

que chorava as suas misérias, as suas moléstias, a sua fome,
até que lhe arrancava uma cédula de cinco mil réis. Certa vez,

o "mordedor" foi mais longe nas suas lamentações.
- O senhor não imagina, - gemia, - o que e� tenho

passado. Basta dizer-lhe que há quinze dias não como!
- O que, homem? � espantou-se o poeta.
E para os funcionários:
- Este camarada com certeza já está com teias de aranha

no céu da boca! ...

ProfessorRaul Pederneiras.

Rosinha agradece as empresas e famílias que ajudaram a realizar o 6° Jantar
Dançante em homenagem ao Dia das Mães,lla Soco Acaraí, 110 dia 13/5/2000.
" Rádio Iaraguâ AM " Rádio BN

"JomaICORREIODOPOVO = Lornal A Gazeta
" Jornal A Notícia * Celso Luiz Nagel RJ
" Valéria Borg RJ " Móveis Vieira
" Loja Cortilex " Loja Salfer
" Loja Safari ':' JD Pisos
" CM Ferramentas " Joalheria Zaber
r.Stile Cosméticos
" Soldado Stolf
" Loja Dona Hilária
" Táxi Iguâ. Esquerdo, do Cani
" Italy Turismo
* Sonhos de Noivas

"Ar(eMiúdaBijuterias
" Repórter Tim Francisco RJ
" Dentista Luiz Dellagiustino
" Dr. Fábio A. J. Rossi
" Olho vital
" Faixas e Painéis de Valcir
" Presidente da Soco Acaraí, Sr. Vicentin Ivo dos Anjos
* Sr. Gilda Antonio Alves " Sra. Udi Schmid

. " Bar 3 Irmãos
" Supermercado Araucária
* Passo a Passo Calçados
* Hort e Reimer
* Viking Informática
* Mundo dos Brinquedos
" RepórterAugustinho RJ
" Secretárias da RJ
* Comércio de Pedras BL
" MED Turismo
" Cristal Turismo

" Sra. Itamar Vailatti Chiodini
" Sra. Irene Giiths
" Vereadora Laurita Karsten
" Restauranie Mime
" Posto Amizade

" Sra. Marina Waldmann
" Sra. Almida Nunes
"' Vereadora Niura dos Santos
"Banco Besc
* Duas Rodas

" Farmácia Bentica " Funerária Hass.
" Imobiliária Leier" * Disapel
"' Dragão Avila '

* Ateliê Noivos e Noivas
" Geovana Noivas " Ivel Bazar
" Dupla Sertaneja Sandro Luiz e Clovis
" Koxixo * Loja Sabrina
" Madeireira Florida " Comercial Liva
" Compdny Som * Griffe Aquários
" Autêntica Modas *Multi Visão
* Bretzke Alimentos
" Cia. Embalagens
" Relojoaria Avenida
" Real Redes
" Edson Cabeleireiro
" Maxitel
* Minimercado Silva
" Sociedade Acarai

* Heimar Confecção
* Agropecuária Real
* Relojoaria Seifert
" Silvia Cabeleireira
* Móveis Rabello
* Marisol
" Posto de Saúde Ana Paula
" Supermercado Angeloni

REMINISCÊNCIAS

País, em I 868; o comando dos
aliados passa para o barão de

Caxias. Ele toma a fortaleza de

Humaitá, em 5 de agosto de

1868, e invade Assunção em 5

de janeiro. Passa o comando

das tropas brasileiras ao conde

d'Eu, marido da princesa
Isabel. Solano López resiste no
interior. A batalha final acontece

em Cerro Corá, em 1 de março ,

de 1870. O país é ocupado por
um comando aliado e sua

economia é destruída. A

população paraguaia, que antes

chegava a 1,3 milhão de

pessoas, que antes do conflito

chegava reduzida a pouco,mais
de 200 mil pessoas.

É preciso que se diga que,
pata o Brasil, aguerra significa
o início da ruptura com o

sistema monárquico escravista.
Diante da dificuldade de

recrutar soldados, os escravos
são alforriados para substitui

los, fato que incentiva a

campanha abolicionista. A

conseqüência mais importante,
porém, é o fortalecimento do

Exército. Atraídos pela causa -

republicana, em poucos anos

os militares passam a liderá-Ia.

No plano financeiro, o saldo

final é uma duplicata de dez

milhões de libras que o Brasil
deixa pendente com o Banco

Garibaldi-JGS-
,

.Dístrito de Veszprém (020)
Por que "antigamente" e

"outrora"? (6)
Desde a primeira parte do

século 19, o Paraguai investe
no desenvolvimento econômico

auto-suficiente. Sem as marcas

da escravidão,sua população
tem um alto índice de alfabeti

zação. A autonomia do país
desafia o imperialismo britâni
co na América. Em 1862, Fran
cisco Solano López assume o

governo e investe na organiza
ção militar. Em II de novembro
de 1864 captura o navio bra
sileiroMarquês de Olinda e, no

dia seguinte, 12 de novembro,
.

corta as relações diplomáticas
com o Brasil. Em março de

1865, tropas paraguaias inva

dem a Argentina. O objetivo pa
raguaio é obterum porto man--,
timo, conquistando uma fatia

dos territórios brasileiro e

argentino. Depois, as milhares
de vidas perdidas enfraque
ceram sua posição e populari
dade. Para calar os opositores,
manda executar centenas de

compatriotas, acusando-os de

conspiradores, em 1868. López
é morto após a batalha de

Cerro Corá, ao fugir do cerco

de um destacamento brasileiro.

