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rim, AntonioZimmermann,
decidiu executar a obra da

rotatória, no trevo que dá
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Convenção confirma a candidatura de
Dionei a prefeito pelo PT doMunicípio

O Diretório do PT de
Jaraguá do Sul confirmou, em
convenção realizada no

domingo, a candidatura a

prefeito pelo partido do

professor e advogado Dionei
. da Silva, que tem como

candidato a vice o sindicalista

Hertel vence pela
segunda vez a Tietz
Desta vez é pra valer, o ex

prefeito Hilmar Hertel será
mesmo candidato a prefeito
pelo PFL de Schroeder. A
decisão saiu da convenção do
partido, realizada no final de
semana.

O atual prefeito, Gregório
Tietz, que contestou a decisão

anterior, promete apoiar o

companheiro. Página 3

Dois assaltantes
roubam R$ 4 mil
em Guaramirim
PáginalO

Ambrósio Lino Becker.
.

A legenda ratificou também
a política de aliança e aprovou
a nominata de vereadores. Por

enquanto, estão inscritos 18

postulantes, mas a legislação
permite até 29.

Página4

AnateI abre novas

licitações para SC
AAnatel (AgênciaNacional

de Telecomunicações) abriu
novas licitaçõespara aprestação
de serviço deTV por assinatura
em Santa Catarina, que aten

derão 11 municípios, pormeio
de microondas ou cabo.

Os serviços atenderão 11

cidades, entre elas Mafra, São
Bento doSul, Tubarão eVideira.
PáginaS

Jaraguá perde
•

para a equipe
de Gaspar
Página12 , Estacionamento: começa a vigorar o cartão de meia hora. Página 7

Circos acusados
de tratar leões com
animais domésticos

A zeladoraMariaCorreia,
de Três Rios dó Norte, é
uma das pessoas que
testemunham a respeito da
suposta prática do Circo
BraSil de servir animais
domésticos como comida
aos leões. OCirco Áurea,
instalado naVilaLenzi, é
acusado demanter prática
semelhante. Página 8
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Ação e reação
É no mínimo assustador o resultado da pesquisa, on-line,

sobre o assassinato do seqüestrador Sandro do Nascimento

pelos policiais do Batalhão de Operações Especiais. Mais da
metade dos entrevistados aprovou
a ação e considerou normal que
um criminoso preso sej a
estrangulado por policiais. A

, opinião reflete o sentimento de

uma elite que aposta na violência
como alternativa para combater a
criminalidade. Talvez o medo

explique a ignorância, mas é de

uma insanidade sem igual.
A partir domomento que parte

'. da sociedade, presumida educada
e privilegiada, ignora e repele a

civilidade, o que pensar da outra
parcela que .não tem acesso

sequer aos meios de sobre
vivência. Ao apostar na lei da
selva como forma de controlar e

atenuar a criminalidade, desconsidera a,possibilidade do País
viver sob a égide da lei e os princípios elementares do estado
de direito. A atitude revela uma mentalidade tacanha que
substituí a Justiça pelo linchamento, enveredando-se pelo
terreno do absurdo.

A polícia sofre do mesmo mal de origem. Mal preparada,
mal remunerada, com pouca escolaridade, sern qualquer
orientação psicológica para enfrentar a violência. Apenas
legalmente armada e com permissão paramatar, mesmo com
inúmeros marginais em seus quadros. A pretexto de proteger
o cidadão, assassina, tortura e oprime, aplicando ao acusado
a pena que considera apropriada. Infelizmente, a polícia, em
especial a PM, é uma tropa para conter e reprimir os mais
pobres, impedindo que ameacem a elite.

"É uma guarda pretoriana e não uma polícia cidadã, como a

polícia inglesa ou holandesa, por exemplo". A frase do jomalista
Fritz Utzeri definemuito bem apolicia brasileira, preocupada em
se impor como autoridade ameaçando e submetendo à humilhação
suspeitos; negros, emsua grandemaioria, pobres e trabalhadores.
Não há um só diaem que a imprensa i1ãomostre cenas de violência
contra os direitos humanos cometidos porpoliciais, pagos pelos
cidadãos, a quem deveria defender.

Quem não se lembra da barbárie Ha Favela Naval? O caso

mais recente de desrespeito e incompetência aconteceu justamente
durante a ação policial no seqüestro do ônibus no Rio de Janeiro.
Um trabalhador _ moreno, cabelos crespos e de aparência
simples_' foi "confundido" como cúmplice no assalto. Levado à

delegacia, permaneceu até às 10 horas da noite sendo interrogado.
No final, foi liberado e não ouviu sequer um pedido de desculpa
ou o convite para ser levado para casa.

Essamesma elite acusa as organizações de direitos 'humanos
de defender bandidos. Sabe que as ações são outras, mas insiste
no discurso e legitima a truculênciapolicial. OsDireitosHumanos
defendem o respeito às leis. Querem que os acusados sejam
julgados, conforme o Código Penal e não sob a ótica da policia,

. que acredita no espancamento como forma de punição. Às portas
do terceiro milênio, apostar na violência para combater a

criminalidade demonstra o atraso e a ignorância da sociedade,
que implorapela paz.
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Pedaços de gente
* Osnildo Bartel

diferente. Para eles, a comu

nicação da vida é a expressão
doque sentem e vivem. Para
eles estão faltando os meios de

comunicação. Uns não têm a

comunicação da visão. Não

podem ver. Outros não podem
ouvir e comunicar o que estão
ouvindo. Outros não podem di

zer o que pensam e sentempor

que lhes falta a capacidade de

falar, lhes falta a voz, outros

ainda têm um Corpo todo que
não comunica ... Mas todos eles

são seres normais como qual
quer um de .nós, apenas lhes

,
".;

,.,

faltam osmeios de comunicação
da vida, que são os sentidos.

É bom ren;bral" dos defi
cientes.Isso faz maiorsolida
riedade com eles. Mas, mais

importante. é prevenção .dos
deficientes. Eis aí o problema.

É necessário prevenir. Ca
samentos entre 'parentes, ca
sarnento com taras hereditá

rias, casamento de pessoas

CORREIO DO POVO

É comum, ao encontrar um
deficiente, a seguinte exclama
ção: coitadinho ... que pena!
Por que é que Deus permite is
so? Onde é que se viu uma cria
tura sofrer tantol? E novamente

se coloca Deus no meio como
se ele fosse o culpado de toda

essa gente que parece ser me

nos gente.
Infelizmente, temos uma

men talidade mui to errada

acerca dos deficientes. Acha
mos que eles são menos gente.
Achamos que eles nãotêm os

mesmos sentimentos que nós.
temos, que não têm os mesmos

desejos de felicidade.e paz que
nós temos. Achamos que eles
são menos gente ..

Os deficientes são mental

mente e espiritualmente iguais
a nós. Eles têm a mesma vida

que nós temos. A mesma von

tade de viver sempre. Apenas
a comunicação dessa vida que
eles têm, como nós, é que é

viciadas e doentes, como alco

ólatras, sifilíticos, uniões com
pessoas problemáticas, etc. ,

Ninguém é culpado de ser

um deficiente. Mas alguém po
de ser culpado de ter colocado
no mundo um deficiente que
tem o mesmo direito de comu

nicação como qualquer outro
humano.

Ter um filho é uma beleza,
mas é uma responsabifidâde.

Não tenha pena dos defici

entes, porque não adianta ter.

E mesmo que se possa duvidar

que eles sejam felizes dos que
cantam, ouvem, vêem. Jesus

Cristo não disse que é deles o

reino dos céus?
Gritamos todos não pelos

deficientes existentes,mas para
que, no futuro, tenham direito

de falar, ver, ouvir e, acima de

tudo, de cantar.

* Presidente da Apae de

Guaramirun

Artigos para Carla do Lei/OI; devem ser enviados pa ra Rua Wal/er Marquardt, J. J80. As cartas devem contei
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e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias,
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+- "Gostaria que as mulheres se

Interessassern mais pela política .

.

Que .percebessem que todas as

decisões, certas ou erradas; passam
pela política." (Vereadora EI isabet
Mattedi ___: PFL - lamentando a

ausência de mulheres na nominata de

vereadores no partido e da falta de um

projeto político para atrai-Ias)

"Prefiro. deixar em 'branco. •. Sem
comentários." (JoséOsvaldo Alves, o Zé Preto, militante petista,
sobre a participação dele na campanha política do partido)

"Se não. podemos fazer parte da solução, não. podemos
fazer parte do. problema. Se não. tem solução não.' é

problema." (Vereador Ademar Possamai - PFL - sobré.à

polêmica discussão dös preços dos combustíveis em Jaraguá do

Sul)

"Se no.s comprometermos com problema, teremos a

obrigaçâo de tentar solucioná-los e dar uma satisfação. à
população." (Idem)

,

"Os exemplos de São. Francisco, Gandhi e dorn Helder
.

Câmara deveriam ser seguidos pela Igreja como

fundamento de vida." (Escritor e teólogo Leonardo Boff

argurnentando a opção política que o afastou da vida religiosa)

Toda linha de som automotiva, .

plug's e transtormadores
.

Fone/Fax (047) 275-3978
Rua Reinoldo Rau, 116 - Centro - Jaraguá do Sul

Jornal
.

CORREIODO POVO
PABX: (Oxx47) 370�7919
Comercial: 370�8654.

PFL confirma à candidatura
de Hilmar Hertel a prefeito

Gregório Tietz
se afasta da

disputa e aceita
decisão do partido

Schroeder- o PFL está anun

ciando novamente o ex-prefeito
Hilmar Hertel para candidato a

prefeito nas próximas eleições
municipais. Ele já havia vencido o

prefeito Gregório Tietz na indicação
da candidatura no diretório e

durante o final de semana teve o

nome novamente confirmado, após
reunião mantida pelo presidente
Valmor Pianezzer com os dois

postulantes. A confirmação do ex

prefeito' e a desistência de Tietz

foramcomunicadas através de nora

distribuída à imprensa, sábado pela
manhã. De acordo com ii nota, na
reunião Tietz teria.se comprometido
a apoiar o candidato do partido.

A decisão dQ final de semana

de Jurk fez com que ele próprio
forçosamente tenha que perrna
necer na adrninistração.

O desembarque do PMOB do

gav.erno já teve uma represália. Na
· semana passada. Tietz exonerou a

secretária de Educação, Guise!a
Steilein Ristau, Uma atitude prag
mática do prefeito, diante de uma

coligação que já findou.
\:lCE-PREFEITO - Ainda não

está decidido se o candidato a vice

prefeito na chapa de Hertel sairá do
PSOB, com o qual os pefelistas
tentam coligação, ou do próprio
PFL. Ainda ontem, falava-se rios

nomes do vereador Adolfo Weiss

(PFL) e ·clos tucanos Rogério
Malduner. ex-presidente ela Acias

(Associação Comercial, lndustrial

e Agrícola de Schroeder),' e João
de Á vi la, vereador e presidente do
PSOB. Segundo Ávila, o PSOB

ainda não deu posição definitiva
aos pefelistas sobre a coligação e

que os tucanos ainda querem
consultar a vice-presidenta Carmen
Tomaselli, que está em viagem, e o

deputado federal Vicente

Caropreso, sobre o assunto. Os

dois partidos marcaram' as

convenções para a quarta-feira da

próxima semana. Já o PMDB e o
.

PPB realizarão as convenções neste

sábado (24), na Paróquia São

Vendelino, quando confirmarão os

nomes de Osvaldo Jurk para

prefeito e de Orlando Tecilla (PPB)
para vice.

