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Coligação pede
. -

lmpugnaçoes
A coligaçãoMais Jaraguá

do Sul encaminhou aoCartório
Eleitoral doMunicípio pedidos
de impugnação das candidatu
ras a vereador de José Maria
Nunes, e de Walter Batista

Falcone, ambos do' PPS.
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Jaraguá do Sul, terça-feira, 18 de julho de 2000

Eliseu Padilha vem àregião
debater projetos rodoviários

O prefeito de Joinville, Luiz Henrique da
Silveira (PMDB), prometeu interceder
diretamente junto aoministro dos Transportes,
Eliseu Padilha, para que ele venha conhecer

pessoalmente os problemas de rodovias na

região.
O ministro deverá conhecer a situação da

Ponte do Portal, o Projeto Rodovia do Arroz e
-,

tratar sobre as questões da duplicação e

conservação da BR-280, além de outros

projetos que estão sendo discutidos pelo
Conselho de Desenvolvimento do eixo
Joinville-Jaraguá do SuL

,

. A visita deverá acontecer em agosto, após'
o retomo do ministro do exterior.

Página3

o Corpo de Bombeiros Voluntários e moradores da localidade de Guamiranga,
procuram o agricultor Anibal Ranghetti, desaparecido há seis dias. Página 7

EdsonJunkeslCP Dietmar Roweder

perdeu a produção
de abobrinhas

PREJuízos

Geadas causam

perdas agrícolas
Os olericultores ebananicul

tores deGuaramirirn somam as ,

perdas causadas pelas baixas

temperaturas dos últimos dias.
Eles estavam tentando se recu

perar dos prejuízos provocados
pormeses de estiagem.
Página6

Frio, aumenta

doenças .:
.

respiratórias
Página6

Realização:

Exposição da Indústria, Comércio e Serviços de Jaraguá doBul e Região
Patrocínle;

ACIJSLl
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
INDUS'nIAl.Df JARAGUÁ DO SUL IlIUHISTI!:RIOD,t,INOOITRIA'00 COMI!:RCIO E DO TUll181110

�.MP.�!�..13
INFORMAÇÖES:

Rua Reinoldo Rau, nr. 60 • Sala 06
Fone (47) 275-3171

e.mail: eventos@zaz.com.br

Venha e descubra porque laraguádo Sul
é um dos maiores

Centros de Negócios do' Estado..
De 19 a 23 de julho no Parque Municip�1 de Eventos

Jaraguá do Sul· Santa Catarina
Horários de Visitação para a Expo 2000

19/07 - Das 19:00hs às 23:00hs 20/07 - Das 16:00hs às 23:00hs 21/07 - Das 16:00hs às 23:00hs
22/07 - Das 14:00hs às 23:00hs '23/07 - Das 14:00hs às 22:00hs

Apoio: Organização:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Temporada de caça
Aberta a temporada de comícios e pregações político-par

tidário, a população, em especial os eleitores, será bombar
deada diariamente por promessas e discursos. Namaioria das

vezes, são palavras lançadas ao vento, uma verdadeira reprise
das campanhas anteriores, já que

. os palavrórios não passam de ar

gumentos vãos, usados para
enganar eleitor bocó que não per
cebe a manipulação do período.
No final, vota-se impregnado de

perplexidade e empurrado pela
coersão camuflada.

Na noite de ontem, a coligação
Mais 1araguá do Sul realizou o

primeiro comício desta campanha.
O primeiro de uma série que, com

certeza, terá seus equivalentes a

serem apresentados pela aliança
Renovando com o Povo e pelo.
'PT. O prefeito Irineu Pasold,
candidato à reeleição, aposta na

.

aprovação da administração, que
jura ser demais de 80%, para administrar Jaraguá do Sul por
outros quatro anos. Promete mais saúde, mqis educação; mais
emprego, mais ... , justificando assim a denominação da

coligação.
Entretanto, tem dificuldades em convencer parte do eleito

rado de que o governo tem a aprovação de 80% da popu
lação. Os números são contraditórios. Se obedecessem a

lógica, deveria liderar as pesquisas de intenção de votos e

gozar de uma vantagem significativa sobre osegundo colocado.
Não é isso que acontece. Embora extra-oficiais, as pesquisas .

colocam a candidata da coligação Renovando com o Povo,
Cecília Konell, cerca de dez pontos percentuais à frente ..

Pasold tem a seu favor o discurso da realização. Neste
ano de eleição, transfonnou a cidade num canteiro de obras.
Embora não seja nadamais do que a obrigação, obras sempre
são um bom argumento, conseguindo, muitas vezes, o apelo
ao voto. Por isso, deixam-nas para o último ano, para que a

imagem fique na memória do eleitor, Por outro; sofre o

desgaste natural de ser governo. Também em ano eleitoral, as
críticas são mais contundentes e a centralização e a arrogância
de alguns secretários podem comprometer.

O PT surge como uma alternativa de governo. Aposta no

sucesso dos projetos implantados - tendocomo principal
exemplo a Prefeitura de Porto Alegre, que vai para o quarto
mandato consecutivo -. para convencer os eleitores. Todavia,
seu calcanhar de aquiles é a pecha de radical, além da

fragilidade dos quadros político e técnico no Município. Mas
promete fazer muito barulho para conquistar corações e

.

mentes com o discurso da administração participativa, ética e

anticorrupção.
Por enquanto, Cecília navega em águas calmas. O trabalho

social realizado na administração do marido, deputado estadual
Ivo Konell, é reconhecido - embora os adversários o

classifiquem de paternalista - e amantém na Iiderança. Com
rejeição próximo de 3% e carisma confirmado, o perigo
encontra-se dentro de casa. Konell coleciona ações naJustiça
e tem pavio CUl:tO, o que' serão explorados pelos opositores.
No mais, a campanha seguirá o rito normal, os votos

conquistados a qualquer custo, empobrecendo a democracia.

Nofinal,
vota-se

impregnado
de

perplexidade
e empurrado.
pela coersão

'camuflada

I .

Os políticos e a cidade

* Beatriz Weber

Como cidadã votante,

gostaria de deixar aqui regis
trado o meu descontenta
mento-em relação ao reajuste
concedido aos salários do

prefeito, vice,. secretários e
.

vereadores. Realmente pe
gou muitomal esse aumento.

Mais uma vez fica evi
denciado que o interesse dos

'políticos sempre é dinheiro
e poder e nunca em trabalhar
em prol da comunidade.

. Não é à-toa que os can

didatos quasese "matam" em
época de eleição para con

seguir. se eleger.
Naminha opinião,o cor

reto seria reduzir os salários
ao invés de aumentá-los. O
dinheiro do povo deve ser

aplicado em obras e não em

salários e privilégios para os
poderosos.

Há muita coisa a ser me

lhorada em nossa cidade que
não está sendo feito por falta
de verba. Por exemplo:

1 - Há uma carência gran
de de auxílio na educação.
Escolas públicas superlota
das (com falta de material
humano e pedagógico); pro
fessores mal pagos. Por que
será que ninguém lembra em

'aumentar os salários dos

professores?
2 - Habitação, outro gran

de problema que não está
sendo tomada nenhuma pro
vidência,
3 - Faltam creches. É pre

ciso criar mais para atender

os filhos de famílias caren

tes.

4 - Trânsito - investir

para melhorai- o trânsito de
.

Jaraguá do Sul. Imaginem

daqui a S anos que situação
caótica iremos ter se nin

guém tomar. providências.
No Centro, Reinaldo Rau,
em frente aos colégios, por
exemplo, deveriam ter sido

implantadas passm-elas pata
garantir a segurança dos

pedestres e eliminando sina

leiros, que dificultam o trân
sito.

S - Emprego. Ampliar o

número de empregos, favo
.

recendo asfamílias carentes.
.Desculpem os ofendidos,

mas falta aos nossos dirigen
tes pensar "grande", ou seja,
pensar 1 O anos na frente.

Ternos;sim,muitoamelho
rar em nossa cidade se

queremos realmente ofere
cermelhor qualidade de vida.

* Secretária

Artigos para Carla �/o Lei/OI; devem ser e;lviados para Rua Wal/er Marquardt, J.180. As cartas devem con/er
110 máximo 30 linhas, o endereço ou telefon e para contato. Ojoma! se reserva o direito de sintetizar o /exlO

e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.