Por muitos anos, é retratado

pela historiografia apenas como
um aventureiro. O julgamento
é revisto e, atualmente, é

considerado herói nacional.
Ocorre a tríplice aliança

os governos da Argentina, do
Brasil e seus aliados uruguaios
assinam o tratado da Tríplice
Aliança, em I de maio de 1865,
contra o Paraguai. Em

préstimos ingleses financiam as

forças aliadas. O exército pa

raguaio, superior em contin

gente - carga de 64 mil ho

mens em 1864 - e em organi
zação, defende o território de

seus país por quase um ano.

Finalmente, em 16 de abril de

1868, os aliados invadem o

Paraguai ao vencer a Batalha de
Tuiuti , 'sob o comando do,
argentino Bartolomeu Mitre.

Convém lembrar à mocida-
, de estudantil de Garibaldi-JGS
- Distrito de Veszprém, que
estudam em ginásios em Gari

baldi, na fase do segundo grau,
de que naquela fase o nosso

Rothchild, de Londres.
. Neste caldeirão fervente

sul-americano do século 19

acontecem as ocupações das
terras brasileiras pelos
imigrantes europeus, atraídos

por astutas empresas de

navegação que cruzavam o

Atlântico- em busca, entre

outros, de pau-brasil, de açúcar
e outras mercadorias que
tinham grande aceitação na

Europa e, em não havendo

. grande importação de produtos
pelo Brasil, os barcos vinham
praticamente vazios e daí

nasceu a idéia de atrair os

candidatos a uma.viagern nes

ses navios que eram ligeira
mente .adaptados para passa
geiros, muitas vezes faltando o

mínimo de higiene e segurança,
acontecendo epidemias; não

chegando ao final da viagem
programada o imigrante já
depauperado por uma alimen
tação que normalmente não se

dava nem a cachorros. Não se

sabe quantos, mas deve ser

acentuado o número dos erni

grantes que até hoje dormem o

sono no fundo do oceano

levando consigo a propaganda
enganosa que dizia - venha

para aAmérica (não conheciam
. o Brasil) que lá tem a fartura.

(Fritz von Jaraguá)

Não obstante a aspereza das palavras para descrever a situação
dos imigrantes n o nosso País, em navios mercantes

improvisados, existiam, também, outros que escapavam de,

situações constrangedoras e aflitivas. Aqui chegavam selva

adentro, necessitando de alimentação: Mas, vencida as etapas,
chegavam a construir as edificações para as suas orações. A

foto acima mostra â antiga construção e a que se construiu
depois. Nos fundos vê-se o Cemitério de Santo Estêvão.
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ONGs registram ação contra a Lunelli Têxtil
Empresa é
acusadade

poluir solo,
..

ar e aguas

Jaraguá doSul- A ADEAJS

(Assoei ação de Defesa eEducação
Ambiental de Jaraguá do Sul) e a

Amar (Associação de Defesa do
Meio Ambiente de Araucária)
protocolaram ontem, às 11 horas,
no fórum jaraguaense, ação civil

pública contra a Lunelli Indústria
Têxti 1 Ltda., instalada em Corupá.
A empresa é acusada de poluição
sonora, do solo, do ar e dos recur
sos hídricos da região, despejando
os dejetos industriais no Ribeirão
Grande do Norte, um dos princi
pais afluentes do Rio Itapocu, que
abastece 80% da população jara- .

guaense. É a primeira ação do

'gênero na região. .

O processo foi assinado pela
advogada Marlene Zannin, ex-

1 vereadora e ex-secretária do Meio
1

Ambiente de Curitiba. "A ação é
1

por danos ao meio arnbiente e à

saúde pública:. Eu nunca tinha visto
lima única empresa cometer tantas

infrações. Queremos que seja
responsabilizada pela série de

crimes ambientais que comete",
I

explica a advogada. O presidente
da ADEAJS, Emerson Alexandre

Gonçalves destaca que o apoio de

.

Marlene e da Amar é importante
porque "Curitiba hoje é referência
em termos ambientais, e a Amar

já moveu mais de 50 ações seme

lhantes, sendo reconhecida como

entidade de utilidade pública no Sul
do País".