(MILTON RAASCH)

PS_DB e PPB fecham coligação em Corupá
Corupá - o PSDB e o PPB

confirmaram, em reunião das

executivas, realizada na sexta-feira
ã noite, os nomes do engenheiro

E�GE�HARIA E ARQUITETURA
Prolelos e Corsuucóes

Fone: (0**47) 275-3441 / 9975·1749
. NOVO ENDEREÇO

Rua: Bernardo Dornbusch, JOD - Sala 12

Baependi - Jaraguá do Sul - SC
CEP: 89256-100 • Jaraguá do Sul ;";;',.

põe fim a uma longa disputa iriterna

no PFL desde a. votação do dire- .'

De volta: Hertel éfinalmente confirmado, depois de muita divergência
tório que indicou Hertel para can-

didaio, com forte resistência do

prefeito. Nas últimas semanas. Tietz
.

tentou em vão estabelecer acordos

para coligações como PMDB e o

PPB, mas não conseguiu desfazer
a aliança já firmada entre. os dois

partidos. Essa di Iiculdade ruais a

... decisão elo atual vice-prefeito,
Osvaldo Jurk (PivtoB), de concor
rer, influenciaram na decisão de
Tietz.

- Eu c<;JIltava com ovice-pre
feito para permanecer na adrni

nistração, mas como ele será can

didato, eu não posso simplesmente
deixar a administração, pois tenho

um compromisso com a comu

nidade, obras por concluir e con

vênios a serem cumpridos=->, disse
o prefeito, explicando que a decisão

ci vi I Carlos Oieter Werner e do

contabilista Duo Weber como

candidatos a prefeito e' vice,.
· respectivamente. A coligação
ainda tentou atrair o PFL para a

· composição, disse Werner,
·

tentando seguir'a orientação das

I ideranças estaduais dos part idos,
mas não obteve êxito. O PFL

apoiará a candidatura do prefeito
Luiz Carlos Tamanini (PMDB), que
buscará a reeleição.

O PPB de Massaranduba
marcou a convenção cio partido
para o dia 28 de junho, às 19 horas,
na Câmara de Vereadores. Já o

PMOB esteve reunido ontem à

noite para tratar da eonvenção e a

indicação cio candidato a vice

prefeito da coligação como PPB,
devendo escolher entre os

vereadores Alvair Ricardo Pedrini
.

Ei Donato Petri. Em Guaramirim, o
Conselho Suprapartidário da

coligação PFL, PPB, PSOB e PPS
esteve reunido ontem. O tucano

Victor Kleine disse estar aborrecido
com a demora na definição do

candidato da coligação e que

poderá retirar o nome do bloco. O.
PT partici pará das eleições em

Schroeder tendo o sindicalista
Humberto Lombardi como

candidato a prefeito.
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Na frente: Partido dos Trabalhadores é o primeiro partido do Municipioafazer convenção

Convenção-do PLhomologá a

decisão do Encontro Municipal
Partido confirma
condldoturos e
a política de
aliança

Jarag uá do Sul � Em

convenção realizada no domingo,
o Diretório do PT ratificou a

deci são, reli rada do. Encontro

Municipal. realizado no dia 16 de

abril, de disputar as eleições com
chapa pura. e sern coligar-se .a.
nenhum outro partido. Os peiis
'Ias c o n firm ara m também a

composição da chapa majoritária,
encabeçada pelo advogado e

prolessor Dionei da Silva, tendo
como candidato a vice-prefeito o

sindicalista Ambrósio Lino Bec
ker e a norni nata de vereadores.

Durante a convenção, a

legenda debateu ainda o programa
de governo,' a estratégia de

campanha e as diretrizes às

eleições. O 'presidente do dire
tório, Silvino Volz, informou que
a campanha do partido sérá
desenvolvida em cima de

propostas, apresentando o pro
grama administrativo e discutindo
com apopulação a forma de

implantá-los. "O PT quer mostrar

que sabe governar, que tem pro

postas concretas para adminisrrar

Jaraguä do Sul. Para isso, vai

apresentar as administrações
petistas, que têm recebido prê
mios internacionais", argumen
tou.

Segundo ele, o partido não vai.
se omitir diante da ilegalidade.
"Se aparecerem falcatruas; uso

.

da máquina administraiiva ou

qualquer outro tipo de mara

cutaia, o PT vai denunciar e, se

foro caso, encaminhar a denún
ci a ao Ministério Público",

prometeu, acrescentando que a

intenção é promover unia cam

panha "li 111pa debatendo projetos
administratives". A nominaia de
vereadores tem 18 candidatos,
entre eles, a pres ide nra do .

Sindicato dos Comerciários, Ana
Maria Reeder. A legislação
eleitoral permite inscrever até 29
pretendentes à Câmara. As

inscrições terminam Í10 diaS de

julho.
VISITA. TÉCNICA

Dionci. Ambrósio Beckcr c Marli

Baehr, coordenadora do plano de

governo da legenda, estão em

Blurnenau, para debater os pro
jetos administrativos e conhe
cerem as formas deimplantação
Nos di as 26 e 27, Dionei e

Ambrósio estarão em Chapecó,
também em visita técnica. As

duas cidades são governadas por
peristas. que lideram aspesquisas
ele i n tenção de votos.

'

REFORÇO - A direção
estadual do PT esta agendando
para o dia 26 ou 27 de julho a

visita do presidente de honra da

legenda, Luiz lnácio Lula da Silva.
em J a r a g u á do Sul. q u <in d o

participa dc comício e faz

palestra sobre o "modo petista de

governar".
Em agosto, está prevista a

vinda do deputado federal Aloísio
Mercadanre, que participa elo

seminário sobre o Estatuto da

Micro e Pequena Empresa, em

Joinville.
-

(MAURílio DE CARVALHO)

JARAGUÁ DO SUL, 20 DE JUNHO DE 2000

A batalha pela conclusão do trevo na confluência das
BRs 101 e 28'0, queestá virando uma novela de capítulos sern

seqüência, deixa dúvidas a respeito da liberaçãode R$ 4S
'milhões do Ministério dos Transportes para a retirada da

ferrovia do centro de Jaraguá do Sul.

Enquanto lideranças políticas e empresariais quase esmolam
recursospara o término do viaduto, o governo municipal divulga

que o ministério já empenhou a verba necessária

para a retirada dos trilhos,
É no mínimo um contra-senso. Os recursos, tanto para uma

quanto para outra obra, sairão do mesmo cofre. Mas enfim ...

No ano passado, ao anunciar o-projeto, o prefeito lrineu Pasold
(PSDB) disse que os recursos viriam a partir de 200 I,

já que seriapreciso incluir a obra no orçamento
da União doy,;óxilno ano.

Acidente I

A professora MariaSalete
Patrfcio dos Santos, primeira
suplente de vereador pelo
FMDB de Jaraguá do Sul,
está internada no Hospital
São José, de Joinville, com
ferimentos decorrentes da

colisão entre o Ternpra. que,
dirigia, comum ônibus de

Blurnenau, na noitedo último
sábado na BR-280, em
Guaramirim.

Acidente II
Maria Salete e outras quatro

professoras foram,

encaminhadas ao Pronto

Socorro do Hospital São JOS€,
em Jaraguá do Sul. Deni

Terezinha Batista, Maria de,
Lourdes Klein e Jucelene
Bernardes tiveram alta no

domingo.lris Guthscontinua
em observação.

Desejamos pronto
restabelecimento.

Incoerência
O ex-pré-candidato a vereador pelo PT de Jaraguá do Sul José

Osvaldo Alves, oZé Preto, desistiu da candidatura. Alega falta

de estrutura financeira e de estratégia do partido que não quis se

coligar com o PMDB do deputado estadual Ivo Konell,

As andanças dele pela política é de uma incoerência ímpar,
Filiado ao PT, deixou a legenda para disputar uma vaga à

Câmara pelo PFL, em 1996. De volta ao PT, defendia a aliança
com o PMDB. Está fazendojogo de cena, já que acredita que

seja a estrela do partido.

EMPÓRIO DAS'
PEDRAS

DECORATIVAS
Pedras: São Tomé, Mtracema, Latinha,
Luminária, Pedra ele Rio, Pedra MaCieiréÍ,'
Brita Branca. Rajada e revestimentos em geral

Não cobramos frete. Os. melhores preços da região.
Retalho de pedra São Tomé (legítimo) Lajinha 11,Sx23,O R$ 9,OOm2
...........

"

. • ". j

Tel. (47) 379-2281 /9979-3251
Rija Rodolfo Schmidf, 148 - Mossorandubo

.
.

Exames com alta
confiobilldcde em

oporelhos automatizados de'
última ·geração.

Dr Mario Sousa Jr

.ljac@netuno;com,br

•••
LABORATÓRIO -JARAGUAENSE
DE ANÁLISES ClÍNICASILTOA.

Horário deÀtendim�nt��s��:�!SEl�>.l�;":Sá,b�;� .'

7:00 àsJ2:00 /1'3;00 às 17:30. . ..... ,8:00 ás 1,1-:09
/':, ,;

,;': ..... :'.:.:.�:::'�,:;'.

Atendernos<tbdQs os ti.pôs
"de', Corulênios. <ifie

..

Fone/Fax 371�0882
Ruo Dr. Waldomiro Mazureehen, 67 - Ao 'Iado do Hospital São José

l.
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Anatei concede TVs por assinatura para se
Agêncià lançou
licitações de
prestação de
serviço

Campos Novos, Imbituba, Mafra,
São Bento do Sul, Tubarão e

Videira, além de outras que já
contam com o serviço e Rio

Negro, no Paraná. No total, as

TV s por assinatura bene-ficiarão
345 m i I pessoas de 77 m i I

residências.
Os editais de licitação para TV

por assinatura por meio de
microondas (MMDS-OO I e 002/

2000) compreendem 140 áreas

de 19 Estados, beneficiando

aproximadamente 11,2 milhões de
pessoas, distribuídas em cerca de

2,2 milhões de domicílios de 192

municípios. Em Santa Catarina,
a autorização para prestação do

Brasília - A Anatel (Agência
Nacional de Telecomunicações)
lançou duas novas licitações para
prestação de serviço de TV por
assinatura em Santa Catarina, que
atenderão II municípios, por
meio de microondas ou cabo. O
Estado já conta com 39 conces

sões e a ampliação da oferta

abrangerá oito áreas, atingindo as

cidades de Arabutã, Araran-guá,

,PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO -

GUARAMIHIM.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONVENÇÃO MUNICIPAL

O Presidente do Diretório Municipal do PMDB - Partido do
Movimento Democrático Brasileiro de Guaramirim, nos termos dos
artigos 26 e seguintes, c/c artigo 87, inciso segundo, de seu Estatuto
e em consonância com o que dispõe o artigo Sétimo, da Lei 9.504/

97, convoca, para sua Convenção Municipal, seus componentes
abaixo relacionados:

'

I - membros do Diretório Municipal;
11- delegados eleitos pela Convenção Municipal;
111- parlamentares doPartido com domicílio Eleitoral no município;
IV - membros de Diretório Estadual com domicílio no município.
O evento será realizado no dia 30' de Junho de 2000, das 18:00 às
21 :00 horas no plenário da Câmara Municipal, localizada à rua 28
de Agosto, 2042, centro, para deliberar sobre a seguinte:

,

ORDEM DO DIA
1 - Escolha dos candidatos a Prefeito e Vereador
2 - Aprovação de coligações com outros partidos
3 - Outros assuntos de interesse do Partido

Guaramirim, 19 de Junho de 2000.