CORREIO DO POVO
.

Gráfica e Editora CP Ltda. - CGC 00.105.755/0001-50 - Administração, Redaçäo, Departamento Comerciale
Oficinas Rua Walter Marquardt, 1.180 ' CEP 89259-700 - Caixa Postal 19 - CEP 89251-970 - Jaraguá do sul'
SC � Fones/Fax (04.7) 370-7919 - 370-8654 - 370-8649 - E-mail: correiodopovo@netuno.com.br
Os lex/os e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos au/ares, não r�fTetindo, necessariamente, (/ opinião dojorJ,ol
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+- "Estou empenhado na campanha
do PMDB e não da Cecília. Por
acaso ela é a candidata do partido,
mas se fosse outroo candidato,
todos nós agiríamos com a mesma

disposição. Sempre foi assim no

PMDB." (Deputado estadual Ivo Konell
- PMDB - sobre a candidatura da'

esposa, Cecília Konell, a prefeita de Jaraguá
do Sul)

"Se estão preocupados comigo é porque minha
candidaturaestá incomedando." (José Maria Nunes, sobre o

pedido de impugnação à sua candidatura feita pela coligação Mais

Jaraguä do Sul)

Coligaçãoelaboraplanodegoverno
Massaranduba - A co

ligação Unidos por Massaran

duba, PMDB e PPB, realizou
ontem à noite uma reunião com

a participação da comunidade,
com a finalidade de recebe'r

sugestões para a elaboração do

plano de governo. A reunião
. aconteceu na Sociedade Ati
radores, com as presenças dos

Fone/Fax:
(0**47) 373-1115

Rua Irineu Vilela Veiga, 137 .

Centro - Guaramirim - SC
E-mail: informaticenter@terra.com.br

candidatos do partido, re

presentantes comunitários e

convidados, Já o PFL realizou
encontro na sede do partido,
sábado à tarde, para tratar sobre

.

a campanha eleitoral, com a

participação dos candidatos e

simpatizantes do partido. Ö PFL
está coligado com o PSDB às

eleições municipais.(MR)

E�GE�HARIA E ARQUITETURA
Projetos e Cdnstruções

NOVO ENDEREÇO
Rua: Bernardo Dornbusch, 300 - Sala 12

Baependi - Jaraguá do Sul - SC
CEP: 89256-100 - Jaraguá do Sul- SC

A�l�dea�
.

' CREA:.1I995.3·

Fone: (0**47) 275-3441/9975,1749

Dr. Rafael Luiz Pamplona
CRO-SC 5117

Dr. Kleber Lisboa Araú;o
CRO-SC 5270

Ilha da 'Figueira • Cenlro • Czerniewicz

Sabe o que está chegandot

LuizHenrique promete trazer
Padilha para discutir rodovias
Visita do ministro
dos Transportes
será marcada

emagosto

Guaramirim - o prefeito
de Joinville, Luiz Henrique da
Silveira (PMDB), prometeu
interceder diretamente junto ao

ministro dos Transportes, Eliseu
Padilha, para que ele venha

.

conhecer pessoalmente os

problemas de rodovias na região.
A garantia foi dada durante
reum ao do prefeit-o com

empresários da Aci ag (As
sociação Comercial, Industrial e
Agrícola de Guaramirim),
realizada sábado à tarde, em

Guaramirun. O ministro deverá
conhecer a situação da Ponte do

Portal, o Projeto Rodovia do
Arroz e tratar sobre as questões
da duplicação e conservação da

BR-280, além de outras que já
estão sendo discutidas pelo
Conselho de Desenvol vimento do
eixo Joinvi lle=-Jaraguã do Sul.

De acordo com Luiz'

Henrique, a visita será agendada
com o ministro em agosto, após
o retorno de Padilha de uma

viagem ao exterior. A reunião

_com o prefeito contou com as

presenças de diretores da Aciag,
do vice-presidente de Serviços da

O EMERGÊNCIA •.
Facisc (Federação das

I I
. Associações Comerciais e

ODONTOLÓGICA .

.

Indústriais de Santa Catarina),
Adriano Zimmermann, e

DISQUE: 99,81 8000 vereadores. Todas as obras em

9104 4311 questão já estão sendo alvo de

-reivindicações das lideranças.
Sobre o problema da falta de .

conservação dáPonte do Portal,
na.divisa de Jaraguá do Sul e

Guararnirim, recentemente as

entidades empresariais dos três

municípios enviaram diversas

Edson Junkes/CP

Silveira: convite ao ministro Padilha e sugestão de antecipação do ICMS

correspondências aos senadores
e deputados federais .relatando a

situação.
GOVERNO DO ESTADO

- Conforme-o prefeito, o pedido
de apoio ao governo do Estado,
para a implantação da Rodovia do
Arroz, feito ainda durante a gestão
de 'Paulo Afonso Vieira, já foi
renovado ao atual governador,

.

Esperidião Amin (PPB), mas

ainda "sem uma sinalização
positiva". O custo da obra, "que
deverá ligar Guararnir i m a

Joinville, aproveitando a antiga
Estrada do Brüderthai, está
estimadoem R$ 10 milhões, um
terço a menos do que o projeto
original, que contaria com outro

traçado e teria financiamento

externo, já cancelado,
LuizHenrique defende a união

de forças das lideranças dos

municípios da região em torno

dessas reivindicações. "Este é
um momento suprapartidário,
que deve ligar os municípios em

torno do mesmo objetivo",
comentou. Ele também sugeriu
que as empresas negociem a -

antecipação do ICMS (Imposto
sobre Circulação de Mer
cadorias e Serviços) com o

governo estadual, como forma
de bancar os recursos ne

cessários ao Projeto Rodovia do
Arroz.
(MILTON RAASCH)

.MPANYSOME.

ACESSÓRIOS LTDA.

Toda linha de som automotiva,
plug's e transformadores

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Sentença: pedidos serão julgados pelajuiia Hildemar, que avaliará se os candidatos estão aptos à eleição

Cartório Eleitoral registra
<'

dois pedidos de impugnação
Processos foram
encaminhados
ontem, à juíza
Hildemar

Zona Eleitoral, Pedro Kremer,
informou que os processos
foram encaminhados à juíza
Hildemar Meneguzzi de Car

valho, na tarde de ontem. "Todos
os registros de candidatura

serão analisados pela Justiça
Eleitoral. O objetivo é certificar
se os candidatos estão aptos a

concorrer-às eleições e se os

partidos obedeceram todos os

trâmites exigidos peja lei",
afirmou Krerner, acrescen

tando que, após a anál ise, o

escrivão emite uma certidão e

encaminha ao juiz da respectiva
zona eleitoral para a sentença.

De acordo com Kremer, o

JUIZ Luiz Antônio Zanini
Fornerolli analisará os registros
das candidaturas.

DEFESA - José Maria
I

Nunes garantiu que não há

nenhum motiva. para que sua

candidatura seja impugnada.
"Quando deixei o PPB,

l\ Jaraguá do Sul - Apesar
das ameaças, o Cartório Elei

toral. do Município registrou
apenas dois pedidos de im-

. pugnação de candidaturas. O

prazo para o recurso terminou
na noite do último sábado,
conforme calendário eleitoral.
Os dois pedidos foram feitos

pela coligação Mais Jaraguá do
.

Sul (PSDB/PPBIPFLIPTB/PL/
PTN), referentes aos. can

didatos avereador pelo PPS Jo
séMaria Nunes eWalterBatista
Falcone. Na petição, a aliança
alega que os postulantes têm

dupla filiação; ambos deixaram
o PPB.