Os atos lesivos ao meio arn

biente, cometidos pela empresa,
estão documentades em 40 pági
nas, que incluem fotografias e de

poimentos. A Lunelli é acusada de

despejar resíduos tóxicos nos ma

nanciais do Rio Itapocu; de �nsta
lar-se em área rural e de preser
vação permanente, onde existe
reserva de Mata Atlântica; de poluir
o ar, liberando fumaça e queiman
do resíduos sólidos a céu aberto;
e de destruir encosta de morro e

.

vegetação nativa, para desvio da

rua e ampliação da empresa.
A Prefeitura de Corupá, acu

sada pelas entidades de coni vência
com a destruição ambiental, nega
que a empresa prejudique o meio
ambiente. "Nós fazemos todo o

acompanhamento. A empresa está
dentro das normas exigidas pela
Fauna", garante o prefeito Luiz
Carlos Tamanini. Quanto à destrui

ção de encosta para abertura de rua,
o prefeito diz que é uma obra que
vai beneficiar a cidade e que não

há desmatamento, mas pelo menos

cinco homens, portando motos

serras e ferramentas, jogavam
árvores barranco abaixo, na ma-

Mata nativa: apesardas evidências, Prefeitura nega o desmatamento

Fotos: Edson JunkeslCP

Protocolo: advogada e ONG de Araucária juntaram-se à entidade jaraguaense para registrar a ação
nhã de ontem. "A empresa está rea
linhando a rua" eliminando uma

curva", defende o prefeito. Ele

"Quem dissei que não se pode
instalar indústrias em área rural?",

I questiona. (LiSANDREA COSTA)

também assegura que a área não é

imprópria para instalação de

indústria, apesar de ser zona rural.

1!1:�td�}tli�.�ªe te);reno comiavou;�sii',ge �·I:?1i,�:8ariaA�./1/A água qüe"
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Folheamos praticamente qualquer peça metálica em Ouro 24Kt e Prata em

dornlcilio e sem desmontar nada!
.

A mais nova tecnologia americana a serviço da sofisticação.
Custo acessível e orçamento sem compromisso!

Emblemas e grades de carros, torneiras, fivelas, .estatuetas, talheres, baixelas,
armas, facas, e tudo o que você imaginar!

� Ligue agora e restaure tudo o que quiser.
� Vip Folhea�õe5. Fone (Oxx47) 9973-3100
Zk..NO�V�ID�AD�EI�1�N�OV�ID�A�DE�!!�NO�V�IDA�D�E!;'!�N=OV=ID�A�DE=l!-N�O�VI�DA;;'D=E!�1�N=OV=ID�A=DE=!!-N=O�VI=DA�D=E!�I�N=OV='D�A�DE=I!�NO�V�ID�AD<EEI;'-I-.N"'O"'VI"'DA"'DE""II,......NO"""ID...AD""E'"II--..;;"""'''''''''

iii
"

i3
�
Z

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 - GERAL CORREIO DO POVO

resultados da arrecadação bastan
te animadores.

A Ação Social já definiu o or

ganograrna para a distribuição dos
donativos entre a população ca

.rente do Município, começando
pelo bairros Guarniranga, no dia
5 de junho, e Corticeira, no dia

8; Linha Caixa-d'água, dia 13,e
na sede da Ação Social, em Gua
ramirim, nos dias 12 e 15 de

junho.
.

SCHROEDER - A Prefei

tura de Schroeder continuará re

cebendo até amanhã donativos
em calçados e agasalhos. As pes
soas que não puderam entregar
as doações sábado, quando veí

culos e equipes de voluntários

percorreram a sede e interior do

Município, ainda podem fazê-lo.
O material deverá ser entregue di

retamente na Prefeitura ou Centro

de Saúde. A triagem para sepa
ração dos donativos e preparação
dos mesmos para distribuição às

pessoas está sendo feita no Pa

vilhão da Comunidade Evangélica
Luterana Cristo, no centro.

JARAGUÁ DO SUL, 30 DE MAIO DE 2000
Edson Junkes/CP

Apoio: caminhão doado pelo Bradesco foi reformado com apoio da comunidade

Bombeiros recebem caminhão

Materiais foram

conseguidos
atravésde
doações

Guaramirim - Os Bombei
ros Voluntários receberam um ca

minhão, equipamentos de mer

gulho e de corte de ferragens,
destinados ao combate a incên
dios e operações de resgate em

situações de emergências, além
de outros materiais, conseguidos
através de doações e auxílios fi
nanceiros e doações pelo governo
estadual, empresários e comuni
dade. A entrega do material acon
teceu na noite da última sexta-feira,
em ato realizado na sede da cor

poração, com as presenças de em

presários, doadores e convidados.
O caminhão, um Scania, ano

1979, foi doado pelo Bradesco e

completamente reformado e

adaptado para ser usado como

autobomba e tanque, através de

doações e serviços gratuitos
prestados por várias empresas. O
equipamento Weber Hydraulic,
adaptado com tesoura de tração
e expansão para o corte de ferra

gens, indispensável no socorro a

vítimas de acidentes de trânsito

presas em ferragens, foi importa
do da Alemanha, medi ante a

interveniência do deputado João
Rosa e o auxílio financeiro no va- .

lor de R$ 30 mil, do governo do
Estado.

Também foram adquiri-dos
um equipamento completo de

mergulho, que substituirä instru
mentos rudimentares que bom
beiros vinham utilizando em ope
rações de Ißsgate na água e um

computador multimídia, com im

pressora, já instalado na central

da corporação. No total, entre os

auxílios e doaçõesrecebidas, in
clusive da Petrobrás, e a parti
cipação em dinheiro da própria
corporação, são aproximada
mente R$ 50 mil de investimentos,
calcula o comandante do Corpo

e equipamentos para resgates
de Bombeiros, Ildernar Alves
Lisbôa.

Segundo ele, o caminhão e

equipamentos chegaram num

momento oportuno, pois a

demanda de serviços prestados
pelos bombeiros está aumentando
em Guaramirim.