João Vick
Presidente

CASA CAMPEIRA,
TRAJES GAÚCHOS

MONTARIAS PARA CAVALOS

E ARTIGOS DE COURO

E LÃ EM GERAL

Fone/Fax:{O**47)370-7976
Rua Walter Marquardt, 2820 � Sala 3 - Próximo Ponte da Argi

Jara uá do Sul - Santa Catarina

serviço já atende 2,4 milhões de

pessoas, 'em 582 mi I casas.

Outros editais lançados pela
Anatei são TVC 003 e 006//2000.

Em Florianópolis. a pres
tadora é a Multicanal, que atende
apro x imad ame nte 30,2 mil

residências. Em Blumenau, o

serviço é oferecido pelas em

presas Antenas Comunitárias

Brasileiras, DR Empresa de

Distribuição e Redação de TV e

TVA Sul Santa Catarina, que tem
cerca de 130 mi I usuários, mes
mo número de Chapecó, onde as

prestadoras de serviço a cabo são
DR Empresa de Distribuição e

Recepção de TV e a TV Cabo

APEDIDO --- �-------___,

Senhor Gregório Tietz
Das coisas que nos acontecem na vi_da e nos deixam tristes, devemos sem dúvida tirar

alguma lição, se não, de nada nos valeria tal dor. Mas também é certo que alguns desgostos
poderiam ser evitados ou pelo menos suavizados, se quem nos causou fosse só um pouco mais
sensível e humano quanto aos sentimentos alheios.

ELl falo do que aconteceu no último dia 15, emminha Secretaria de Educação na Prefeitura
de Schroeder, quando fui demitida, ou melhor: "enxotada" domeu cargo de Secretária, o qual,
acredito eu, vinha exercendo da melhor maneira possível até então.

Não é o fato de ter sido demitida, ainda que o senhor não tenha apresentado sequer uma
razão plausível para a exoneração, mas sim o modo utilizado pelo senhor para efetivar o ato:
Palavras cruéis, curtas e frias que não levaram em consideração em nenhum instante os quase
oito anos que me dediquei à Prefeitura, às escolas e às crianças domunicípio.

O senhor não usou mais que trêsfrases, vindas como uma amarga surpresa, que pareceram
ter esquecido completamente de todo esforço dos eventos, dos desfiles, das Noites Culturais,
dos programas escolares, enfim: De todo um trabalho realizado com empenho e amor, muitas
vezes em horas que se arrastaram tarde da noite. Diante de tudo isso o que ouvi foi: "Arrume
uma picape para colocar suas coisas. Eu não quero ouvir nenhuma palavra sua." Tal foi o que
ouvi.

Senhorprefeito, eulogicamente compreendo que suachapa política é contrária aminha e

que portanto, o senhor tem suas razões para exonerar-me. Não questiono isso, a política é

'assim, infelizmente. Mas por favor, o senhor poderia ter sido mais sensível e educado: Ter
conversado comigo e aberto o jogo. Somos adultos, eu compreenderia a situação. Sairia triste
também, mas consciente da gratidão que o senhor, como um patrão, deve ter porum empregado
que lhe serviu por tanto tempo.

Eu, que lhe apoiei tanto na época de sua campanha, acreditando em sua competência, tive
de presenciar, decepcionada, que sequer coragem para me olhar nos olhos o senhor teve

enquantome demitia.
Mas eis que tirei uma lição disso tudo e, sinceramente, tento compartilhar com a comunidade

schroedense: Certos erros não precisam mais serepetir.
Muito Obrigada Senhor Prefeito.

Guisela Luzia Steilein Ristau

� NOVIDADE!!
�Ig
;/
Cl

il
s
�

Folheações a OURO 24 Quilates e
Prata EM DOMiCíLIO!!

Folheamos praticamente qualquer peça metálica em Ouro 24Kt e Prata em

domicillo e sem desmontar nada!
A mais neva tecnologia americana a serviço da sofisticação.

Custo acessível e orçamento sern compromisso!
Emblemas e grades de carros, torneiras, fivelas, estatuetas, talheres, baixelas,

armas, facas, e tudo o que você imaginar!iii
� Ligue agora e restaure tudo o que quiser.
� Vip Folhea'�ões. Fone (Oxx47) 9973-3100
mNO=VI�DA=DE=I!-=O=V�DA�DE=II-===��====-===�-=====-=�==-=�==-=====-=====�N=O=VI=�=DE�I���

M �.'
aLt..reto

CRM/SC7474 - CRMlPR 13723

Psiqll\iatria

CONSULTÓRIO
Rua João Marcatto, 98 - Centro

Fone (0**47) 371-8269 7 Jaraguá do Sul - SC

Chapecó.
No Estado, a Santa Clara

Sistema de Antenas Comu
nitárias tem serviço. de TV a

Cabo disponível nos municípios
de Concórdia, Jaraguã do Sul,
Joaçaba e Lages. ACCS Cam
boriú Cable System Tele

comunicações já atende a

cidade de Balneário Camboriú.
A operadora Antena Comuni
tária Sul Brasil oferece TV a

cabo aos mais de 396 mil

habitantes de Joinville.
EDITAIS - Os editais de

habilitação e às propostas téc
nicas e d e preços dos inte
ressados às áreas da licitação

MMDS-001/2000 serão recebi
dos pela Anatei no dia 26 de

junho, às 9h30, no rniniauditório '

do Edifício Deputado Luís

Eduardo Magalhães, na sede da "

agência. Os documentos dos

proponentes deverão ser

entregues no dia 3 de julho, no
mesmo horário e local.

NOVIDADES - A Anatei

introduziu inovações referentes
ao i tem sobre capaci tação téc

nica, que nas licitações ante

riores geraram dúvidas. Agora
o concorrente só precisará
comprovar que dispõe de um

engenheiro capacitado.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



6 - SOCIAL

Festão
o arraiá da Arweg está
pr de
Fe s

animação.

Drag Queens

Cestinha

JARAGUÁ DO SUL, 20 DE JUNHO DE 2000

Posse

m

o,

A dinâmica Rosane Vailatti será empossada
O governadora do Distrito LD 5 do Lions Clube

.

Internacional, 110 próximo dia 25, 110 Hawai.
e Um grupo de amigos jaraguaenses se prepara

para prestigiar a solenidade
'

Feira

RESTAURANTE CLUBE ALEGRE
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.

Atendimento para
.festas em geral.
Fone 275-0980

Sônia Mahfud Marcatto --:- presidenta da Ação
Social - depois de todo o empenho - informa
que a Noite do Tititi vendeu 420 cartões com renda

de R$ 5.500,00. Todos os recursos serão investidos
na Creche Constância Piazera. O "leitinho" das

crianças ficou garantido!

Mudança
. A partij
as entí
Em p�!3$�:l)lt?
fu ncionapdÖ;n
CultUraT,del�T
da SC9�,)j;Re

ntro
tão·

14 Anos

atiiWl"'Jiiiil1iiiW
LUNELLI

SERViÇOS PREDIArS

Qavelli, a loja
que veste o

homem de
bom gosto.

R u o Pr e f e i to J o s

F o nê: (O 4 7) 9 7 3 . 9'9
CEP: 89254-100. Joro

Calçadão,364-deslacionamentoanexo-nãofechamosparaalmoço
Fone: (047) a70-tOtO - tax: (047)433-3501 Calçadão, 180 - Sala 03 - Tel. (0**47) 275-3400

o Boticário I
TELEENTREGA.

275-0583 - 371-7365 -

371-6547

BOROARE®
BORDADOS

• Bordados computadorizados e

apliques para confecções em geral
• Desenvolv.emos também

programas para bordados.

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

KIBARATO
* Confecções em geral

* Cama - Mesa - Banho

Com omelhor preço da cidade
Visite nossa nova loja:
Àv. Mal. Floriano, 35

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



História, Fatos eTradiÇ@
História e.m fotos

CORREIO DO POVO

Foto da década de 1930

Foto do inicio da década de 1950

Foto de 1997

terça-feira,
20 dejunho de2000·

.

Por Egon Tagnow

Indústria de

Máquinas Kreis Ltda.

Rua José TheOdoro Ribeiro, 165 • ex. Postal 84
Fone (47) 371·0555· Fax (47) 311·0403

E·mail: indumak@netuno.com.br

Trazemos nesta edição
uma interessante

s.eqüência de fotos, tiradas
do centro da cidade, da
Avenida Marechal
Deodoro da Fonseca, a

partir daRua
ExpedicionárioAntônio
Carlos Ferreira.

Compreendemum

.. período de cerca de 60
anos. As mudanças são

tantas que, alguém
.

desavisado, dificilmente
conseguiria concluir que 0

espaço fotografado é o
,

. mesmo. Orestante das
, análises e conclusões

deixamospor conta dos

nossos leitores.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2 - CORREIO DO POVO MEMÓRIAS

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 ltapocu

HÁ 62ANOS
- Em 1938, o delegado Especial de Polícia, em exercício, sr. Emílio
Piazera, solicitava publicação sobre VOLUNTARIADO NA FORÇA
PÚBLICA DE SC, inforrnando que os candidatos deveriam ter mais de
1,60 m. de altura, forte e bons dentes, como requisitos básicos.
- Por iniciativa de Bernardino da Silva, era construída, e coadjuvado
pelo pacato povo de Ribeirão Grande do Norte, neste Município, uma
capela que levaria o nome da padroeira.
- O TIRO DE GUERRA 406 realizava no Salão Körner, em Hansa,
atual Corupá, um grande baile em homenagem à despedida da TU.J1mi de
1938.

.

, HÁ32ANOS
- E!TI 1968, f�)fmava-se pela Faculdade deOdontologia da Universidade
do Paraná o jovem Alfredo Guenther, CORREIO DO POVO abria espaço
de capa para noticiar o grande feito desse jovem, que abria caminho

pelas próprias mãos, dando os melhores esforços no escritório A

COMERCIAL, servindo as fileiras do glorioso Exército Nacional, e como
bancário em Curitiba para garantir o seu sustento e seus estudos, com a

colaboração de pais adotivos. Sempre foi um elemento exemplar.Corno
todo idealista um dia conheceu os percalços da pol ítica e foi vice-prefeito
de Jaraguá do Sul. Mas perseverou na odontologia especializada, sua
vocação. O semanário jaraguaense cumprimentava o jovem Alfredo,

Guenther.pelo alcance da láurea acadêmica e o distinto casal Mário (Otília
Ersching) Nicolini, pela grata comemoração e incentivo a ser alguém na

vida.

HÁ 22ANOS
� Em 1978, um grupo.de alunos da Escola Técnica Federal de Santa
Catarina visitava a empresa EletromotoresWeg S.A., acompanhados dos
professores Werner Christen e Everton Alexandre Pacheco,.com o

objetivo de conhecer as modernas técnicas empregadas pela empresa,
retornando não poupando elogios à empresa.

.

- O Grupo Serenidade deA.A. era e é uma irmandade de homens e

mulheres que compartilham suas forças, experiências e esperanças, a
fim de resolver seu problema comum de ajudar outros a se recuperarem
do alcoolismo. Orequisito para se tornarmembroera e é o desejo sincero
de parar de BEBER. Não havia' necessidade de pagar taxas, nem

mensalidades, e eram auto-suficiente, graças às próprias contribuições
expontâneas, nem estava ligado a grupo religioso ou movimento político.
Hoje está instalado na Rua 415 (BernardoDornbusch), ao lado da Ponte
Walter Breithaupt, cumprindoa sua benemérita missão. Hosanas ao grupo!