O chefe do cartório da 87"

comuniquei oficialmente ao

presidente 00 partido e à Justiça
Eleitoral, tenho a documentação

. comigo", afirmou, inforrnando
que, ao filiar-se ao PPS, regis
trou a nova filiação no cartório

eleitoral, dentro do prazo legal.
"Cumpri todos os trâmites",

. completou.
Nunes atribuiu o pedido de

impugnação de sua candidatura
à "sacanagem" dos adversários.
Ele acredita que a tentativa de

prejudicá-lo partiu do antigo
partido. "Eles (os dirigentes do

PPB), na ânsia de me impugnar,
usaram desse recurso. Entre

tanto, enviaram os documentos

para outra zona, que não a mi
nha. É uma pena que a campa
nha esteja partindo. para esse

lado", lamentou ..
Falcone evitou comentar o

assunto; garantindo que está com
toda a documentação em or

dem. (MAURíLIO DE CARVALHO)

o governador em exercício, Paulo Bauer (PFL), sancionou na semana

passada a Lei Orgânica do Ministério Público. O projeto de lei

complementar foi aprovado pela Assembléia Legislativa no dia 20 de

. junho.
O procurador-geral de Justiça, José Galvani Alberton, acredita que a

medida descentralizaráa adrninistração do Ministério Público,
"tornando-a mais democrática". Ele disse que a nova lei possibilitaráa
atuação mais uniforme e permitirá ao cidadão fiscalizar a instituição com

mais facilidade.
Santa Catarina é um dos poucos Estados cujo Ministério Público não

possui uma lei orgânica adaptada à Constituição de 1988.

É candidato, sim
Diferente do que foi publicado
nesta coluna na edição de

sábado, o ex-executivo do

gabinete do governador
Esperidião Amin (PPB) Luiz
Antônio Grubba,
desincompatibilizou-se, sim, do
cargo para concorrer a uma vaga
na Câmara de Jaraguá do Sul.
Já a secretária de Saúde, Nanci
Zimmermann, não pode mesmo
ser candidata.

Inauguraçs
Na próxima quinta-feira,

presidente Fernando Hebriqu
Cardoso(PSDB) inaugura:

fábrica da General Motorsd

Gravataí, no RioGrande do Sul
Considerada a mai

moderna do mundo, a unidad

produzirá o novo Chevrolet Celta.

A cerimôniaé
i nauguração será transm i tida vi�

Internet pelo endereço
www.!!lllcenter.com.b!

Fechado

Depois demuito chove-não-molha, o prefeito Irineu Pasold (PSDB)
sancionou a lei que estabelece ternpo máximo de atendimentoao cliente

nas agências bancárias de Jaraguá do Sul.

Pasold ameaçou vetá-Ia, afirmando que é inconstitucional. Depois voltou

atrás.

Agora, as agências têm até o dia 4 de setembro para adequar-se à lei, que
define 15 minutos para o atendimento em dias normais e 30 minutos noS

considerados de pico (pagamentos).

Aliás
O projeto, de autoria dos
vereadores Elisabet Mattedi e
Carione Pavanello, ambos do
PFL, é cópia idêntica da proposta
implantada em Blumenau, além de
obedecer ao propósito de uma lei
federal 9ue estabelece limites aos
bancos, exigindo dos

Legislativos municipais a
regulamentação.

CUrsil

O PMDB realizou na noitede
ontem, no Sindicato do Vestuário

o curso de FormaçãOPo!ítica.
ministrado pelo professo

CasserniroNovacosli
com o tema: "Como tornar-se uni

candidato competitivo na

campanha",
Segundo Novacoski, o objetive'

orientar.sobre qualificação

�CASA -DO COBRE
Trabalhamos com venda de produtos para

reboblnornento e conserto de motores elétricos.

.- Fios de cobre;
-Capacitares de partida e permanentes;
':'_Cabo de ligação;

.

- Rolamentos;
-Espaguete;
- Ventiladores demotores;
-Selo mecãnicb;
-Verniz;

Rua 8erthaWeege, 2094
Borra do Rio ceno

Fone: (Oxx47) 376-0193

Exames com alta
confiabilidade em

oporelhos automatizados de .'

última geração.

Dr. MarIo Sousa Jr.

Rua Dr. Waldomiro Mazureehen, 67 - Ao lado do Hospital São José

ljac@netuno.com.br

•
LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLíNICAS.LTOA,

Hnrário de Atendimento: Sego a Sex.
7:00 às 12:00/13:00 às 17:30

Sábados
8:00 às 11 :00

Atendemos todos os tipos
de Convênios'.

Fone/Fax 371-0882

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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História, Fatos eTradiÇ@ CORREIO DO povo
terçe-teire,
julho de 2000

História em, fotos Por Egon Iagnow
Fotos: Arquivo,Histórico

Chegada do governador Irineu Bornhausen e esposa, acompanhado pelo prefeito Arthur Müller e o secretário de Segurança Pública dr. Luiz de Souza

Jaraguá do Suljá [oi palco de

importantes decisões políticas e

econômicas. Uma delas [oi a "Ja
REUNIÃO ECONÔMICA DO

NORTE-CATARINENSE",
realizada nos dias 17 e 18 de

agosto de 195 I, reunindo
. importantes autoridades e

lideranças políticas. e
e'conômicas dos municípios do

Norte do Estado. Dentre os

lemas debatidos, o principal foi
a Ialta de energia elétrica que
entravava e impossibilitava o

. desenvolvimento indusrrial de
lodo o Norte do Estado. Jaraguá
do Sul roi uma das cidades mais
atingidas, ou a mais atingida. É

que. naquela época, quem supria
de energia' elétrica a rezião eram

.

� c

pequenas usi nas hidrelétricas,
.

muilas vezes, particulares. A
IlllPOrtftncia deste encontro pode

ser visto no fato do próprio
governador Trineu Bornhausen

ler prestigiado o conclave com' a
sua presença. O governador e comitiva à frente da Prefeitura, sendo saudado pelo dr. Alfredo Zimmer; promotor público da Comarca

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MOMENTOS DE REFLEXÃO

Confira a História MUND'O EM TRANSFORMAÇAO
Vivemos num mundo em constante

trasnformação. Mal nos acostumamos com

algo. e isto já não é mais válido: há algo novo

no mercado.
Como mulheres, somos muito visadas pela

propaganda e pelo mercado. Somos alvo fácil
para aqueles que querem nos impingir
modismos e novas idéias. Ernminhas conversas
com amigas, vejo que muitas de nós não temos
critérios certos para lidar com estas

dificuldades diárias.
Porém, acredito que, como mulheres cristãs,

temos na Palavra de Deus a orientação correta

para nos dirigir neste mundo. As constantes

transformações não devem nos deixar
desorientadas. mas ao contrário, devem nos

servir para meditação. Realmente, é necessário
estarmos nesta roda-viva? Esta é a pergunta
que precisamos responder. A televisão nos trás
notícias de violência, e nos atemorizamos,
achamos que este mundo está virado de cabeça
para baixo. Mas, se prestarmos atenção,
observaremos que há muita coisa boa
acontecendo, que há pessoas que se esmeram

em ajudar ao próximo, que há pessoa-s que estão
lutando por um mundo melhor. Só que;
constantemente, estas notícias não dão ibope,
não dão retorno financeiro. Lembro-me de uma
mãe que, ainda lá no Paraná, quexou-se para
mim que uma emissora de rádio transmitia um

programa policial bem na hera do almoço e que
ela não considerava bom para suas filhas. Pediu
me que, como esposa de pastor, intercedesse
junto ao gerente da rádio para mudar de horário
o programa. Ponderei-lhe que havia outra
emissora de rádio na cidade, além de uma

emissora FM, e que, ainda haveria a possibi-

lidade de desligar o aparelho de rádio ou

então, ligar um disco, ou algo parecido.
Também poderiam almoçar ern silêncio,
conversando entre si.

A mãe, então, respondeu-rue que suas
filhas não aceitariam isto, pois gostavam do
programa. Ora, era justamente por isto que
o dono da emissora punha o programa
naquele horário: Pois todos o ouviam e

gostavam. Quer dizer: Nós somos aquilo que
escolhemos ser.

Nossas duficuldades, nossos temores,
nossas preocupações seriam diferentes se

nos dessemos conta de que podemos mudar
nossa maneira de pensar e agir. Como
mulheres, somos criadoras de vida e

transforrnadoras de opiniões. Se' es ti vermos
atentas para nosso, interior, para nossa

intuição, perceberemos que somos capazes
de nos orientar e conduzir neste mundo por
aquilo que sabemos, e também por aquilo
que cremos. Mas precisamos estar certas
disto. que não somos vítimas indefesas diante
da transformação do mundo, mas que
podemos, ÇOmO mulheres cristãs, dar nosso
testemunho de fé neste mundo que ainda é
de Deus.