.

- No ano passado, prestáva
mos em média entre 60 a 70
atendimentos por mês, Neste

ano. a média aumentou em

100%, com 120 a 130 ocorrên
cias mensais -. 'avalia o coman

dante.

O comando da corporação
aproveitou a solenidade de sexta

feira para informar a comunidade
sobre outra grande necessidade
dos bombeiros: uma ambulância

adaptada operações de resgate,
que possa conduzir os novos

equipamentos de resgate. No

momento, o transporte do mate

rial está sendo feito com uma

caminhonete C 10; também re

formada com o apoio financeiro
da comunidade.

Campanhas recolhem
,

agasalhos na região
Guaramirim/Schroeder -

I.

Campanhas para recolhimento de

agasalhos, cobertores e calçados
movi mentararn as cidades de

Guaramirim e Schroeder, no

último final de semana, Em Gua

rarnirim, '1 Ação Social realizou
com o apoio dos alunos e entida

des locais, a campanha "Um

coração aquecido e nutrido bate

ruais forte", que recolheu 9,5 mil
peças de roupas, dez cobertores

305 quilos de alimentos não

perecí'veis._ Em Schroeder, o

"Mutirão do agasalho", rendeu

quatro caminhões-caçamba.
carregados de agasalhos,

A carnpanhaí vl.Im coração
aquecido e nutrido bate m ais
forte" foi desenvolvida durante
toda a semana, mobilizando prin
cipalmente os alunos para a divul

gação da mesma na comunidade,
mas a etapa principal foi desen
volvida no sábado (27), quando
grupos de vol untários foram de

porta em porta em busca dos do
nativos. O coordenador da cam

panha, Jair Pereira, considerou os

VIDA ROTÁRIA

/

40aConferênciaDistritalCosmo-Etica
Divulgação

Realizou-se em Blumenau, lLO Teatro CarLos a LX Conferência
do Distrito 4650, 110S dias 27 e 28 de maio de 2000, que contou

com a presença de 49 clubes do distrito, somalldo_582
companheirostas], alcançando grande brilho, pelo que
cumprimentamos o Governador D-4650, RalfBotho Hermann

e sua brilhante equipe

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JARAGUÁ DO SUL, 30 DE MAIO DE 2000 CORREIO DO POVO GERAL-9

Consórcio intermunicipal vai
pagar pacote de consultas

Medidavisa
suprir carência
e diminuir as
filas do SUS

(Associação des Municípios do
Vale do Itapocu) e dirigentes
sindicais, a secretária de Saúde,
Nanci Zimmermann, garantiu que
o problema será resolvido em

cerca de 90 dias. "Vamos fazer

.

um processo normal de licitação,
priorizando os médicos que já
atendem pelo SUS. Os valores
vão depender do poder de

compra do Fundo Municipal da
Saúde", explica. Através desse

processo, o valor da consulta
deve ficar em torno de R$ 10,00.
Normalmente, o SUS paga R$
2,58 por consulta.

Ao contrário de Bernardino,
Nanci nega que exista falta de

especialistas em Jaraguä do Sul,
mas diz que o direito de ir e vir é

garantido a qualquer médico que

queira trabalhar na cidade.

"Exceto para internar os pa
cientes nos dois hospitais", pri
vi légio que é delegado pelo corpo

Jaraguá do Sul - As filas

para atendimento no setor de

especialidades médicas através
do SUS (Sistema Único de

Saúde) podem diminuir com a

contratação, por consórcio

intermunicipal, de pacote de

consultas para suprir a chamada
demanda reprimida. Em algumas
especialidades, as consultas estão
sendo marcadas para o ano 2001 ,

fato que o secretário-adjunto de

Saúde, Orlando Bernardino,
atribui à falta de profissionais que
se disponham a trabalhar pela
Prefeitura,

Em reuniões recentes com

representantes da Amvali

clínico das instituições. A

Câmara de Vereadores convocou
os diretores do corpo clínico dos
dois hospitais p ara prestar
esclarecimentos sobre a prática
que impede médicos que não

pertençam à Associação Médica
de Jaraguá do Sul de internar

pacientes nas instituições de
saúde do Município.

A secretária deSaúde não vê

qualquer possibilidade de acabar
definitivamente com as filas no

SUS. Apesar de mais de 500

pessoas aguardarem atendimen

to, ela acha que o sistema de

Jaraguá do Sul é melhor do que
o dos outros. municípios catari
nenses. "As pessoas têm que en

tender que o SUS não é para
qualquer um, deve servir para
atender apenas o pobre", defen
de, como forma de diminuir o flu
xo de pessoas em busca do se;'vi
ço. (LiSANDREA COSTA)

Edson Junkes/CP

A carga do caminhão Mercedes-Bens 1519, placa LZI8324, caiu no Km 56,5, às 14 horas de

ontem, quando os dois cabos de aço que a envolviam arrebentaram. A carreta estava transportando
postes de concretos da empresa Emme Indústria e Comércio de Concretos, que estavam sendo

encaminhados para o Galpão Lunender, em Guaramirim. O policial rodoviário federal Jaime
Busnardo informa que não houve danos nem feridos. "O que a gente fez foi aplicar multa por
transportar carga mal àcondicionada", explica o policial. O caminhão vinha de Schroeder e estava
sendo conduzido por Antônio Bonette.