HÁ 12ANOS
- Em 1988, oMinistério da Educação liberavaà FundaçãoEducacional
Jaraguaense, até junho, Cz$ 6 milhões solicitados pela Associação
Catarinense das Fundações Educacionais eque seriam empregados na

melhoria do prédio administrativo. O MEC contemplava as fundações
com Cz$ 200 milhões, de acordo com informações do prefeito Durval
Vasel, que acompanhava atramitação de pedidos junto àquelerhinistério
para a Ferj.
- A Telesc, através do Departamento de Produção da Diretoria, fazia a

implantação de 4.430 terminais até o mês de julho para 12 municípios,
onde se encontrava JARAGUÁ DO SUL, dentro da prioridade, antes da
capital, Florianópolis. Para o segundo semestre implantava mais 10.158

terminais, em i8 municípios.

Terça-feira, 20 de junho de 2000

'Alcoólicos Anônimos
Dia 10 de junho, Alcoólicos
Anônimas completou 65. anos de

existência. O primeiro grupo A.A.

foi criado em Akron, Ohio,
Estados· Unidos da América do
Norte.

. Em Jaraguá do Sul, o 10 Grupo
S.A. foi criado em 2 de julho de
1977.
Na foto, a edificação que se

dedica ao problema do

alcoolismo local.

Memória Jaraguaense
,

O que faltou para contar••. (CLIV)
Tio Eugênio

fi
!.

I'

23 ExposiçãoAgropecuária
Industrial da Sociedade de Lavoura

de Três Rios do Norte (1)
Sob o patrocínio da Prefeitura Municipal de Jaraguá
(do Sul) 'deveria realizar-se esta exposição, sendo
nomeada a Comissão Organizadora com Osório
Saraiva e Teodoro Ha rger, sob a supervisão de
Alexandre Haake.
Movimentava-se o comércio, a indústria e a lavoura
em torno do próximo certame municipal. A planta já
estava organizada para a construção do pavilhão
principal nos terrenos dos herdeiros de Czerniewicz,
hoje a propriedade da Empresa Marchitex, na Rua 14

(Rue e Bairro Georg Czerniewicz), e já estavam

dematcados os I ugares de acordo com a ordem
, cronológica de inscrições. Além do pavilhão central e

o "box" para animais, seriam adaptadas as construções'
já existentes no magnífico estádio do Sport Club Germânia, para um excelente serviço de

bar, 'tablado para danças ao ar livre, tribuna oficial e o que pudesse ainda caber. Até aquele
momento já estavam inscritos Alvino Hadlich, Arnoldo Leonardo Schrnitt, Angelo Rubini,
Artefatos 'de Tecidos "Jataguá" S.A., Torrefação de Café de Bruno Mahnke, Bernardo
Grubba,Breithaupt & Cia., Becker Hesse, Bertoldo Hort, Chiodini Irmãos, Ernesto Lessmann,
Ernesto Czerniewicz, Frederico Vierheller. Francisco 'Frederico Moeller, Germano Lehr, .

:Ind. de Calçados Gosch Irmãos, Guilherme Schrnidt, Heinrich Friedrich Jütte, Hugo Benz,
João Karger, João Emmendoerfer, João Müller, José Emmendoerfer, José Marcelino Müller,
Jorge Weinzierl, Leopoldo João Grubba, Leopoldo B laese, Luiz Kienen, Max Eggert, Marealte
Irmãos,'Max Hiendlmeyer, Mey Sc, Zahler, Paulo Neitzel, Reinoldo Butzke, Rodolfo
Hufenuessler, Schlup & Behling, Walter Marquardt, Walter Prochnow e Wilhelm Weege .

.

Voltaremos. Até a próxima.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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LIVROS NA PRAÇA

A travessia das eras
Conforme já anunciado

neste órgão de imprensa,
achá-se à disposição do

público leitor o interes
sante livro A travessia das
eras, da escritora Zulmar
deSouza Schlichting, abor
dando temas palpitantes da
atualidade.
N a contracapa vem a

explicação do porquê de seu

aparecimento: "Pretende
se, com este livro, levar a

MOMENTOS DE REFLEXÃO

Imitações e falsificações estão

espalhadas por toda parte. Per- '

fumes falsificados, roupas falsifi
cadas e até comida falsificada.

Os perfumes falsificados nos

fazem parecer vulgares. As roupas
[alsi ficadas nos fazem parecer tolos.

Norestaurante, pedimos peixe, mas
o que nos servem pode ser algo
bem diferente do que está anun

ciado no cardápio. Há imitações em
sabores, cheiros, materiais, enfim,
o que quisermos. Existem até con

vicções falsas, o que pode parecer
uma contradição. As pessoas.
dizem que têm convicções sobre

conhecimento público os

ensinamentos de uma

equipe de mentores espi
rituais, que orientam há,

tempos um grupo de es

tudos sobre a vida. Na mu

dança das eras, de Peixes

para Aquário; muitas trans

formações ocorrerão no

mundo todo, atingindo di-
"

reta ou.indiretamente a vida
de todos nós". Vale a pena.

, ler o livro.

Fato real
coisas e fatos, mas, quando desa
fiadas de alguma coisa ou alguma
forma; recuam confusas.' Sejam ,

-

quais forem, políticas, éticas,reli
giosas, essas tais convicções desa- -

parecem.
João escreve aos crentes, às ve-

, zes, em Um mundo em que há pes
soas que podem influenciar outras
e extraviá-Ias, em que há poderes e

pessoas que agem para arruinar-os

ungidos de Deus, mestres que
tentam semear as sementes da
dúvida em solo fértil de corações
temerosos e tentam os .crentes a

aceitar uma fé fingida e falsa.

.--;- .

, É difícil ter fé quando-vivemos
em um mundo em que tantas

pessoas nos tentam para pare
cermos e agirmos como crentes.

Precisamos nos lembrar do conse

lho do apóstolo João, que diz: a

nossa unção, o nosso compromis
so com Deus e o chamado de Deus,
são fatos reais, não falsificados.

Ser ou não ser, e necessário a

autenticidade,
" pois para Deus há

só o lado' da verdade. (artigo
adaptado do livrete: Cadadia)

Um abraço,
Alba Piske

�rculC)
Ita.lia.:r1c)

"

I

i
de Jaraguá do Sul

,10a Festa Italiana _. Dias 30 de junho e lOde julho _

Parque Municipal-de Eventos _' Pavilhão A
Programação'

24/6 - Sábado

1/7 Sábado'
21 h30 � Apresentação do, Grupo de Danças' Folclóricas
de Jaraguá do Sul
22 horas - Início cio bai Ie/show com a banda "vecctiio

.Scarpone"
23'h4:;' - Eleição da Rainha Italiana ele Jaragu:í do Sul
,I hora - 'Cont inuução elo bailc/s how COIll O bauda

"vecctiio SUI1'!'ol/e"
3h30 - Encerramento

10 horas - Desfile pelas ruascenrruís da cidade com

disrribuição de vinho
I I h30' - Concentração na Praça Ângelo Piazera com

apresentações do Coral lralinno e cio Grupo de Danças Fol-
i' dóricas Italianas ele Jaraguá do Sul

30/6 - Sexta-tetra
20 horas - Abertura da 10' Festa Italiana COIll a presença de
auroridades

- Início do janiar típico italiano (servido nté.às 23 horas)
,.:.. Apresentação do Coral Italiano de Jaraguá do Sul
- Apresentação do Grupo folclórico"f Primi Tempi". de

Joinville
- Apresentação do Coral "Stela Alpinu" ele Caxias do Súl

'21 h30, - Apresentação do Grupo de Danças Folclóricas
Italianas de Guaramirun

_

__;_ Apresentação do Grupo de Danças Folclóricas Italianas

de Jarnguä cio Sul
'22 horas - Homenagem às famílias cios
Primeiros Imigrantes Italianos de Jaruguri .....-----....-............----------.....-........,
cio Sul
22 h30 - Início do bai Ie/show COI11 a

banda" vecchio Scarpone'
3 horas - Encerramento
Nota: haverá venda de queijo. salame e

'café Com cuca --.......,;--N-.0-.',,-y-ö-_-'e-U-,,'-:äin-__ -d-Ö-$,��-F�·Ö-fi-.-',-:3-'-'-'41--2-·-8-7-�-"""'-'

�_. � ....... �__R�1t_Il_A_Ú_í�_'f�_ít>�{_'�U_.f_l'�_.�,�f_!_'t�t_"_t_í_l�� 1j�_',.,,_ri_a_jf_T_� �

Nota: haverá vencia de queijo. sala�ne. polenta frita. macarrão
e café com cuca,

Venda de ingressos:
,

..::_ ,Com a diretoria e Coral do Círculo Italiano ele Jaraguri elo
Sul
- Barão Vídeo Locadora
-r-r- Floriani Equipamentos para Escritório
- Sede do Círculo Italiano

Ingressos para o Jantar Dançante de JO/junho - sexta-feira:
R$ 12,50
Ingressos para o baile de I de julho - sábado: R$ 5.00

A,UTOMóVetS

ROTARYCLUB
DE GUARAMIRIM

ROTARY X PROPOSiÇÃO DE NOVO SÓCIO ---,- A

obrigação da proposição de um novo sócio não é

apenas da comissão de desenvolvimento do quadro
social, mas em especial e, princ.ipalmerite, de cada um

e de todo 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 do clube com a admissão
de mais sócios. Mas se a obrigação é qeneralizada,
então -deve prevalecer O sistema do Plano Cinco por'
Um do Rotary, em que cada qrup o de cinco

companheiros, reunidos, resolvem apontar o nome 0l,J
ios nomes de pessoas qualificadas para tornarem-se
rotarianos, ingressarem na vida rotárta, com condições
.plenas de também prestar serviços humanitários ou

serviços rotários, participando de reuniões, de
eventos e acontecimentos voltados para a práticado
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 sociedade,
no lar e nos negócios é condizente com q condição
oe autenticidade de rotariano em potencial. Saber se
o, candidato exerce função executiva, com. ampla
autonomia, se reside ou trabalha dentrodes limites

. terrltorlais do clube, se dedica ativamente ao neqóclo
ou profissão correspondente à classificação vaga e,

sobretudo, se o mesmo têm espírito associativo,
voltado para, com possibilidade de êxito, caminhar
pelas quatro avenidas, através de suas comissões,

'

praticando atividades rotárias com desenvoltura.
Procurar saber se o candidato tem real vocação para
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, umíator impor.tante,
embora nãoseja exigênciaestatutária, a experiência
aconselha que se observe também a receptividade
por parte do cônjuge do candidato ou candidata,
porquanto a influência da mulher ou marital na vida
do rotariano é muito significativa.
ROTARY X OUTROS CUIDADOS A SEREM OBSERVA
DOS -:--' É verdade que a proposição de um novo sócio
em Rotary é inegavelmente de responsabilidade para
o preponente, pois do critério do padrinho, depende
futuro bom ou mau do clube. Ao propor novo sócio,
devemos pensar exclusivamente em Rotary, no clube,
visando não somente às possibilidades de adaptação
do indivíduo mas, e principalmente, as boas

qualidades do cidadão. Nem sempre nossos melhores,
�

'

amíqos têrn.condlçõés de
serem bons rotarianos.
Também é recomendável

que se observe, dis-
. eretamente, às condições
financeiras do eventual
afiliado. Essa, quando
negativa, é uma. das
causas que geram perda
de sócios. (Dário Maciel)

Rua Reinoldo Rau, 61 . salas 1 e 2

Jaraçuá do Sul
Telefones: 371·5531·982-0710
Rua Paraíba, 256 • Blumenau
Telefone/Fax: 340-2393
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As leituras de Manoel deSouza

Reunidas em Pirajá, as tropas brasileiras desenvolviam daí,
em 1822, o.cerco do general Madeira, encurralado na Baía com

o restante das forças portuguesas. A ,8 de dezembro Madeira

lança 'um contingente de dois mil homens contra a ala direita dos

sitiantes, levando-os de roldão. Chegam reforços de parte a parte, '

c
e os lusitanos vão triunfar, quando o coronel brasileiro Barros

Falcão, prevendo a derrota e querendo salvar o resto dos seus

homens.ordena ao clarim Luiz Lopes, português de nascimento,
mas que abraçara, aí, a causa da independência:

- Toca "retirar!"
O soldado leva o clarim à boca e o toque que se ouve é:
- "Avançar, cavalaria!"
E logo outro:
- "Degolar!"
Apavorados com o que ,ouviam, os portugueses, quase

vitorias-os, recuam, os brasileiros ganham ânimo e avançam de
novo.