Cara amiga: Não se apavore diante das
dificuldades! Tenha fé em Deus, confie na

força que Ele lhe dá. Tenha certeza de que
você não está sozinha, mas Deus lhe conduz
e orienta. Você pode, com certeza, ser feliz
e assim também pode fazer os seus felizes.

,

Não tenha receio! Levante a cabeça e saiba
que você é capaz, porque Deus lhe fezcapazl

Um abraço, Marta Moura StreppeI.

"A História de nossa gente não pode ficar só

na saudade". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.
Barão de Itapocu

HÁ 62 ANOS

- Em 1938, em Hansa, 2° Distrito do município de.Jaraguá (ainda não
tinha o acréscimo do Sul), o novel e 'conceituado CLUB 15 DE
NOVEMBRO realizava formidável baile, contratando um dos mais
conceituados "jazz-band". Nessa ocasião o prefeito municipal, ten.
Leônidas Cabral Herbster, e demais autoridades do município, com a

presença das sociedades de São Bento, Mafra e Joinville. O prefeito
recebia uma expressiva homenagem.
- Corria o Edital n° 730,de proclamas de casamento; de Heinz Zahler,
filho legítimo de Anton Zahler e Joanna Zahler, ele, natural de Düsseldorf,
Alemanha, cl 25 anos, e Ema Mey, filha de Carlos Mey e de Maria

Eggers Mey, cl 26 arios, solteira. Era escrivão do Registro Civil o sr.

Arthur Muller.

HÁ 32 ANOS

- Em 1968, tinham início os vestibulares e as aulas da Faculdade de
Filosofia recentemente criada em Joinville, sobo patrocínio da Fundação
Joinvillense de Ensino (FUNDAJE). Com o objetivo de melhor esclarecer
as finalidades dessa faculdade do Norte-catarinense, o Rotary Club de

Jaraguá do Sul patrocinou umencontro em Jaraguá do Sill, dos srs. juízes
de Direito das comarcas de Jaraguá do Sul e Guaramirim, prefeitos
municipais, presidentes das Câmaras Municipais de Vereadores e

elementos de destaque nos setores econômicos, políticos e culturais dos

municípios de Jaraguá do Sul, Corupá, Schroeder, Guaramitim e

Massaranduba. A reunião teve lugar nos amplos salões do Itajara Tênis
Clube, com a comparência de grande número de convidados, falando na

oportunidade o sr. dr. Mário Eugênio Boehm, presidente da Fundaje, e o

sr. prof. José Maria Gomes, diretor da faculdade, estabelecendo-se, ao
final, interessantes debates em tomo do novo marco de progresso e de
cultura no Norte-catarinense.

Memória Jaraguaense
O que faltou para contar•.. (CLIIX)

Tio Eugênio

2a Exposição Agropecuária e

Industrial da Sociedade de
Lavoura de Três Rios do Norte (S)

APremiação
PAVILHÃODEJARAGUÁ

(/
li

HÁ 22 ANOS

- Em 1978, a FERJ _ Fundação Educacional Regional de Jaraguá do

Sul, que mantinha a Faculdadede Estudos Sociais e Educadores da cidade
de Blumenau, sendo na ocasião discutidos 18 pontos que se relacionam
com o ensino superior nos Vales do Itajaí e Itapocu, que transcorreu no

Bill Restaurante, teve à anteceder um cumprimento ao prefeito Victor

Bauer, naLanchonete Q'Delícia, ocasião em que foram apresentados ao

alcaide os professores que desenvolvem atividades nas duas fundações.
- A ACIJS'- Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul -

completava o 40° ano de atividades com jantar festivo no Baependi, 'com
a presença do prefeito Victor Bauer e demais autoridades. O presidente
Waldir Rubini discursava na ocasião, dizendo da importância do evento.

I ° lugar - Wilhelrn Weege & Cornp. LIda. Laticínios; 2°
lugar - Indústrias Reunidas Jaraguá

'

S.A. (atual Duas
Rodas) - Essências; 30 - Gosch Irmãos - Calçados.

PAVILHÃ,OHANSA
I ° lugar - Gertrud Lauterjung > 20 lugar - Léo Escheweiler

PRODUTOSDE LATICÍNiOS
QueijoParmesão - 10 lugar "Tabti", dêWilhelm Weege

e Cia. Ltda; 2° "Águia Preta", de Bernardo Grubba, e 3°

"Mariposa", de Breithaupt.
Queijo tipo Prata - 1° lugar "Garibaldi", de Walter

Marquardt: 2° "Águia Preta", de Bernardo Grubba; 30 lugar
"Tabú", de Wilhelrn Weege & Cia. Ltda., e 4° "Mariposa", de Breithauptée Cia.

Queijo tipo Holandês - I ° lugar "Tabú", de WilhelmWeege & Cia. Ltda.

Manteiga - 1° lugar'Tabú", de Wilhelm Weege &Cia. Ltda. e; 2°"Bom Pastor", de Bernardo
Grubba.

Tio Eugênio

HÁ 12 ANOS

--:-Em 1988, a Malwee inaugurava museus eJaraguá do Sul conquistava
novo espaço cultural. Fruto da iniciativa e da dedicação de Wolfgang
Weege que conquistou mais um espaço cultural, resgatando a memória e

, criando subsídios materiais de reflexão sobre a preservação do patrimônio
histórico-cultural, que está sob a ameaça de eliminação, em conseqüência
do avanço de tim sistema de vida dissociado das raízes históricas. Coube
ao diretor-superintendente de Malhas Malwee, Wandér Weege;
continuador da obra do pai, destacar o significado acontecimento, para a

família e para a comunidade, quando, também, simbolicamente, foi
inaugurada a Estátua da Liberdade, com a revoada de pombos, e aberto
o ParÍtheon onde repousam as cinzas de Wolfgang Weege. Centenas de

pessoas ilustres compareceram à inauguração.

PECUÁRIA
Bovinos: rnachos com mais de 241lleses -.1 ° lugar: "Tabú", da Sociedade Três Rios do Norte;

2° "Harras"; 3° "Brilhante", de João Emmendoerfer.
Eram premiados, também, os seguintes: Bruno Besecke, Otro Schwarz, Leopoldo Grubba,

Augusto Schwarz,Willy Piske, Alexandre Haake, Adalberto Hafner, Germano Ehrnke Filho, Alberto
Murara. Leopoldo Biese e outros. nas categorias cavalar e suínos.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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As de Ouro comemora
o Ás de Ouro Boliche

Clube, filiado ao CAB

(Clube Atlético Baependi), o
mais antigo clube de bolão

(52 anos), comemorou os

aniversários de seus sócios

Ingo Robl, José Dalmarco,
Álvaro Mann e Carlos

Chiodini, com lauto jantar,
recebendo em troca a

canção do clube: "Wir

Singen dem..., sob a batuia
dopresidenteMoacyr
Rogério Sens. Os paganinis
acompanham a cantoria.

a

e

e

�e

ar

o

es

r

o EscolaMunicipal Alberto Bauer
Na manhã do último dia 14,
a Escola Municipal Alberto
Bauer realizou caprichada

exposição de trabalhos

escolares, qll� contou com

uma tocante cerimônia

homenageando o patrono da
. escola, a que compareceram

todos os familiares do

patriarca, com a'presença
de autoridades locais.

Parabéns à direção e corpos
docente e discente.

:e

o

JANTAR MENSAL
Conforme programado, nosso Encontro Mensal acontecerá no dia 28 dejulho, às 19:30

horas, no Salão de Festas da Igreja Nossa Senhora Rainha da Paz, na Vila Nova.

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

Ingressos a venda com os coralistas ou na Floriani Equipamentos para Escritório com o Sr.

Paulo Floriani, pelo telefone 275-1492.

Aproveite e conheça nossa Sede, que estará aberta para visitação �ntes do jantar.

Tái, vê se vem!

Devanir Danna
Presidente do Círculo
Italiano de Jaraguá do Sul

�rculo.