� EMERGÊNCIA L!I\
V ODONTOLÓGICA W

DISQUE: 9981 8000
t

. 9975 1684
Rafael Luis Pamplona

CRO-SC 5117

EMPRÉSTIMOS
Sem avalista, SPC e

CERASA.
Para funcionários

Federais, Polícia Civil,
Militar e Pensionistas
em até 18 vezes.

Tratar: 371-1214.

Diamundial da atividade física
vai envolver 20mil pessoas

NOTA DE
ESCLARECIMENTO

O agricultor Geraldo Poradt retifica a informação dada na última'

edição do CORREIO DO POVO de que o secretário de Agricultura e

Meio Ambiente prometeu, em reunião na Sociedade Alvorada, iniciar

as obras de recuperação do Rio Cerro. Segundo Poradt, esta não

foi a pauta da reunião. O assunto não ficou bem esclarecido porque

o secretário Werner Schuster não atendeu a reportagern para

confirmar as informações, na ocasião.

EDITAL
TàMADA DE PREÇOS Nº 090/2000

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTíCIOS PERECíVEIS E
NÃO PERECíVEIS, destinados à MERENDA ESCOLAR NO
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL-SC, em conformidade com o

.

edital nº 090/2000
'

TIPO: Menor Preço
.

REGIMENTO: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores.
PRAZO E lOCAL PARA ENTREGA DOS ENVElOP�S: Até às 9:00
horas do dia 15 de junho de 2000, na Divisão de Protocolo desta
Prefeitura.
ABERTURA DOS ENVELOPES: às 09:15 do dia 15 de junho de
2000 na sala de reuniões.

INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital e esclarecimentos poderão ser

obtidos no seguinte endereço: Rua Walter Marquardt, nº 1111, ou
pelo fone 047(xx)372-8000 .

Jaraguá do Sul,SC, 24 de maio de 2000

IRINEU PASOlD
Prefeito Municipal

Jaraguá do Sul - Dez
cidades de Santa Catarina vão

participar amanhã do Dia do
Desafio (Challenge Day). Com
a intenção de estimular a cria

tividade, confraternização, o

surgimento de novas lideranças,
integração e a conscientização
sobre a importância da ati
vidade física, o Sesc e as prefei
turas municipais estão orga
nizando o evento. O coorde
nador geral do Dia do Desafio,
Jean Cario Leutprecht, diz que
aproximadamente 20 mil

pessoas serão envolvidas em

diversas atividades, como gi
nástica, alongamento, corridas,
caminhadas, jogos, entre ou- .

tras. "É o dia mundial da ativi
dade física, então vale o que
vier na imaginação das pessoas,
inclusive mutirão para limpar
ou organizar alguma insti

tuição"."
Criado inicialmente no Ca

nadá, em 1983, o Dia do Desa
fio consiste em juntar duas ou

mais cidades, do mesmo porte,
para competir entre si, mobili-

zando o maior número de pes
soas na realização de uma ati

vidade física, que dure, no mí

nimo, 15 minutos. "Jaraguá do
Sul não vai competir com outra

cidade porque os contatos entre

Prefeitura e Sesc foram feitos
muito em cima da hora", explica
o coordenador. No ano passa
do, participaram 16 países,
com um total de 253 cidades
do mundo inteiro, envolvendo
aproximadamente 10,5 milhões
de pessoas.

As atividades começam à

meia-noite de quarta-feira, ten
do seqüência, a partir das 9 ho

ras, na Praça Ângelo Piazera.

Das 19 às 21 horas, o show de '

encerramento será com a banda

jaraguaense Ponto de Apoio.
Na praça de alimentação do

Shopping Breithaupt também
acontecerão algumas ativida

des, a partir das 11 horas.
O Dia do Desafio será de

senvolvido em Florianópolis, São
José, Rio do Sul, Blumenau,
Maravilha, Concórdia, Chapecó,
Xanxerê e Lages. (FABIANE RIBAS)
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Trêsarrombadores deveículos forampresos
Os ladrões
foram
autuados
em flagrante

Fabrício, Mateus e Maricelo roubaram aparelhos de CD, autofalantes e toca-fitas dos veículos

móduloje cinco autofalantes. Já

do veículo de Eloah, que estava

estacionado na garagem de um

Assaltantefurtabicicleta de

policial e joga no rio
. !

blitz, foi liberado e seguiu para
o Grupamento da Policia

Militar, de Corupá, furtou a

bicicleta Monark barra circular.
Em seguida, jogou-a no Rio

Ano Bom, para seu azar, foi
visto por duas testemunhas no

momento em que atirava a

bicicleta no rio.' Grams foi

preso e confessou o furto. (AO)

�

VEMAIA

4a Noite Brasileira
Reserve seu ingresso.