Estava ganha a batalha.

ESPORTE DE TIRO E BOLICHE
,. .

As de Ouro empossa
novadiretoria

O Ás, de Ouro Boliche

Clube, filiado ao ClubeAtlético

Baependi, aconteceu na noite
de IOdo corrente, com um

jantar festivo comemorativo da
,

posse da .nova diretoria para o
,

ano administrative 2000/2001.
Vale a pena lembrar que o

CAB - Clube Atlético Bae

pendi-, que já foi conhecido
nos primórdios 'de 1906 (jácom
pletou 94 anos) como Sehnet
zenvorein Jaraguá, Sociedade
Atiradores Jaraguá e Clube
Jaraguaense, por problemas de

nacionalização nas guerras de
191'4-1918e 1939-1945,hoje
a maior sociedade poliesportiva
de Jaraguá do Sul.

,O Ás de Ouro,' fundado em

10:5-1948, é a mais veterana

agremiação de boliche,játendo,
portanto, completado 52 anos de

existência, empossou a se-

gu inte diretoria: presidente,
Moacyr Rogério Sens; secre

tário, Nelson Tarnawski; tesou
reiro, IvoFritz Hasse; diretor'de
Bolão, Odair Floriani; diretor de
Turismo, Jalmey Garcia; diretor
de Divulgação, Eugênio Victor
Schmöckel, e maestro, Moacyr
Rogério Sens.

Na recente festividade do

Espírito Santo, o clube teve

marcante presença nas com

petições, a saber: conquistou o

20 lugar em equipe; Rei do Bolão
(bola 23), Odair Floriani, e 10

Cavalheiro, Lino Dalpiaz.
No Tiro: Flecha _ 10

Príncipe, Ivo Fritz Hasse, e

Chumbinho, Samuel Carvalho.
Na foto, à esquerda, Ivo Fritz

Hasse e. esposa, que deixou a
"

presidência, e à direita, Moacyr
Rogério Sens e esposa, que

, assumiu o encargo. (EVS)

GERAL

REMINISCÊNCIAS.

Garibaldí-JGS
Distrito de Veszprém (023)

Por que "antigamente" e
,

"outrora"? (9)
,

'

O País vivia em constante,

agitação e não sobrava (se é que
sobrava I) ternpo para cuidar de
outros assuntos governamen-

. tais, onde entrava a atenção à pro
dução de lavouras, serviços, pro
dução fabril. Até as levas de imi-, '

grantes passavam um cortado

para o assentamento em condi

ções mínimas de viabilidade. Ao

'longo da costa catarinense colô
nias se desenvolviam as suas

próprias custas, outras entravam

em declínio explicáveis mas não

aceitáveis. São Pedro de Alcân

tara, defronte ii Ilha de Santa Ca�
tarina, era um desses casos em

que o navio chegava e os abri-

" gava nos barracões onde se ex

traía o óleo da baleia e lá ficaram
seis meses, porque as terras não

ha'viam sido ainda demarcadas.
Quando, afinal eram levados aos

seus locais, derrubadas algumas
árvores, descobriam que a terra

não se prestava para lavoura: A

ajuda aos imigrantes, por de

terminação superior, era sus

pensa: Aos poucos suas eco

nomias se esvaíam, habituados a .

bebidas' fortes na Europa, aqui
aderiarh ä aguardente, Sem

dinheiro, começaram a vender o

que traziam em sua bagagem. Li
em certo livro de que as.mães

ofereciam os seus filhos a famílias

abastadas, na II ha, para criá-los.
Não foram poucos que, depois
de perder tudo; renunciavam

àquelas terras, seguiam .a São
José e de lá para o Vale do ltajaí,
realizando trabalhos ocasionais

para se manter e esperar por uma
.

outra oportunidade, para depois
subir a Rio des Cedros e os

outros caminhos que levavam às
terras garibaldianas. O Brasil
fervilha. .

Padre Cícero Romão Batista
era líder religioso, venerado por
mi l hares de camponeses -do
sertão do Cariri e pivô do conllito
de Juazeiro. Aliado dos coronéis

cearenses, era eleito prefeito de

juazeiro em 1911, e organizava.o
Pacto dos Coronéis: n chefes

políticos da região fazem uma

aliança para garantir ä per-'
manência da família Acioli no

poder estadual. O presidente da

República, Hermes da Fonseca,
reage e nomeia o coronel Franco

Rabelo para dirigir o Estado. A

Assembléia reage, não aceita a

indicação e elege Floro Barto

lomeu, mentor político do padre
Cícero, para o governo. Os dois

armam os sertanejos para garantir
- ii decisão dos depurados, Hermes
da Fonseca indica o general

Seternbrino de Carvalho (aquele
que esteve em Santa Catarina, na
Guerra do Contestado), agora na

qualidade, de interventor do

Ceará, força a renúncia do padre.
Excomungado pela Igreja no final
dos anos 20, padre Cícero per-: .

manecia como eminência parda
, da pol ítica' cearense por mais de

um� década, e até hoje é consi
derado urn santo pelos serta

nejos.
Os Movimentos Tenentistas

abrem o ano de 1922, entre' a jo
vemoficialidade das Forças Ar

madas com medidas, insatisfeitos
com um sistema que privilegia as

0,1 igarquias estaduais, 'principal
mente a do café (vide na TV ano

vela Terra Nostra). Ö presidente
Epitácio Pessoa nomeia um civil

parao Ministério da Guerra, na

pessoa de Pand,á Calógeras, pro-
. vocando protestos e 17 Oficiais
tomam o forte de Copacabana,
onde se travam combates e a luta

desigual termina com a morte de

praticamenterodos os revolto

sos, sobrevivendo apenas os

tenentes Sique-ira Campos e

Eduardo "Gomes.
Em 1924 acontece a Rebelião

Paulista. Luís Carlos Prestes

desencadeia um movi mente
militar em 1924, no Rio Grande do

-

..

Afrânio Peixoto - Conf. no Inst. Hist. e Geogr. Bras., a 2.7.1923

Sul com 900 rebeldes, e em 1925

une-sé às tropas rebeldes pau
listas derrotadas no ano anteriór.

Prestes, em 1925, adota a idéia de
uma guerra de movimento centra

o governo procurando desgastá
lo, percorrendo com 1,5 mil

homens, que dura 29. meses, 25
mil quilômetros.

'

Com a superprodução de café'
e a política de valorização qo pro
duto, leva a primeira República a

uma crise muito séria. A queda
da Bolsa de Valores de Nova

York, em 1929, e surgem brechas
nos acordos políticos entre as oli

garquias que controlavam o Esta

do desde o início da República.
Nas eleições de1930 os paulistas
desafiam a' tradicional política do

cate com leite, cabendo a vez aos

mineiros. Washington Luís, um

paulista, indica outro paulista,
Julio Prestes, como candidato a

sua sucessão. Minas Gerais,
então, passa para a oposição e

alia-se ao Rio Grande do Sul e à

Paraíba. João Pessoa é candidato
a vice-presidente de Getúlio, mas
é assassinado. Washington Luís

entrega, o poder a junta militar, e

este passa, em 3- 1 1-30, o poder a

Getúlio, que permanece no

governo até 24-8_1945.
Fritz 'von Jaraguá)

Nafoto gentilmente cedidapelo sr. Henrique Wo({, mostrao seu avô, Georg
Wo({, ao lado de suapropriedade conquistada em Santo Estêvão, enfrentando
as matas virgenspara conquistara sua propriedade que nãoconseguiuna
Hungria, sua terra natal

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JARAGUÁ DO SUL, 20 DE JUNHO DE 2000 CORREIO DO POVO GERAL-7

Mineradores farão relatório
de impacto ambiental

Guaramirim - A Delegacia
Regional dos, Mineradores de

Areia do Vale do Itapocu e Região
de Joinville reuniu quinta-feira a

noite, na sede da associação co

mercial, representantes das em

presas mineradoras que atuam na

Bacia do Rio Itapocu, para tratar
da elaboração do ElA/Rima (Re
latório de Impacto Ambiental). Os
empresári os deci di rarn COIl tratar

os serviços de geólogos que
orientarão na elaboração do rela

tório, con� o objetivo de atender

ao exigido pela legislação ambien
tal.

O delegado regional, Lauro
Fröhlich, disse que a divisão de
custos deverá faci litar as empre
sas do ramo a contratação dos

especialistas, o que deverá ocor

rer imediatamente. Conforme

Fröhlich, essa providência cum

pre exigências feitas pelo pro
curador-geral da República,
Cláudio Valentin Cristani, de

Joinville, quejá reuniu os pre
feitos, representantes dos órgãos
de fiscalização ambiental e as

empresas da extração mineral para

tratar do problema da degra-dação
da Bacia do Rio Itapocu.

Conforme o delegado, hoje
existem 22 empresas atuando no

Rio Itapocu e afluentes, com 62

pontos de extração de areia e

saibro funcionando, desde a foz
em Barra Velha até Coruja,
passando por Guarami ri m .e

Jaraguá do Sul.
A delegacia regional foi

.instalada em janeiro, com a fina
lidade de organizaressa atividade.
Todas as empresas filiadas estão

devidamente registradas para
extrair o mineral, destinado na

maior parte para a construção
civil. Além da reunião convocada

pelo procurador da República em

Joinvi lle, os mineradores jä
participaram de outros dois
encontros em Jaraguä do Sul e

Araquari, para tratar da questão
da preservaçãodo Rio Itapocu, e,
na próxima terça-feira (20)
comparecerão ao evento que será

promovido pela associação dos

municípios sobre a formação do
comitê de proteção aos recursos

hídricos. (MILTON RAASCH)

Conscientize-se

Recicle o seu lixo.