Ita.lia.ric>
de Jaraguá do Sul

Novos e usados - Fone 371-8287
Rua Antônio Ca r lns Ferreira ri Henrl 11(' Piuz e r a

ROTARYCLUB
DE GUARAMIRIM

Conselho Diretor 2000-2001:
Presidente: Rildo Constâncio de Albuquerque
Vice: Valter Fiamoncini
Secretário: Angelo da Silva

. Tesoureira: Orjana Bartel Hasse
Protocolo: Lourival Stoinski

Comissões:
.

Servíçoslnternos: Lauro Eidt

Serviços à Comunidade: Rogério Yonk

Serviços Profissionais: Cleber Ivan Saad

Serviços Internacionais: Osnildo Bartel

Lema 2000-2001 (Rotary Internacional):
Criar consciência
ser atuante

Caros rotarianos do mundo: o novo ano rotário 2000-2QO I será uma

experiência gratificante e produtiva para nossa organização. Sinto-rue
entusiasmado com as possibilidades e oportunidades que os próximos
12 meses nos trarão, e muito apreciaria poder dividi-Ias com todos,
começando com alguns pontos importantes da agenda do nosso Rotary.

Peço-lhes, logo de início, que desde o primeiro segundo deste ano

rotário, vocês mostrem iniciativa. Há muitoo que fazer nomundo de hoje.
Eis o que pretendo que façamos em 2000-200 I:
O primeiro ponto da lista é manter e movimentar os programas atuais

do Rotary Internacional e da Fundação Rotaria, como a Pólio Plus, que
necessita do nosso empenho para sua completa execução. Em 31 de
dezembro, constataremos que estamo� vencendo esta batalha.

O segundo ponto é uma ação ativa, para o desenvolvimento e retenção
do quadro social. Precisamos procurar, ativamente, trazer para os Rotary
Clubs, sócios de qualidade e temos que fazer com que o Rotary se torne'

tão importante e significativo que novos e antigos sócios não pensem em

deixá-lo. Necessitamos de rotarianos comprometidos com a instituição
para atingirmos as metas estabelecidas.

Nossa terceira prioridade é trabalhar arduamente para elevar a imagem
pública do Rotary. Desejo que o nome Rotary seja instantaneamente
reconhecido em todasas comunidades do mundo. Não quero que sejamos
reconhecidos como um clube quase secreto de profissionais e homens
de negócios, mas como uma comunidade visível, um grupo ativo,
interessado em construir pontes de relacionamento e promover mudanças
positivas.

Minha quarta meta é fazer com que clubes rotários e distritos construam
ruais parcerias, É através dainteração com empresas, grupos religiosos,
escolas, governos e outras organizações de serviços que poderemos
ampliar as oportunidades e potencializar as nossas capacidades, de forma
ilimitada.

Finalmente, procuremos formas criativas de resolver as grandes
preocupações mundiais: a) desenvolvimento populacional, com ênfase
nos programas de alfabetização para meninas e mulheres; b) eliminação
da pobreta, en Iocando métodos que melhorem as condições econômicas
de mulheres e crianças; c) combate à violência urbana; d) empregos para
deficientes; e) combate à fome; f) eliminação da cegueira evitável; g) .

auxílio a grupos desfavorecidos.
VOCÊ SAB1AQUE ...

No mundo somos 1.170.904 rotarianos, distribuídos em 29.268 Rotary
Clubs, em 162 países.

.

No Brasil somos 56.623 rotarianos, distribuídos.em 2.172 Rotary Clubs,
em 38 distritos.

_

Síntese da mensagem do presidente do Rotary Internacional
2000-2001- (Frank J. Devlyn)

A nossa missão no século 21

! t !Tabelionatö
T de Notas e

Protestos de

Osnildo Bartel
.. 373-0404

Rua Heinoldo Rau, 61 - salas 1 e 2'
Jaraguá do Sul
Telefones: 371-5531 - 982-0710
Rua Paraíba, 25.6 - Blumenau
Telefone/Fax: 340-2393
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FALECIMENTOS

MAURA DIRCEMASCARENHAS SCHMIDT

Faleceu no dia 7 do corrente mês a

pedagoga Maura Dirce'
Mascarenhas Schmidt, de

tradicional famüia local, deixando
o viúvo, filhos e netos. Os enlutados
com a conformação: "Senhor: Vós

no-Ia emprestastes para fazer a
nossa felicidade, nós vo-la

restituímos em silêncio mas com o

coração dilacerado de dor.

JOSÉ ERSCHING SOBRINHO (ZEQUINHA)
Faleceu no dia 11-7-00, 110

Hospital e Maternidade

Iaraguâ o estimado cidadão

José Erschiug Sobrinho

(Zequinha), de familias
pioneiras que procediam da

Hungria, colonizando terras

jaraguaenses,
-

deixando
viúva Terezinha Müller

Ersching, três filhas, três

netas, dois netos e demais

parentes;

Aos enlutados nossos sentimentos de pesar.

As leituras de Manoel de Souza
/ � /

.
O "AUTOMOVEL" DE PATROCINIO' (101)

Não obstante o seu ternperamento combativo e boêmio, José
do Patrocínio era profundamente religioso. De regresso. de
Paris: trouxe ele um carro a vapor. que seria o avô do automóvel.
Desembarcado o monstro. o' jornalista montou na boléia. e.

tomba aqui. tropeça acolá, foi encravá-lo, inutilizado. num

buraco da Tijuca.
- Já sei por que foi! - Fel Patrocínio, de repente. batendo

na testa. - É porque não o batizei; estava pagão, o miserável'
E penalizado:

.

- Qual' Sem religião e com estas ruas sern: calçamento.
não há progresso possível'

Coelho Neto - Discurso ne ABL, recebendo Mário de Alencar

Condor entra na lista das melhores empresas
A Condor. de São Bento do Sul. foi apontada como a sexta melhor

empresa no segmento de higiene, limpeza e cosméticos. Os resultados
do levantamento são obtidos através da análise do crescimento,
rentabilidade, saúde financeira, investimentos no imobilizado,
participação de mercado e produtividade por funcionário das empresas
no ano passado. No ranking das melhores. a empresa catarinense está

acompanhada de gra ndes multinacionais, como Bom bri l e

Procter&Gamhle. Obteve inclusive resultados superiores a companhias
Iones no mercado nacional, como Avon, Gessy Lever e Natura. O destaque
alcançado pela Condor em dois itens. em especial, mostra a saúde
financeira da empresa e a aplicação dos lucros em novos investimentos.

A rentabilidade de 7,3% sobre o investimento colocou a empresa na.
quaria colocação em seu segmento. No item que trata dos investimentos
sobre o imobilizado, a Condor se situa no terceiro lugar por ter investido
36,8% do valor correspondente ao seu imobilizado dó ano anterior. Foram
investidos R$ 5,6 milhões no ano passado em novas tecnologias de

produção e desenvolvimento de produtos.
Para este ano. a empresa pretende investir R$ ô.milhões para tornar os

seus processos produtivos ruais eficientes através da aquisição de novos

maquinários. O lançamento de novos produtos também está recebendo

atenção especial. "Para acompanhar o mercado. precisamos oferecer
constantemente novas opções de produtos. Buscamos como diferencial
o desing inovador e os preços competiu vos", informa o diretor-era], Paulo
lserhard. Esse trabalho está refletindo diretamente no faturamento da

Condor, 'que deve alcançar este ano R$ 114 mi lhões, 30% superior às
vendas 1999.

REMINISCÊNCIAS

Garibaldi-JGS
Distrito de Veszprém (027)

Por que "antigamente"
e "outrora"? 13

Com a autonomia que
acontecia em 1934. iransfor
meu-se o 2° Distrito de Join
ville em município.junto com

o 3° Distrito de Hansa Hum

boldt. que passou a 2° Distrito

de Jaraguá. A emancipação
criou a figura do prefeito.
como executivo.D legislati
vo. inicialmente por uma junta
de três conselheiros. exerci
tando as vezes de legislativo
e o judiciário com a comarca

de Jaraguá. com foro na então

vi Ia. que por decreto estadual

passava à categoria ele ci
dade. Completava-se assim a

estrutura de um município,
Existia. entretanto. um po

rém. Com a vigência do Es
tado Novo inaugurado por.
Getúlio Vargas. ficavam sus

pensas as atividades legislati
vas e o executivo 'I.icava na

competência dc nomear,

através do interventor fede
ral. no Estado, Os partidos.
políticos estavam extintos. de

I . .