- Procure o Rotary Club Pérola Industrial
- Jornal CORREIO DO POVO

- Barbi Seguros
- Laboratório Jaraguaense

OFICINA MECÂNICA
BAUMANN

FORD - FIAT - CHEVROLET - VOLKSWAGEN.
Dispomos dos sequlntes serviços:

- Injeção Eletrônica - Freios - Suspensão - Direção
-Toda linha de reparo de motor - Caixas

Agora também ampliamos para melhor atendê-lo
nos seguintes serviços:

- Geometria - Balanceamento - Toda linha de escapamentos.

prédio, localizado na Rua

Procópio Gomes de Oliveira;
número 611, levaram o toca-fitas

e 15 fitas K-7. Os três foram
autuados em flagrante. (AGOSTI
NHO OLIVEIRA)

Menor detido ao arrombar loja
J ar-aguá do Sul - Na

madrugada de sexta-feira foi

detido o menor de iniciais

J.L.A.L., de 15 anos. Ele

arrombou a ML Aviamentos, na
Rua Epitácio Pessoa, sala 3.

Utilizando uma chave de fenda,
arrombou a janela lateral da loja,
furtando R$ 9,78 em moedas.
Não contente com o dinheiro,
estava arrombando a porta do

Toninho Cabeleireiros, localizada'
na mesma galeria. Algumas
pessoas. vendo a ação do menor,

acionaram a Polícia Mi litar que o

deteve antes de entrar na segunda
empresa.

Encaminhado para a Delegacia

Jaraguá do Sul - Foram

presos, às 23 h30 de dorn i ngo,
Fabrício Maia, 18 anos, Mateus

Carline, 18 eMaricelo Marcarini,
de 24 anos. Eles são acusados de

arrombar veículos' no centro de

Jaraguá de Sul, na noite do

domingo. Arrombaram o Fusca,
placa LYN-3891, de propriedade
do auxiliar de produção Giovani
Luiz Fiamoncini, 22 anos, que
estava estacionado na Rua José

Albus, lateral da Praça Ângelo
Piazera. Também arrombaram o

Fusca, de placa LYD-4999,
de Eloah Suzane Cristofolini,
26 anos, técnica em higiene
dental.

Furtaram do Fusc-a de Fia
moncini um aparelho de CD,

Corupá - Pouco depois da

meia-noite de sábado, Ademar
Grams, de 24 anos, foi preso
por furto de bicicleta. O fato
curioso da prisão é a vingança
de Grams ao furtar a bicicleta
do policial militar Gilson dá

Rosa e jogar nas águas do Rio
Ano Bom.

Depois de ser parado numa

de Polícia, depois de ouvido, foi
entregue ao Conselho Tutelar. O

menor foi levado até a cidade de

Rio Negrinho, onde o Conselho
Tutelar de Monte Castelo, com
auxílio da Polícia Militar, estava

aguardando. O menor estava em

liberdade assistida naquela cidade
e deveria ter se apresentado para
a Promotoria Pública, em Monte

Castelo, às 14h30 de quinta-feira.
Foragido da residência .de sua

mãe, Neusa Aparecida Alves da

Silva. onde residia. chegou em

Jaraguá do Sul e tentou o furto.
De volta a Monte Castelo, con
tinuará sob liberdade assistida.

(AO)

Ladrão de palmito é preso

depois de fugir da PRF
Guaramirim - Foi preso, à

, I h53 de sábado, o desempregado
Cristiano Maciel, de 27 anos,

morador em Joinville. Ao avistar
o Posto da 'Polícia Rodoviária

Federal. na madrugada de sábado,
entrou numa rua paralela à BR-

280.
Ao perceber a manobra do

veículo, patrulheiros saíram em

perseguição e encontraram o Del

Rey, placa LZV-6013, Joinville,
de cor azu L abandonado atrás da

sede do Corpo de Bombeiros
Voluntários de Guararnirim. Na

seqüência, a PRF,já auxiliada pe
la Polícia Militar, prendeu Cris-

tianoMaciel. Apesar do trabalho
dos PMs. outros dois compa
nhei ros ele Maciel embrenharam
se num matagal e conseguiram
fugir. No veículo foram encon

tradas 300 cabeças de palmito ,e
três facões.

:

Apesar dos indícios, como
não houve registro de furto por

parte do proprietário do palmito,
Maciel foi autuado em termo

circunstanciado por infração no

Artigo 46 da lei crimes �mbien
tais, transporte de palmito. Maciel
foi liberado e o palmito doado

para entidades assistenciais de

Guaramirun. (AO)

Preso embriagado
Jaraguá do Sul - Foi

detido, às 9 horas de sábado,
na Rua Bertha Weege, Moacir
Pedro Azevedo, 27 anos. Ele

dirigia a S-I O, placa CDE-3838,
em ziguezague, com pessoas

pu lando na carroceria, segundo
informação de um telefonema
anônimo. Quando a Polleu
Militar aproximou-se para
abordagem, jogou a S-l O na

viatura, quase provocando
acidente. Encaminhado para
teste de bafômetro, Azevedo

apontou 0,88 mg/álcool, por
litro de sangue.