Separe latas, vidros e metais, é bom para todos

CP Comunidade

Edson Junkes/CP

Novidade: cartão de meia hora deve diminuir o número de queixas dos usuários

Cartão de estacionamento de
meia hora começa a funcionar
Usuáriodo
sistema paga
R$ O,30,pelo
cartão pink

PARTIDO DA SOCIAL
DEMOCRACIA BRASILEIRA'

DIRETÓRIO MUNICIPAL DE CORUPÁ
"

EDITAL DE,CONVOCAÇÃO
Nos termos da leqlsloçóoern vlqor. e na conformidade
dos Arts. 19,32 e 154 parágrafo l>. do Estatuto do PSDB
Partido da Social Dernocrcclo Brasileira, ficam
convocados por este Edital, todos os membros do
Diretório Municipal deste Município de 'Corupó. para a

reunião, que será realizada no dia 28 de Junho de 2000,
com início às 22:00 horas, na Sociedade Veteranos Dom
Pedro II, localizado na Rua XV dê Novembro, n° 69,
Centro, nesta cidade, com a seguinte:

ORDEM DO DIA

A) Fixação dos valores máximos de gastos que farão os

candidatos, em cada eleição no pleito de 2.000;
B) Constituição does) Cömitê(s) Financeiros(s)
Municipal(ais) .

Corupá, 16 de Junho de 2.000

Carlos DieterWerner
Presidente Municipal do PSDB

J araguá do Sul - Desde
ontem, esta funcionando o cartão

de estacionamento ele meia hora,
viabilizado através de acordo
entre prefeito, vereadores, e-a
Cartão Jaragu a (ex-Transitar"
empresa que venceu a licitação
para a cobrança de estacionamen
tos controlados). O Decreto mu

nicipa14.09912000 permitiu o fra

cionamento do' período de esta

cionamento de uma hora para 30
minutos até fevereiro de 2002,
quando se encerra o contrato

com a empresa.
O Legjslativo elaborou a

proposta para Tracionar a duração
do cartão, mas for ela foi vetada

pelo prefeito lrineu Pasold, por
tratar-sé de resolução inconsti-

tucional. Há cerca de dez dias, o
prefeito retirou o veto. "Des

cobrimos que essa proposta pode
valer a partir do próximo con

trato", 'disse, na ocasião. Ele

comprometeu-se a negociar com
a Cartão Jaragua. para viabilizar
o cartão de meia hera através de

acordo.
- A empresa concordou. Só

demoramos uns di as para
anunc iar a mudança porque
precisava-se confeccionar os

novos cartões -, revela Pasold.
O custo do cartão de meia hera é

de R$ 0,30, sem tempo de

tolerância. Monitora da empresa,
Andréa Daufenbach diz que o

, novo cartão facilitou o trabalho
nas ruas. "As pessoas recla

mavam muito porque mesmo que
ficassem só dez minutos no local

precisavam pagar por uma hora
de estaci onamento", lembra.
Como o cartão 'de meia hora não

tinha data para entrar em vigor, a
maioria das pessoas não sabe que,

tfI\' EMERGÊNCIA t!I\
� ODONTOLÓGICA W

DISQUE: 9981 8000
99751684

Rafael Luis Pornplono
eRO-SC 5117

Kleber Lisboa Arcú]o
CRO-SC 5270

Ilha da Figueira • Centro • Czerniewicz

ele começou a funcionar. "Agora
eu ofereço os dois cartões. Muita

gente está usando a nova opção",
diz Andréa. O único incon

veniente, segundo ela, está no

troco. "Agora precisamos car-
'

regar quilos de moedas de R$
0,10".

A empresa optou por con
feccionar o cartão na cor pink,
diferenciando-o do cartão azul,
que dá direito a uma hora de

permanência. A Prefeitura

prometeu continuar negociando
com a Cartão jaraguá para obter
a troca parcial do valor da multa

por cartões. "Eles querem
devol ver três cartões. Nós

queremos que sejam devolvidos

pelo menos cinco", diz o prefeito.
A devolução do valor total da

multa pelo equivalente em cartões

está descartada, porque a

Prefei tu ra acredi ta q ue dessa
forma não há penalidade para os

que descumprem a legislação.
(LISANDREA COSTA)

LllT::�i:t�:t:
Protestos de

Osnildo Bartel
.. 373-0404
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Circos são acusados dealimentar
I,..",

..

d éstíeoes com ammais ': ornes cos

Delegada diz

que a polêmica
foi gerada
por bootos

mada para apurar o caso, mas

chegou à conclusão de que uma

série de boatos gerou a polêmica.
A delegada Fedra Konell, que re

cebeu as denúncias, diz que mobi
lizou pessoal durante todo o dia,
mas nada de irregular foi encon
trado. "Conversamos com os

moradores, mas não há provas.
Acredito que isso foi coisa da

gurizada. Sempre que circos se

instalam surgem essas conver

sas", diz.
Outra moradora do bairro,

Vanusa Vieira Manky também
testemunha contra o circo. "Um
menino veio aqui e rne pediu urna

sacola, então descobri que ele

queria levar meu, cachorro pro
circo, pra trocar por ingresso. O
cachorro é um vira-latas, mas e
meu", protesta.

De acerdo com a delegada, os
Circos não precisariam utilizar
animais porque mantêm estoque
de carnes congeladas para ali

mentá-los, com a proveniência
comprovada por nota fiscal.

RESPOSTA - A direção do

Ci rco Áurea está revoltada com

os boatos e ameaça processar a

rádio que levantou as denúncias

por calúnia e difamação. "Nós te

mos amor pelos nossos animais,
eles são parte do circo. O dia que
não ti vermos condições de tratar

esses animais.nós vamos doá

los". diz um dos proprietários,
Oney Salgueiro Júnior. O Circo
Áurea é de Curitiba e tem registro
dos animais junto ao Ibama, além
de chip para monitorar os

bichos.

Segundo o relatório da polícia,
o circo mantém os animais bem

alimentados. "É claro que os leões
não comem filé mignon, mas dizer
que comem cães e gatos éfolclore,
coisa de geilte, ignorante", protesta
Oney. De acordo com ele, cada
leão come entre cinco e seis quilos
de carne por dia, seja carne bovina,
de frango, ou miúdos. "Essa

,

história é tão velha quanto dizerque
o ci rco estátrocando ingressos
porjornal para li rnpar a bunda do

elefante", diz Oney.
(.LISANDREA COSTA)

Jaraguá .do Sul - "Minha
fi lha chegou em casa assustada

porque viu os caras do circo colo

cando um cachorro -vi vo dentro

dajaula do leão. Outras crianças
também viram, o cachorro foi es
traçalhado pelo animal e ninguém
fez nada", relata a zeladora Maria

Correia, de Três Rios do Norte.
Ela é uma das pessoas que tes

ternunharn a respeito de uma su

posta prática do Circo Brasil, ins
talado no bairro, de servir animais
domésticos como comida aos

leões.
As denúncias foram levan

tadas na sexta-feira e também
acusam o Circo Áurea, instalado
n a Vi la Lenzi, de cometer prática
semelhante, oferecendo ingres
sos a meninos em troca de cães

e gatos. A Polícia Civil foi cha-

Denúncia: proprietário do Circo Áurea diz que o boato sobre os animais é coisa, de gente ignorante

Dayana Juceli de Souza

precisa de seu auxílio para fazer um tratamento de

medula, porque está com leucemia.
AJUDA

Conta: 1021-9

Agência: 3012-0
Banco do Brasil

Muito obrigado pela sua colaboração!'

aprovados será liberada no dia 7
de julho, às 10 horas. Os cursos

mais concorridos foram Adrni

nistração e Direito, com 4,68 can

didatos por vaga.
No dia 30 de julho, será reali

zado o vestibular especial para os

novos cursos" criados com a

conquista dá autonomia univer
sitária e convênio com o Senai

(Serviço Nacional de Apren
dizagem Industrial). Serão 140

vagas dispostas nos cursos de

Administração, com habilitação
em Marketing; Adrninistração,
com habilitação em Comércio

Exterior, e Eletroeletrônica. As

inscrições devem ser feitas entre

os dias 10 e 20 de julho, no valer

de R$ 70,00, no Banco do Brasil.
"A lista dos aprovadas será

divulgada no dia I de agosto e as

aulas começam na segunda
semana do mesmo mês", explica
Marisa. (FABIANE RIBAS)

JARAGUÁ DO SUL, 20 DE JUNHO DE 2000

Vestibular teve 7% de desistência
Jaraguá do Sul - O ves

tibular do Centro Uni versitário de

Jaraguá do Sul, instituição do

Estado filiada à Acafe (Asso
ciação. Catarinense de Fundações
Educacionais), realizado no do

'mingo, contou com a partici
pação de 845 candidatos do Mu

nicípio e região, que buscavam

ingressar em um dos seis cursos

oferecidos pela instituição. No
total, são 3 I 5 vagas distribuídas

, nos cursos de Administração, Ar
quitetura e Urbanismo, Ciências
Contábeis, Pedagogia, Direito e

Tecnologia Mecânica.
A coordenadora do vestibular,

Marisa Pradi Floriani Garcia, diz
que o índice de abstenção foi
considerado alto, mais de 7%,
comparando-se' com os anos an

teriores. "Eu acredito que a desis-
.

tência foi grande devido ao tem

po, a chuva atrapalhou", justifica.
A lista dos nomes dos candidatos

Contaminação paralisaCasan
Guaramlrim - Corante des

pejado por uma empresa no Rio

Itapocuzinho obrigou a Casan a in

terromper o funcionamento da Es

tação dé Tratamento durante apro
ximadamente três horas. no sábado

pela manhã.A presença do etluente

foi constatada pela companhia por
volta de 7h30, com a imediata para
lisação da captação da água, infor
mou o funcionário da Casan Má
rio Sérgio Peixer, que também de
nunciou o caso à Gerência Regio
nal da Fauna, em Joinville.

Segundo o funcionário, a ma

nobra não chegou a prejudicar o

PARTIDO DASOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
DIRETÓRIO MUNICIPAL DE CORUPÁ
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

,

Nos termos, dos artigos 32 e 96 do Estatuto do PSDB, e da
legislação eleitoral vigente, ficam convocados por este
Edital todos os membros do Diretório MuniCipal', os

Vereadores, Prefeito .e Deputados' filiados ao' PSDB no

município, os membros do Diretório Estadual com
domicílio eleitoral neste município e os Delegados do PSDB

municipal ã Convenção Estadual do Partido, para a

CONVENÇÃO MUNICIPAL, que será realizada no dia 28

de Junho de 2.000, com início ãs 18:00 horas e

encerramento es 21 :00 horas, nas dependências da
Sociedade Veteranos dom Pedro II, na Rua XV de

Novembro, n° 69, nesta cidade, com a seguinte:
ORDEM DO DIA

A) Decisão sobre Coligações ou não com outros partidos
ãs eleições de 2000 no município;
B) Escolha de candidatos do Partido aos cargos de

Prefeito e Vice-Prefeito;
C) Escolha dos candidatos do Partido ã Câmara

Municipal de Vereodores;
D) Sorteio dos números do Partido aos candidatos a

Vereador escolhidos,
Corupó. 16 de Junho de 2.000

Carlos Dieter.Werner
Presidente Múnicipaldo PSDB

abastecimento de água à população.
que continuou sendo feito normal
mente. Mas a Cásan precisou
manter o si sterna de captação e tra

tamento funcionando durante 24

horas, sábado e domingo, para que
o nível dos reservatórios pudesse
ser normalizado.

Peixer telefonou ontem à tarde

para a direção da Elian Malhas, de
Jaraguá do Sul, localizada nas pro
ximidades da Estação de Trata

mento, para informar sobre o fato

e apurar se a empresa teve respon
sabilidade sobre o ocorrido.