.mo do que as au v i d a de s

municipais dependiam dos

prefeitos nomeados e de seus

auxiliares. não havenelo a

mínima possihilidade cle fis

calização dos atos admi nis-
.

n-ativos e outros menos no

bres na vida política daqueles
momentos que. em -ú lt i rn a

.
instância eram reguladas.
'pelas sentenças do juiz de

Direito, felizmente. Fora disto
não havia nenhuma garantia e

respeito aos cidadãos que
ficavam à mercê do momento

em que acontecia.

Queremos trazer para este

trabalho de compi lação. resga
tando.a memória e o ane

dotário. fatos que sempre cos

tumam acompanhar esses

momentos de exceção,
Conta-se que em c o n

elições de exceção o governo
man-dava recolher as armas.

por parte da polícia. o que ele'
certa forma até parecia justa,
Mas acontecia a apreensão das

espingardas que eram recolhi
das. até àquelas que os lavra

dores possuíam para atender
à segurança dê suas proprie
dades. para espantar os ani
mais que invadiam as suas

plantações ou para defesa. já
que estavam confinados no

Esta foto foi tirada 110 dia 6-7-00, quando visitamos o sr.

Alfredo Witt, sua esposa, Lúcia, e um neto sapequinha, que
também são ligados aos descendentes de húngaros, por laços
[amiliares, e parte de irmão Frederico Witt, que trabalhou

110 CORREIO DO POVO, no tempo de Leopoldo Reiner,
mudando-se, depois, para Canoinhas. Outro parente, Alfonso
Kluge, era casado com Hilda Horongoso, O Rio

Laraguazinho tem pouca água por causa da estiagem, e o

'lado esquerdo (direita da foto) banha as terras de Alfredo
Witt, mostrando as pedras 110 Seu leito.

interior elo município. inclusive
de animais silvestres que dani

ficavam as suas plantações.
Uma montanha ele espingardas
foi recolhida e levada para

Florianópolis. para mostrar o

armamento que os "alemães"

dispunham p ara formar um

Estado inelependente de uma

nova Alemanha na América do

Sul. tendo como ponto ele con

centração o Estado de Santa Ca
tarina. que possuía maioria de
alemães. no Sul do País. Intriga
política que custou alguma dor
de caheça aos Konder eM i.i Iier.

que estavam em evidência no

governo da Repúb lica. Essas

armas. das que sobreviviam a

ferrugem. eram devolvidas aos

seus donos muito iempo depois
que nada mais ,podiam .dispor
dela. senão como troféus de

es timação. corroídos pel a ferru
gem, Não vale a pena a gente
contar os seus aurores que dis

punham elaquele poder.
Durante o pcrfodo ela guer

ra. ouvir rádio elo chamado "ra
bo quente" (ele pouco alcance

local), constituía razão para a

apreensão do aparelho e. con

forme o caso. a prisão do seu

proprietário. acusaelos de ouvir
as notícias do eixo Berlim.

Roma e Tóquio,
Uma certa noite. em liapo-

cuzinho. o descendente do pa
triarca Bortolini falava naquela
noite com seu vizinho.
também .descendente itálico,
sobre ii tempestade que iria se

abater sohre a região e

trocaram no negrume da noite

palavras "pioggia". concor

dando a m b o s de que iria

chover com forte trovoada.
Isto foi ouvido por um vizinho

que caminhava pela estrada e

achou de denunciar o Bor

tolini, manhã cedo. ao prefeito
nomeado. tcn. Leónidas Cabral
Herbster. Este, aceitando a

denúncia, convoca Bortolini a

comparecer ao gabinete do

prefeito. que o próprio denun

ciante levava em mãos, Bor

tolini. na falta de outra

condução. pega sua velha
bicicleta e se manda para Ja

raguá. Em chegando ao ga-
. binete do prefeito. este o in

forma'va que estava preso por
ter falado em italiano. Seguem
se as e xp l icações, comen

tando as ci rcun stânci as em

que isso ocorria. o prefeito não

aceitava a desculpa e manda
o soldado levar o preso para
os fundos da Prefeitura, numa
das garagens. já que nãO

existia cadeia pública, tran

cando-o lá, Segue na próxima
semana,
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o aniversário de Corupá
Os 103 anos de Corupá foram comemorados de 6

a 9 de julho com extensa programação, tendo
como cenário a bucólica paisagem do Seminário
Sagrado Coração de Jesus .. Bailes, attvidades

esportivas", artísticas, culturais, desfile temático e

homenagens marcaram a data. O evento encerrou

com a 3a etapa do Festival Sesiano da Canção e

show com Jerry Adriani
Odair Fabiano Bosse

Ídolo dos anos 70, Ierry Adriani e o prefeito de Corupâ,
Luiz Carlos Tamanini

Amanhã, às 23 horas, a banda catarinense Dazaranha apresenta
/lOVO show, no Parque Municipal de Eventos, em comemoração aos

124 anos do Município.
Apresentação da banda, em dezembro, lotou a Praça Ângelo Piazera

('.)
LUNELLI
1lEiiiDn1IiW"jj·ii'.•

14 Anos de BonsxServicos
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�fRVIÇOS PREDIAIS E RESIDENCIAIS

Ruo Prefeito José Bauet, 593 • Vila Rau.
F o n e: (O 4 7) 9 7 3·9:9 4 r· 3 7 2·3 5 O O
CEP: 89254·100· Jaraguá do Sul· SC

paveUi, a loja
que veste·o

homem de·
bom 8osto.

Calçadão,364-destaéionamentoanexo-nãofechamosparaalmoço
Fone: (047) 370-1010 - fax: (047) 433-3501

O casalDipmar e Hiltrud Schiinke, com (JS filhos Charles e Cleyde,
COmemorou Bodas de Prata no último dia 12. A cerimônia religiosa

foi realizada domingo, na Comunidade Luterana da Ilha da

Figueira. O almoço para convidados e familiares foi no Salão de

Festas Bompani

Iosiane Hansen desfila dia 1 de setembro no

Concurso Rainha da Tl" Schützenfest. Ela é

representante da Sociedade Independência

SOCIAL - 5

1& Será realizada amanhã, às 19

horas, a solenidade de abertura da

Exp02000, no Pavilhão C do

Parque Municipal de Eventos,
com apresentação da Banda

Marcial do Colégio Divina
Providência e show pirotécnico,
às 20 horas desfile de modas do

curso de Estilismo do Senai, e às
23 horas show com Dazaranha

1& Encontram-se abertas até o dia
20 de julho as inscrições para o

vestibular especial para os cursos

de Marketing, Comércio Exterior
e Eletroeletrônica, os primeiros
criados após a instalação do
CentroUniversitário deJaraguádo
Sul. Inscrições nas agências do

Banco do Brasil, do Centro; Barra
do Rio Cerro e Guaramirim.

1& A Federação Caratê Interesti los
de Santa Catarina promove, no dia
22 de julho, a 3a Etapa do Cam

peonato Estadual de Caratê da

modalidade. Será na Associação
Atlética Banco do Brasil, a partir
das 8 horas.

1& Neste sábado, dia 22 de julho,
aconteceapresentação inédita, no
Brasil, dos tenores Luciano Pava

rotti, Plácido Domingo e José

Carreras. Em Jaraguá do Sul está
sendo organizada uma excursão

(particular) em microônibus com

20 lugares. Informações (47)
9983-4553,. com Sérgio Luís ...

1& Prossegue até o dia 29 de julho,
no Portal de Jaraguá do Sul, a 2a

Feira da Malha. As 40 lojas do

condomínio participam da

promoção.Felizaniversário
16/7
Marilse Koreheia

João Rudolf Hauck
.

Silvana Bonatti

Martim Schulze

17/7
Karina L. "daSilva
Luiz F. Winter

Dirlane de Carvalho
Laudir Dalpiaz

18/7
Luiz F. Gacha

Carlos E. Scheibe
Giuliano Berti

Carlos Alberto Meier

19/7
Julia Bruch

André V. Lenzi

Tatiana Bittencourt

Aniversariou, ontem, Márcia
Vicente. Parabéns!

Seus colegas de trabalho da
Transville.

o Boticário

TELEENTREGA

275-0583 - 371-7365 -

371-6547

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 caril almoço

em kg e jantar à la carte.