Equipamentos
eletrônicos furtados
Jaraguá d o Sul - o

técnico em informática, Tho
mas Edson Mattos Roeder, 2J

anos, teve furtado de seu

veículô uma pasta tipo NOI

Boock, equipamentos de infor
m áti ca para con serto e de

precisão. O veículo de Roeder

que reside em Joinville, estava

estacionado na casa de sua

namorada, na Rua Ida Bona

Rocha, quando foi arrombado,

Furto de veículo
Jaraguá do Sul - Às 4

horas da madrugada de sábado,
o operário Adjalmo dos Santos

morador em Três Rios do

Norte, teve furtado o seu

veículo. O Escort 1989/90,
placa CEI.:8997, Jaraguá do Sul,
de cor branca, es ta va no eS'

tacionarnento da Weg II. En'

quanto Santos trabalhava na

empresa, seu veículo foi
furtado.

Jovem detida após
furto em shopping
Jaraguá do Sul - Às

13h30 de sábado, foi detida a

menor M.O., de 16 anos. Ela

foi pega furtando no Hiper
mercado Breithaupt. no shoP'

ping, localizado no centro de

Jaraguá do Sul. Ela foi f1agrada
pelas câmaras instaladas nO

hipermercado, com outras duaS

mulheres, que conseguiraJ11
fu gi r. Foi local i zad a uma

mochi Ia verde, uti lizada para
esconder os produtos do furtO,

M.O. furtou, com a ajuda daS

fugiti vas, vários produtoS de

limpeza de pele e perfumes;
todos recuperados. A mef,lOr e

de Curitiba.
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Schumacher recomenda paciência a Barrichello
IPiloto alemão
diz quetem
vantagem na

classificação
São Paulo - Michael Schu

machet comentou pela primeira
vez, em entrevista aojornal itali
ano "La Gazzetta dello Sport", as
críticas feitas por seu com

panheiro Rubens Barrichello à

Ferrari, depois do GP da Europa.
Para o alemão, o brasileiro pre
cisa "ter mais paciência". Bar
richello reclamou que a equipe
errou na estratégi a de três pi t
stops e disse que quando o time
o chamou para a primei ra parada,
eleja tinha passado da entrada dos

boxes. A Ferrari argumenta que
Rubens é que não entendeu o

chamado para parar na mesma

volta de Schumacher. "Me parece
que não foi somente a estratégia
que lhe trouxe problemas na

corrida. Ele vem fazendo um

bom trabalho e vem tendo

resultados. Precisa ter apenas um

Pit Stop: brasileiro da Ferrari diz que a tática de três paradas nos boxes foi um engano
�

pOLjCO mais de paciência", disse
o alemão.

O maior problema de Bar

richello na corrida foi ter ficado

13 vol tas atrás do Arrows, de atrás de Schurnacher, o vence-

Pedro de La Rosa. O brasileiro dor. Disse também que vinha

terminou a corrida de Nür- fazendo ternpos iguais aos do

burgring em quarto, uma volta alemão, e que ter chegado uma

A verdade do cronômetro
São Paulo� Há uma verdade

na Fórmula J, a verdade do
cronômetro. E há as verdades

disseminadas por todos os lados, as
versões contadas por cada piloto
depois de uma conida para explicar
eventuais fracassos, ou justificar um
mau resultado. Rubens Barrichello
queixou-se de duas coisas depois do
GP da Europa: de que a Ferrari
demorou para chamá-lo p�ra o

Plimeiro pit stop e que naquela volta,
entre a parada de Sehnmacher e de

que a estratégia de três pit stops foi
equivocada.

Quero aplacar um pouco a ira
dos torcedores anti-Schurnacher que
engolem todas as versões favoráveis
a Rubens para confirmar suas

hipóteses pré-formuladas de que a

FelTali sabota o. garoto. Começou a

chover na décima volta da corrida,
quando os tempos caíram cerca de

três segundos por volta. Schumacher
parou, virou Imin47s032, fechando
a volta nos boxes. Banichello virou
J min46s30 I na pista. Ralf

Schumacher, que estava em quarto
atrás do brasileiro com o mesmo pneu

para piso seco, virou I min39s395.
Barrichello e Ralf pararam.

Rubens virou Imin53s745 fechando
a volta nos boxes. Ralf: Imin44s273
também fechando a volta nos pits. A

. diferença de Banichello para o líder
na IS" volta era de 8s606. De Ralf:
]8s697. Quando -. ambos voltaram
dos boxes, O brasileiro estava 23s945
atrás do líder.' Ralf estava a. 26s 171.
Se Banichello perdeu muitotempo,
outros que fizeram a mesma coisa
não perderam tanto assim. Ralf, na

pista, foi 16s378 rnais rápido que
Banichello.

No total, Barrichello perdeu
I min40s 17gem. suas paradas, contra
Imin 16s889 de Schumacher.

Banichello disse que vinha virando

tempos iguais aos de Schumacher, e
ficou uma volta atrás.

Schumacher é primeiro piloto,
candidato ao título, um monstro na

chuva. Barrichello é segundopiloto,
candidato a ficar entre, os quatro
primeiros noMundial, umbom piloto
na chuva.

Não se trata aqui de cobrar nada
do brasi leiro, que é bom piloto. Nem
de aconselhá-lo a parar de reclamar

depois de apenas seis conidas. Quem
cria a famade chorão não é a mídia,

éopiloto. Fama pouco desejável para
quem guia um carro de F-I. (FG)

volta atrás era um sinal inequí
voco de que a tática de três pa
radas tinha sido um engano.
Rubens não fez voltas nos

mesmos ternpos de Schumacher.
Em 58 voltas debaixo de chuva,
foi mais rápido que seu com

panheiro, em apenas 14. Schu
macher virou ternpos melhores
em 44delas.