(MILTON RAASCH)
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Nota de Agradecimento
e Convite para Culto

Os [arni liares .enlutados de NORBERTO

BARG, ainda profundamente consternados pelo seu

falecimento, ocorrido no último dia 15 de junho, com

a idade de 67 anos e oito meses, agradecem a todos que

enviaram flores, coroas e que acompanharam o extinto

a sua últimamorada:

Agradecem em especial aos que prestaram apoio
neste momento tão difícil, aos parentes, amigos e

vizinhos, dra NanciBarbi, Hospital e Maternidade São

José, Hospital e Maternidade Jaraguá e enfermeiros,

Sociedade Barg e Sr. Adernar Duwe, pela .linda
homenagem, ao Pastor Anildo pelas palavras de.

conforto.

Convidam para o Culto em memória que será

celebrado domingo (27 de junho), às 9 horas, na Igreja
. Evangélica da Barrado Rio Cerro - Jaraguá do Sul.

A família enlutada

Zimmermann decide executar.
�- .

-..
. � .

rotatona com recursospropnos

Guaramirim - o prefeito
Antonio Carlos Zimmermann
decidiu construir a rotatória na

B..R-280. na altura da Rua Cláudio
Tomaselli, 110 Bairro Recanto Feliz,
com recursos próprios e apoio da
Prefeitura de Schroeder. Zimmer
mann tomou a decisão sexta-feira,'
depois de concluir que esperar pela
ação do governo federal para a exe

cução da obra irá "demorar de
ruais". Nos próximos dias ele vai

.

tratar dos detalhes com o prefei to
de Schroeder, Gregório Tietz. .

• Segundo Zimmermann. serão
. contratados serviços da empresa
Prosul Engenharia, de Florianópo
lis, para execuraro projetoda rota

tória. Ele disse que geralmente tem
sido centra os-municípios as

sumirem investimentos e serviços Obra: moradores reivindicam a rotatória parafacilitar a travessia

Prefeito vai
buscar a parceria
de Schroeder na
execução da obra

que são de competência dos go
vemos estadual e federal. mas que
os rnunicípios interessados preci
sam tomar a iniciativa. "Se ficar
mos esperando pela União,

-

passarão pelo menos 15· anos até

seremos atendidos", comentou

Zimmermann.
o.' moradores do Bairro Re-

cauto Feliz reivindicam há cinco
anos a construção da rotatóri a.

Houve reunião com a participação
de moradores da Vila Amizade, do
Bairro Schroeder I e autoridades,
que decidiram que serão feitos

esforços conjuntos pela construção
da rotatória.
(MILTON RAASCH)

Arquivo/CP' Edson Junkes

AUTO CENTER

R. Exp. Antonio Carlos Ferreira,865
Vila Lenzi
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Ladrõesroubam R$ 4·mil de comércio

Roubo: fachada da empresa guaramirense que os assaltantes invadiram 'na manhã de ontem

mandaram abrir o cofre e leva

ram a quantia de dinheiro, que
tinha. m'às felizmente não ati

raram em ninguém". Dequêch
descreve os assaltantes como jo
vens de no máximo 22 anos. mo

renos e baixos, "Um parecia pro
fissional, o outro estava bem as

sustado". lembra. Ele diz que no-

civis e militares ficaram de cam

pana e abordaram o balconista
Luis Rivelino Schwarz; 28 anos,

e sua motocicleta CG 125. Foram
encontrados doi s papelotes de

cocaína, um com Schwarz e

outro com o carona FábioWolski.
20 anos, pedreiro. Os dois,
assumiram que são viciados e que
pagaram R$ 20,00 pela droga. Na
mesma operação foi abordado o

Opala prata. conduzido pelo
mecânico Fábio Luciano Batista.
22 anos. Depois de revistar o

mecânico, os policiais encon

traram um papelote de cocaína.

Batista disse que.adquiriu adroga
em outras oportunidades COIll

Osni Peters, no valor de R�
20,0.0.

tau muito movimento no orelhão

"

em frente à empresa. durante a

manhã. "Tinha muita gente usan

do aquele telefone. nós descon
. fiamos do movimento: mas

ninguém espera ser assaltado".
A polícia fez buscas em toda

a região sem encontrar vestígios
dos assaltantes. Nofinal da tarde.

Proprietário de lanchonete é preso

por tráfico de entorpecentes
Os policiais encontraram um

,

fundo falso na chapa de lanches.
'

onde Peters mantinha seis

papelotes de cocaína. dentro dc

um pacote de lanche. "Com o

comerciante foram apreendidos
vários cheques, dinheiro e jóias
queos viciados utilizaram para o

pagamento da droga", acredita
Fedra Konel!. Os viciados Fäbio
Luciano Batista. Fábio Wolski e
Luis Rivelino Schwarz Coram

ind,iciados no Artigo 16. por porte
de droga para consumo, e podem
pegar de 6 meses a 2 anos de :

cadeia. Osni Petcrs roi preso por
tráf co de entorpecentes, po
dendo pegar de 3 a 15 anos de

prisão.'
(AGOSTINHO OLIVEIRA)

a delegada JuremaWulf chamou
funcionários da empresa para
fazer reconhecimente no arqui vo

" de fotograflas da Delegacia .de

Guaramirim, para tentar a

identi ficação dos envolvidos. Não
ex isre nenhuma suspeita de quem
sejam. nem da origem dos
assaltantes. (LtSANDREA COSTA)

Jaraguá do Sul - O comer

ciante Osni Peters, 35 anos,
acusado de tráfico de entor

pecentes, foi preso à I h30 de sá

bado. A prisão aconteceu na Lan

chonete do Osni, de sua pro
priedade, localizada na RuaWalter

Marquardt, Pela terceira semana
consecutiva foi realizada carn

pana na lanchonete, pois várias

denúncias apontavam a venda de

cocaína, segundo informações da

delegada de plantão, Fedra
Luci ana Kone ll. "Há vários
meses, mães e f'arnili ares de

viciados vinham denunciando o .

tráfico no local, mas não havía
mos conseguido encontrar a dro
ga". disse a delegada. .

No último sábado, policiais

Furto de balas

Jaraguá do Sul - o

vigilanteEliasMeira Krueger
teve a sua residência arrom

bada na manhã de sábado. Da
sua casa foram levadas

apenas cinco balas de re

vólver calibre 38. Segundo
Krueger, o mesmo ladrão
tentou arrombar a janela da
residência que fica em frente
a sua, mas não conseguiu.

Arrombamento "

Jaraguá do sul - A

casa de orações localizada na

Rua Max Wilhelm, no Bairro
Baependi, foi furtada, na

madrugada de ontem. Os

ladrões arrombaram três

portas e levaram um aparelho
de som, marca Aiwa. A

denúncia foi feita pelo
estudante Albert Alexander

Marquardt, 20 anos. Ele disse

que há dois anos já haviam

entrado no local e roubado UIll
televisor. "

- Direção

OFICINA 'MECÂNICA
BAUMANN

FORD - FIAT - CHEVROLET - VOLKSWAGEN.

Dispomos dos seguintes serviços:
- Injeção Eletrônica - Freios . Suspensão

-Toda linha de reparo de motor - Caixas

- Geometria

ua\Pr:�feh6 Jôsé,Baúe
'Fone (O"47)/275!'3t:3

Jornal
CORREIODOPOVO

370-7919

Depois do ato,
assaltantes

fugiram
emmotocicleta

Guaramirim - Dois assal

tantes, armados de revólveres
calibre 38, invadiram a empresa
Salomão JoséDequêch Cornér
cio e Representações, na manhã
de ontem, por volta das 19h30,
e exigiram a abertura do cofre.

Fugiram numa motocicleta, le-
'vando cerca de R$4 mil em di
nheiro. A polícia foi chamada dez
mi nutos depois, mas não. alcan

çou os assaltantes. A motocicleta
CG 125 utilizada por eles (que
templaca fria, deCuritiba, e chas
si alterado) foi abandonada às

margens da BR-280, próximo ao

Restaurante Turis Haus, e reco

lhida ao pátio da delegacia. Eles
continuaram a fuga num Santana

cinza escuro, que acompanhou
toda a operação.

O proprietário da empresa,
"

Salomão Dequêch, registrou a

ocorrência ria delegacia, no início
da tarde. "Eles chegaram de sur

presa, ameaçaram com armas,
'

Av. Mal. Deodoro' cia Fonseca, 961
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'desobedecendo uma, ordem, será

que iria sorrir no pódio?
O GP do Canadá, oitava etapa

do Mundial, foi uma roleta russa

meteorológica, e as condições
instáveis do ternpo, mais uma

vez, desempenharam um papel
fundamental no resultado final.

O espertalhão do dia foi
Giancarlo Fisichella, da Benetton,
que fez apenas uma parada, na
volta 44, é percebeu que a água
vinha para ficar. Colocou pneus
de chuva e chegou em terceiro.

Jos Verstappen, da Arrows,
terminou em quinto, seguido por
Jarno Trulli, da Jordan. Coulthard
foi apenas o sétimo. Contente
com o segundo lugar, Rubens
parecia conformado com o papel
que a Ferrari lhe reservou. "É
claro que eu quero ganhar minha
primeira corrida, mas não vou

fazer nenhuma loucura por isso",
garantiu. No Mundial, Schu

macher subiu para S6 pontos, 22
àfrente de Coulthard, ainda vice
líder. O alemão reconheceu a

ajuda do brasileiro. "Um dia vou

devolver isso a ele", prometeu.
(FLAVIO GOMES)

JARAGUÁ DO SUL, 20 DE JUNHO DE 2000 CORREIO DO POVO ESPORTE - 11

Barrichello abre mão da vitória por respeito
Brasileiro

serviu de
escudo para
o parceiro

Montreal - O que vai ficar

para a história para os brasileiros
é que Rubens Barrichello deixou
de ganhar o GP do Canadá, em

. Montreal, porque a Ferrari não

deixou. A vitória foi do compa
nheiro de equipe Michael Schu

macher, que cruzou a linha de

chegada à frente de Rubens. Cla
ro que não foi bem assim. É ver

dade que Barrichello, se quisesse,
poderia passar Sehnmacher nas

últimas voltas. Mas ele só chegou
no alemão porque Sehnmacher
tirou o pé no último terço da
corrida. Ele sabia que quem esta

va atrás era seu companheiro, e

não um adversário que pudesse
ameaçá-lo.

A ordem da equipe, óbvia, foi
para o brasi leiro se comportar co
mo um escudeiro: Sehnmacher
tinha' a suspeita de algum pro
blema mecânico no carro desde

Segundo plano: Rubinho mostrou-se conformado com. o papel que a Ferrari o reservou

o início, e depois de deixar todos
seus rivais comendo poeira na

primeira meiade da prova, não

faria sentido colocar em risco a

vitória certa cm condições tão

complicadas. Diminuiu o ritmo e

conquistou a 40" vitória de sua

carrei ra.

Barrichello não demonstrou

irritação com a orientação do ti-

Schumacher agradece brasileiro
Montreal- Michael Schuma

eher só tirou o pé nas últimas voltas
do GP do Canadá porque sabia que
atrás estava Barrichello, E poupou
um carro que tinha algum problema,
detectado logo no início da prova,
"A gente ainda não sabe o que era.

E não Caria sentido arriscar no fim,
com a pista molhada daquele jeito.
Tenho de dizer parabéns ao time e

ao meu companheiro, porque ele me

protegeu no final, já que eu estava

muito devagar. Ele é um bom homem.
Um dia eu vou devolver isso a ele."