Todas as 6as-feiras, à noite,
música ao vivo.

KIBARATO
* Confecções em gera!

* Cama - Mesa - Banho

Com omelhor preço da cidade
Visite nossa nova loja:
Av. M�I. Floriano, 35
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bananicultura aparecerão a partir
.
de setembro, destaca Germann,
quando as porções afetadas nos

bananais não -correspondérão à

expectativa dos produtores. Ele

diz a secretária de Saúde, Nanci
Zimmermann. Ela comemora a

redução nos índices de menin

gite. Em 1999, foram registrados
112 casos, índice elevado devido

a um SUl10 de meningite viral. Este
ano, até agora, foram-registrados

.

12 casos da doença.
Nos hospitais, o frio também

é o principal responsãvel pelo
estado dos pacientes. "As gripes
e doenças respiratórias aumentam
40%, nesse perfodo", diz a chefe
de enfermagem do Hospital São
José, Sônia Dali'Agnol. O hospital
atende apenas adultos. As crian

ças são encaminhadas aos postos
ou ao pronto atendimento do

Hospital Jaraguá, onde não houve
acréscimo no núrnerode pacien
tes atendidos, em relação ao mês

passado. "Pelos números, não há

como estabelecer uma relação,
mas os casos aumentaram muito
com o frio", diz o administrador,

Geada aumenta as perdas entre produtores rurais
. .

. .

Ol.ericultores e
.

bananicultores
são os mais

prejudicados

Guaramirim - As baixas
temperaturas registradas nos

últimos dias, com ocorrência de
geadas, estão aumentando os

prejuízos dos produtores rurais.
em Guaramirim, principalmente
entre os olericultores e bananicul

tores, quejá haviam sido afetados

pela recente estiagem. As perdas
na produção de hortaliças foram
extensas e cerca de 40% dos
bananais do Município também
foram prejudicados, avalia o

técnico agrícola Alcibaldo

Germann, da Epagri.
O olericultor Dietmar Rowe

der perdeu toda a .plantação de
abobrinhas e cerca de 60% do

feijão-de-vagem: na Estrada Ilha
da Figueira, em Guaramirim,
além de cerca de 50 mil pés de
milho verde de outra lavoura que

possui em Schroeder. O caso de

Roweder, considerado produtor
de porte, COI1l cerca de cinco
hectares cu I ti vados com hor

taliças de várias espécies, pode
ser considerado típico do que está
acontecendo com a maioria dos

olericultores, em Guararnirim,
avalia Germann.

Segundo o técnico agrícola,
em muitos casos, os produtores
de hortaliças sofreram duplo
prejuízo. Primeiro em função da

estiagem, que deixou a região sem

chuva suficiente durante 120 dias.

E, agora, com as temperaturas
descendo a níveis pouco comuns

na região. A última queda de

temperatura tão intensa na

micorregião foi registrada há 14

anos, 'lembra Germann..

A alternati va para os ole

ricultores, em períodos de frio tão

intenso como o que está sen-do

registrado, observa· Gerrnann, é

a prática do cultivo protegido,
com a instalação de coberturas
sobre as áreas cultivadas. A
dificuldade que existe em relação
ao cultivo protegido é o custo

Conferindo: produtor Dietmar Roweder constata perda total na plantação de abobrinhas

elevado dos materiais utilizados,
como plástico, estruturas e

sistemas de irrigação.
BANANICULTURA - Os

efeitos dessa situação sobre a

acredita que a quebra de safra terá
reflexo sobre os preços da

banana, elevando as cotações do

produto no mercado.

(MILTON RAASCH)

Sobe o índice de doenças respiratórias
Jaraguá doSul- As baixas

ternperaturas registradas no Sul
do País provocam uma corrida
às farmácias e hospitais, em

decorrência de doenças
respiratórias. Especialistas
estimam que essas infecções
aumentam em 40%, nessa época
do ano, Pelas características do

. sistema imunológico, as crianças
e os idosos são osmais atingidos.

.... u

A Secretaria de Saúde alerta para
que a população tome cuidados

especiais, principalmente para
precaver-se de pneumonias e

meningites .

.

No serviço de saúde muni

cipal, aumentaram as nebuliza

ções e os atendimentos de doen

ças respiratórias. "Esse quadrá é

normal, nessa' época do ano. O

importante é tomar cuidado com

as crianças e os idosos e procurar
manter os ambientes sempre

Incidência: crianças e idosos sãomais suscetíveis às doenças respiratórias abertos, para evitar a meningi te'',

DIVULGUESUA EMPRESA COM
CANETAS PROMOCIONAIS

"38.\Ll
wMaroliu" fifi a$tJf\!í}�- .

t» o:!p../!!!:!!.;_53
:::..'---�� '�........."" <j"iYi'(&.J!I"''<!$� 'W'

,'-T",···m_�s.,.%i:;c�..

��'" � m�··�·V�:;'O.2tJ
Qualidade acima de I .000 peças independenlesda cor

PROMOÇÃO POR TEMPO LIMITADO

Consulte-nos sobre outrosmodelos.
Solicite visita do Representante.

Televehdas 0800478118

Escritório de Advocacia
Dr. Arão dos Santos

'

OAß/SC 9760

.

*Tributário * Bancário
ir 372-0582

R: Carlos Hafermann, 78 - Centro - Jaraguá do Sul

* Civil
.

* Comercial
Jornal
CORREIODOPOVO

370-7919'

Hi lárioDalmanrt.
VENDAS - Graças à estação

fria, os proprietários de farmácias
comemoram recordes de venda
nos chamados comprimidos
avulsos, analgésicos, antitérmicos
e vitaminas. "Se antes vendíamos

20 unidades por dia, agora
vendemos 100", compara a

auxiliar de farmácia, Cristiana
Jaeger. Ela diz que a procura por
aparelhos nebulizadores também
aumentou. "Temos vendido um

ou dois por dia", conta.

(LI�ANDREA COSTA)

, Médicos aconselham
cuidados:

- Evitar mailter'criança�KeJ11
lugares fechados;

.

�'Manter a ventilação em casa,

nos ônibus e salas de aula c, se
possfvel, manter' as casas

ensolaradas;
- Manter as crianças bem

alimentadas e hidratadas (ern
casos de resfriados e gripes),
com água, chá e soro caseiro

(quando necessário);
-Observar sintomas de febre,
tosse (pneumonia e gr;ip�s em

idosos)' ,j

- Qual�uer mudança: no��stadO
de saúde.sprocurar orienta�ão,
médica..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Bombeiros buscam
homemdesaparecido

parecimento do pai um mi stéri O,
porque Ranghetti sumiu sern

d e i x a r qua I que r ve s tíg i o .

Segundo Orácio, o pai tinha
boa saúde e não costumava an

dar deprimido. No dia em que
desapareceu, 'realizou antes

todas as tarefas rotineiras, sern
qualquer anormalidade. O

agri cu ltor, conforme o fi lho,
também não queixou-se de nada
enão deu qualquer sinal de que
poderia, eventualmente; tentar
suicídio.

Já a esposa do agricultor,
,Olga, ainda não acredita na

hipótese de morte por afo

gamento, Segundo ela, Ran

ghetti tinha receio de entrar em
rios e até insistia muito com os

filhos para que evitassem isso.
A família decidiu recorrer ao

auxílio dos Bombeiros Vo
luntários já na quinta-feira à

noite, depois que as buscas

feitas na parte da tarde não

tiveram resultados.
Durante todo o final de

Agricultor
sumiu há
seis dias, em
Guamiranga

Guaramirim - Bombeiros
Voluntários e moradores de

Guamiranga, a dois quilômetros
da sede, intensificaram ontem'

as buscas para localizar o

agricultor aposentado Anibal

Rarighetti , de 68 anos, de

saparecido na localidade desde

quinta-feira da semana pas
sada, Ranghetti saiu de casa por
volta de 15h30 para tratar os

animais e não retornou. Fa

miliares encontraram uma foice
e uma corda de amarrar pasto,
que o agricultor deixou na

margem QO Rio Itapocu, mas

não sabem dizer se o pai morreu
afogado.