No próximo dia 4, Barrichello

disputa o GP de Mônaco, sétima

etapa do campeonato. No total,
6 alemão completou 71 voltas, a

melhor em 1 minül s309. "Tenho
uma vantagem muito boa na

classificação, o que é' bom psi
cologicamente para esse GP",
falou Schumacher, 46 pontos,
contra 28 de Mika Hakkinen, da
Mcl.aren, o segundo colocado.

Mas a gente deve esperar tudo
numa corrida, nem sempre tudo
dá certo. Tivemos problemas em

Barcelona e Silverstone, são

coisas que fazem parte do

esporte, e podem acontecer' de

novo, embora a gente espere que
não."
(FLAVIO GOMES)

Sem muito assunto] P
e-outra ali.deMikaJHak

....

seU cÜmpanheirodêMc'
líder do Mundial, t�i(fàdi

ii�i1J.'i�Q,��E�S id7;;$yl;i;SAn�
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disse que também vai registrar
queixa, inclusive com exame de

corpo delito, contra jogadores
do Tiradentes, que agrediram
Rodrigão. Do Carmo ressalta

que o jogador teve que levar l3

pon-tos no local. O técnico do

Jaraguá terá mais uma vez que
improvisar, com a' maior

preocupação sendo no gol, pois
Éder e Rodrigão não poderão
atuar.

O atacante Vítor, que estreou

nesta partida, teve uma atuação
.

discreta. O Jaraguá subiu uma

posição, está em 10°, com 5 pon
tos, e vai jogar amanhã, em Curi
tibanos. Ainda no domingo, joga
ram Blumenauense 2 x 1 Con

córdia, Internacional 1 x O Tim

bó, Catarinense O x O Joaçaba,
Camboriú 2 x O Guarani e Santa
Catarina 3 x O Curitibanos. O

Blumenauense assumiu a

liderança da Segundona, com 12

pontos, seguido de Catarinense e

Joaçaba, com 10.
'

Outros jogos de amanhã:
Joaçaba x Internacional, Guarani
x Catarinense, Tiradentes x

Camboriú, Timbó x Blumenauen
se e Concórdia x Santa Catarina.
(AO)

JARAGUÁ DO SUL 30 DE MAIO DE 2000

Atual

campeã
perdena

.

prorrogação

Jaraguá do Sul - A equipe
do Bangu superou os problemas
registrados ainda na fase de

classificação, quando a partida
.

com o Vitória, da Ilha daFigueira,
foi suspensa por falta de

segurança. Depois da briga no
,

"tapetão", a Junta de Justiça
Desportiva marcou outra partida
entre os times, com o Bangu
classificando-se. Na última
rodada da segunda fase, era a

equipe com amenor possibilidade
de classificação. Mas superou o

Água Verde, vencendo opor 2 a

O. O Água Verde entrou �omo
favorito e jogava apenas pelo
empate.

No sábado, durante jogo
disputado na Vila Lalau, o Bangu
defini� a classificação nos

Bangu e AtléticoParanaense
definirão a final do Varzeano

Edson Junkes/CP

Varzeano: Bangujogou com o Amizade e definiu nos pênaltis

pênaltis, <'quando venceu o

Amizade, por 5 a 4, depois de

empatar em 1 gol no ternpo
normal e O a O na prorrogação.

O Bangu vai decidir o título

do Campeonato Varzeano com o

Atlético Paraná, que empatou no

tempo normal, em 2 a 2, e venceu

na prorrogação o atual campeão,
Kiferro. No próximo sábado,
Kiferro e Amizade decidirão o

terceiro lugar, enquanto Bangu e

Atlético Paraná decidem o título
do Varzeano, emj?gos que serão

disputados a partir das13h30, na
Arseputn.(AGOSTINHO OLIVEIRA)

Jogo do Jaraguá termina em briga
Jaraguá do Sul - A partida

de domingo, entre Jaraguá e Ti

radentes, terminou em briga e re

gistro na Delegacia de Polícia.
Perdendo por 1 a O no primeiro
tempo, o Jaraguá virou no segun-.
do. A confusão começou quando
o árbitro José Carlos apitou falta
em cima de Maurício, do Trico
lor. Hélio, do Tiradentes, não gos
tou da demora na cobrança e a-'

grediu Maurício. O goleiroÉder,
do Tricolor, partiu para a agres
são, que envolveu ainda Souza,
o goleiro Rodrigão e Mozer.

Éder, Souza, Rodrigão, Hélio
e Mozer, além do preparador
físico Carlos Ceval, do Tiraden

tes, foram expulsos de campo.
Sem o goleiro reserva para entrar

em campo, o técnico Aroldo
Duarte escalou o atacante,Care
ca. Depois do apito final do árbi
tro, nova confusão. O argentino
e jogador Júnior, doJaraguá,Car
los Molina, trocou agressão com
Robson, do Tiradentes. O caso

foi parar naDelegacia de Polícia,
onde Robson Basi registrou quei
xa por agressão contra o atleta
do Tricolor. O presidente do Ja

raguá, José Roberto do Carmo,
I
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