Achar que Barrichello poderia
ganhar a corrida em condições
normais é um equívoco. Ficou
evidente que o alemão, COIll a

suspeita de alguma coisa no carro.

decidiu administrar sua vantagem
sem correr riscos. No final, ele era

.

cerca de três segundos ruais lente

do que Barrichello por volta.
Michael chegou a 40 vitórias na

carrei ra e com ruais uma empata com

Ayrton Senna nas estatísticas da F

I, À frente deles só está Alain Prost,
com 51 triunfos. No início da prova,
Sehnmacher chegou a ser pressiona
do por Coulthard, Mas não se preo
cupou. "Eu imaginava que ele seria

punido porque meu timeme informou
que os mecânicos dele saíram da pis
ta depois do prazo de 15 segundos
antes de começar a volta de apresen
tação, o que não é permitido."

O primeiro pit stop, contou
Schumacher, foi antecipado para que
a equipe tentasse descobrir o que
havia de errado. " Como eu tinha

uma grande vantagem, por seguran
ça parei antes, Eles olharam o carro,

não descobriram nada, e de lei até o

firn eu simplesmente fiz uma corrida
segura para chegar e nada dar errado.
Cheguei a escapar na primeira curva.
Como a gente achava que tinha um

problema, por medida dc segurança
jogamos toda a carga dos freios para
a Crente.

Com 22 pontos de vantagem
sobre Coulthard e 24 sobre Hakkinen,
Sehnmacher recusa-se a achar que a

fatura esta liquidada. "Não hã

necessidade de pensar no cam

peonato, ainda. Estou hä dez anos

na F-I e tenho muita experiência para
saber que não se deve comemorar
nada até acabar." Michael acabou
com a "maldição da pole" que durou
12 corridas, Desde o GP da Hungria
do ano passado que o pole não

ganhava na-categoria. (FG)

rne. Mas disse que só não passou
Sehnmacher "por respeito à

Ferrari". E que não é hera de

"comprar lima briga" com a es

cucleri a. "Se eu ti vesse passado,

DIÁRIO DEMONTREAL
Diniz punido
Pedro Paulo Diniz, décimo colocado, teve 25 segundos acrescidos ao seu

iernpo final porque a FIA o considerou culpado de um acidente com

Pedro de La Rosa, que abandonou. "Ele errou", falou o brasileiro. "A
manobra dele foi perigosa", acusou o espanhol, que chegou a andar em

sexto, mas lá três paradas e saiu da zona de pontos na rnetade da prova,

BAR erra pneu
Jacques Villeneuve, que fez a melhor largada da corrida, de novo, andou
boa parte da prova em segundo e terceiro, mas tudo foi por água abaixo
no seu pit stop, "A equipe não entendeu que eu queria pneus de chuva e

eu ti ve de voltar para os boxes uma volta depois", lamentou o canadense.
O mesmo aconteceu com Zonta. Jacques acabou batendo em Ralf. Zonta
Ioi o oitavo.

Berietton em terceiro
Pela quaria vez seguida em GPs do Canadá, Fisichella subiu ao pódio. O
italiano, terceiro colocado. subiu para 18 pontos. Todos os da Benetton
até agora, que passou a Williams no Mundial de Construtores e também
Ioi para terceiro. "A estratégia era de um pit stop e foi perfeita. Quando
começou a chover eu avisei o time para colocar pneus de chuva. Fizemos
a mel hor escol ha."
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do técnico Manoel Dalpasquale, da
FME, quanto a deCuritibanos, foram
obrigadas a fazer alterações, pois o

desgaste físico foi maior, o jogo foi
muitomovimentado", disse o técnico
Júlio César, ao final. Aos 9minutos,
o goleiro Broca, de Curitibanos,
lançou uma bola por cima e Mano

subiu sozinho, de fora da área, e

cabeceou para vencer o goleiro
Ninho, marcando o único gol da
equipe.

O jogo ganhou mais velocidade
e o torcedor vibrou com as boas

jogadas dos dois times. Com a

vitória, a FME mantém Jaraguá do

Sul na liderança do campeonato,
com 29 pontos. O próximo jogo da

FME será sábado, em Seara, contra
a equipe local. -Júnior, com entorse

no tornozelo direito, ficou de fora dos
jogos com a AABB e Gaboardi, e

deve voltar a treinar com bola esta

semana. Patrick tem volta garantida,
pois cumpriu suspensão pelo
terceiro amarelo. (AO)

JARAGUÁ DO SUL 20 DE JUNHO DE 2000

Arquivo CP: Edson Junkes

Recurso: presidente do Jaraguá diz que equipe só disputará Copa Santa Catarina se conseguir patrocínio

Três

jogadores
desfalcaram
ofricolor

Jaraguá do Sul- O Jaraguá
Futebol Clube despediu-se com

derrota da Segunda Divisão de

Santa Catarina. Em partida
disputada no domingo, no

:

Estádio João Marcatto, o tricolor
não suportou a superioridade do

Santa Catarina, de Gaspar, e foi

derrotado por 5 a O. "Os

desfalques do goleiro Éder, do
lateral Dionei e do atacante

Fabinho dificultaram nosso

trabalho", destacou o técnico

Agnaldo de Souza.. "Para piorar,
Q goleiro Rodrigão e o meia

Ricardo tiveram gripe e febre

durante a semana e foram para o

sacrifício. Sem reservas não

pudemos buscar a recuperação
da partida, e agora vamos

trabalhar para manter os

jogadores em forma, a espera de

outra competição", diz Agnaldo
de Souza.

Os três jogadores que
desfalcaram a equipe estão no

Santos, de São Paulo, passando
por um período de avaliação,

.
informou o presidente do Jaraguá,
José Roberto do Carmo. O

presidente afirmou que nos

próximos dias fará a rescisão dos

jogadores que não interessam

Jaraguá Futebol Clube perde
partidapara equipe de Gaspar

Guaramirim - A 6" etapa
de Motovelocidade foi realizada
neste domingo, na Estrada

Guamiranga. Pilotos de todo

Estado tiveram muitas dificul

dades sábado, durante os treinos,
e nas provas do domingo. A pista
ficou escorregadia, com lama, de
vido à chuva, e ocasionou muitas

quedas. O público que com

pareceu também sofreu com o

mau tempo, mas vibrou muito
com a boa performance dos

.

pilotos de Guaramirim, que
venceram quatro provas das sete

realizadas.
Na categoria DT 180, vitória

mais; enquanto outros, como

Souza, Dutra e Ricardo estão

sendo negociados. "A minha

única preocupação neste mo

mento é colocar a casa em or

dem", disse o dirigente.
Em setembro será disputada

a Copa Santa Catarina e Carmo

diz que só disputará caso consiga
uma parceria ou patrocínio, caso
contrário vai apenas manter em

atividade as divisões de base.

JUNIORES - Depois da

classificação para a segunda fase,
a equipe de Juniores, do Jaraguá,
estreou com derrota, I a ° para
o Guarani,. no Estádio João

Marcatto, sábado. Os dois times
decidem a vaga em Palhoça.
(AGOSTINHO OLIVEIRA)

6a etapa deMotovelocidade foi emGuamiranga
de Vilmar Mees. O piloto de

Jaraguá do Sul Ednei Konchen

ficou com a segunda colocação.
Na categoria 350 quatro tempos,
Silvio Roberto Alchini (Beo), de
Guaramirim, foi o vencedor. O

piloto Vlademir da Silva ficou em
.

segundo. Na categoria DT 200,
Marciano Kraisch, de Gua

ramirirn, venceu a prova, e Vilmar

Peron, de Jaraguá do Sul, ficou
em segundo. Na 125 especial
dobradinha, Leandro Smakovicz,
de Joinville, garantiu o primeiro
lugar, e Adair de Souza, segundo.
Na categoria Força Livre,
dobradinha de Guaramirim, Beto

em primeiro, Marciano em

segundo. Nas categorias Força
Livre Especial e Street, duas
dobradinhas de Joinville, com os

pilotos Leandro Smakovicz,
Adair de Souza, Renas Vieira,
Flávio Alvioz.

Com estes resultados, o piloto
Silvio Roberto Alchini é o melhor
entre os pilotos da região na

'classificação geral do Estado,
liderando as categorias 350

quatro tempos e Força Livre

Nacional. A próxima etapa está

marcada para os dias 15 e 16 de

julho, em Schroeder.

(ILTON PIRAN)

FutsalestánaliderançadoEstadual
Jaraguá doSul-A FMEJBrei

thaupt/Caraguámanteve a liderança
no Campeonato Catarinense de Fut
sal ao derrotar, no sábado, aGaboar
di, de Curitibanos, por 3 a 1. Os jo
gadores deCuritibanos exigirammui

to do time jaraguaense, no jogomais
disputado do returno do Estadual.

No início da partida, a Gaboardi

demonstrou que seriaum jogo difícil,
criando duas oportunidades de gol,
comMano e Beça. O goleiroNinho, .

que ganhou nova oportunidade no

gol titular, apareceu bem nos dois
lances. O jogo foi equilibrado até o

gol de Chico. No final do primeiro
tempo Jaraguá do Sul passou ajogar
melhor. James aproveitou-se do
momento de superioridade em

quadra para ampliar o placar.
No segundo tempo, Dedé

aproveitou momento de erro na

defesa de Curitibanos e marcoumais
um gol para Jaraguá do Sul. A

Gaboardi se recompos e voltou a

equilibrar a partida. "Tanto a equi-

Bicicross conquista 31 troféus

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
DIVISÃODE'OIITÃL

Concorrência Pú�lica N° 096/2000
Secretaria de Planejamento

OBJETO: Prestação de serviços de Gerenciamento e Controle
de Infrações de Trânsito, através da utilização de equipamentos
especificos e de propriedade da licitada, capazes de
Sensoriamento e Detecção de Avanço de Semáforo e Parada
sobre faixa de Pedestres.
TIPO: Técnica e Preço, sob regime de Empreitada por preço
Unitário.
REGIMENTO: Lei Federal 8.666/93 e suas alterações
posteriores

'

PRAZO e lOCAL PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: até
as 9:00 horas do dia 5 de agosto de 2000, na divisão de
Protocolo desta Prefeitura.
ABERTURA DOS ENVELOPES: 9:30 horas do dia 5 de agosto
de 2000 na sala de reuniões.

INFORMAÇÕES: A íntegra do edital e esclarecimentos poderão
ser obtidos no segunte endereço: Rua Walter Marquardt, n°

111, ou pelo fone (xxx) 47.372-8000 ou na Secretaria de

Planejamento.

Jaraguá do Sul, (SC), 02 de junho de 2000
Irineu Pasold

Prefeito Municipal

Jaraguá do Sul - A equipe
Malwee conquistou 31 troféus no

domingo, na 3" etapa do Estadual de
Bicicross. Em provas disputadas em
Brusque, os pilotos da cidade-sede,
em número superior, conquistaram
27 pontos, distanciando-se na

liderança. Jaraguá do Sul vem em

segundo lugar. O coordenador da

equipe Malwee, Valdir Moretti, diz
que o número de pilotos que

Brusque vem inscrevendo não dá

possibilidade de alcançá-los. "Com
isso, dificilmente tiraremos a

liderança do campeonato de

Brusque", diz Moretti. Ele fala que
os treinamentos nesta semana serão

voltados às difíceis provas do

Campeonato Brasileiro, que
acontecerá neste final de semana, em

Pirapora. A equipe Malwee estará

dias 21, 22 e 23 deste mês em

Pirapora, Estado de Minas Gerais.

"Será uma prévia do campeonato
mundial que disputaremos mês que
vem, naArgentina", informaMoretti.
OMundial da Argentina será dia 21

de julho, em Córdoba. (AO)
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