O filho do agricultor,Orácio
Ranghetti, considera o desa-

Expectativa: Orácio Ranghetti, filho do desaparecido, acompanha o trabalho dos bombeiros

semana as buscas foram

mantidas, mobilizando, além
dos bombeiros, mais de .urna

centena de pessoas da co

munidade, que vasculharam
todo o�matagal próximo, mas

sem resultado. Os bombeiros
também estão fazendo buscas

com os mergulhadores da

equipe. Eles começaram a

procurar no rio ainda na sexta

feira e prosseguiam na tarde de

ontem. (MILTON RAASCH)

OFICINA MECÂNICA
BAUMANN

FORD - FIAT - CHEVROLET - VOLKSWAGEN.

Dispomos dos seguintes 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 escapamenlos.

".,

PIIOMOCJlO DE
. ...:»

ESeJlPJlMEN"OS

I AUTO CENTER

R. Exp. Antonio Carlos Ferreira, 865
Vila Lenzi
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Futsal jaraguaenseperde a

liderança doCampeonato
e Chico fez 6 a 3. Quando faltavam
três minutos, Jaraguá do Sul

aproveitou o momento bom no

jogo e diminuiu com novo tiro
direto de Luisinho. O técnico pediu
tempo e passou a jogar com o

goleiro linha, função do ala

Luisinho, buscando o empate.
Dedé, com chute certeiro,
encostou no placar em 6 a 5. Mas
a Unoesc reagiu em seguida,
marcando Unoesc 8 x 5 FMEI

Breithaupt/Caraguá. No próximo
sábado, a FME' enfrenta a

Taschibra, de Blumenau, no

Ginásio de Esportes Arthur Müller,
às 20h30. Resultados da rodada:

UnisullFlorianópolis 3 x 2 Seara,
AgroestelPalmitos 5 x 6 Gaboardil

Curitibanos, Taschibra/Blumenau
2 x 5 Tuper/Planor/São Bento do
Sul. Classificação: Tuper, com 35

pontos; FME/Breithaupt/Caraguá,
33 pontos; Unisul/Colegial, 33;
Unoesc, 27; Taschibra, 16;
Agroeste, 13; Gaboardi, 12; Seara

e AABB, com 6 pontos.
(AGOSTINHO OLIVEIRA)

Jaraguá do Sul - Numa

noite fria em São Miguel do. Oeste,
a FMElBreithaupt/Caraguá jogou
mal e foi dominada pela Unoesc,
perdeu a invencibilidade e a

liderança do Campeonato Cata

rinense de Futsal. No final, placar
de 8 a 5 para a equipe do Oeste de
Santa Catarina.

No primeiro tempo foram

necessários pouco menos de 8
minutos para a Unoesc chegar aos
3 a O, gols de Neguinho, Marcelo
Serrão e Gibi. Os jogadores da

FME não se encontraram em

quadra. O técnico de Jaraguá do

Sul, Manoel Dalpasquale, tirou o

goleiro Paulinho para a entrada de

Marcelo, que acertou um chute na

trave de Mano; da Unoesc.
No segundo tempo, a Unoesc

entrou determinada a quebrar a
.

invencibilidade da FME. Os

jogadores de Jaraguá do Sul

tiveram poucos momentos bons na

partida, marcando o primeiro gol
com James. Marcelo Serrão fez 6 a

1, Gédson diminuiu para a FME,

Dúvida: se o resultado for confirmado, Hakkinen continuará na briga pelo título

·FIA analisa resultadodeZeltweg
Piloto da Mclaren
dominou a 109

etapado
Mundial de F-l

É asegunda vez no ano que a

McLaren tem problemas em

vistorias técnicas pós-corridas.
No GP do Brasil, foi verificada
uma diferença de altura na asa

dianteira do carro de Coulthard,
que terminou em segundo, e o

piloto acabou sendo des
classificado. Se tivesse somado

os seis pontos daquela prova, o

escocês hoje estaria, empatado
com Michael Schumacher, da

Ferrari, na liderança do'

campeonato.
Na ocasião, a McLaren

defendeu-se alegando que as

ondulações de Interlagos
'causaram uma alteração es-

.

trutural em seu carro, fazendo
com que a altura da asa dianteira

mudasse durante a corrida. A FIA

não engoliu as explicações e

manteve a desclassificação de
Coulthard. (FLAVIO GOMES)

A caixa foi levada a Londres,
onde está sendo submetida a

análises por uma empresa
especializada. Caso seja
detectada �'a violação do

equipamento e a possível
inclusão' de programas de

computador proibidos pelo
regulamento, Hakkinen será

desclassificado e David

Coulthard, que chegou. em
segundo lugar, será declarado o

vencedor do GP austríaco.
A Mcl.aren garantiu ontem

que não está preocupada com as

análises da FIA e garante que na

checagem de seus softwares
nada de anormal será encontrado.
"Estamos tranqüilos. Ninguém
mexeu nos programas de

computador. O lacre deve ter

caído por causa das vibraçõesdo
carro", disse um porta-voz da

equipe.

Frankfurt - A 'Federação
Internacional de Autornobilismo

'(FIA) vai divulgar hoje o

resultado da análise da caixa
eletrônica do carro de Mika

Hakkinen, vencedor do GP da

Áustria,) em Zeltweg. Na vistoria
'técnica depois da corrida, a

décima etapa do Mundial de
Fórmula 1, os comissários
notaram a ausência de um lacre
da FIA na caixa, que contém os

programas de computador
responsáveis pelo gerenciamento
eletrônico de vários componentes
do carro.

FMElBaependi ficaem segundo '1

lugar noRegional deBocha
teressava para Rafael Vanz

Borges, da FMElBaependi, con

tra o "Zebra", de Timbó. Depois
de estar perdendo, por 10 a.5,
Rafael se recuperou, mas perdeu
por 12a10. Ele venceu a So

ciedade Guarani, por 12 a 6.
A dupla os bochófilos da

FMElBaependi, Dalcio Buzzi e

Zélio Trindade, venceu a

Sociedade Guarani, por 12 a 6, a

Sociedade Musical, por 12 a 4, e

feéhou com a única derrota para
Associação Bairro das Nações,
por 12a6. Com estes resultados,
a Associação Bairro das Nações
foi a campeã, com o PMEI
Baependi ficando em segundo
lugar. A seguir, ficaram Sociedade
Musical, de Rio Negrinho, e

quarto, Sociedade Guarani, de
. São Bento do Sul. (AO)

Jaraguá do Sul - A equipe
FMElBaependi de Bocha termi
nou em segundo lugar o qua

drangular final do Regional
disputado em Jaraguá do Sul. O
quadrangular reuniu equipes de

Jaraguá do Sul, Timbó, São

Bento do Sul e Rio Negrinho. No
primeiro jogo, confronto contra

a Associação Bairro das Nações,
de Timbó, vitória do Baependi no
trio, por 12 a 2, nova vitória

sobre Sociedade Guarani, de São
Bento do Sul, por 12 a 4, e sobre
Sociedade Musical de Rio

Negrinho, porIê a O. No trio, o

Baependi jogou com Waldeinar

Rau, Clair Benatti e Marcos

Alves.

No individual, depois da

derrota para a Sociedade Mu

sical, por 12 a 6, só a vitória in-

NOVIDADE!! Folheações a OURO 24 Quilates e
Práta EM DOMiCíLIO!!

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

domicílio 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,;3
� Vip Folhea�ões. Fone (Oxx47) 9973-3100
Z''__NO-V�'D-AD�E�II-N-O-V'-DA-D-E!!-NO-V-'D-AD-E�II'-N-O-V'-OA-D-EII-NO-V-'O""'AD'-E-I!-N-O-V'-OA-O-EII-N-OV-'D-A�OE�II-N�O�V'�DA�O-EI-!�N-OV-ID-A-OE-!l-N�O�V-'DA-O�EI�I�N�OV�ID-A=DE=II���

. .

O llislilluto Falcão Bauer de

São Paulo (SP), que é<o maiól"

labO"ralório de teste para
pi"Odulos da Amériica Latina,.
stoa e .aPI'OVOU os combustíveiS

do Posto Marechal.

I
ast��i..: e colGq.ue qUalida�
comprovada em seu veiculo..Av", Mal .. Deodoro da Fonseca, 961
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