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estofadose colchões

Chico Schwammbach/CP Campeonato
Varzeano de Guaramirim

foi finalizado sábado

VARZEANO

Poço Grandevence
a competição
o timePoçoGrande venceu

o Cruzeiro, nos pênaltis, por 4
a 3. A equipe conquistou o

título de campeã do 80 Cam

peonato Municipal Varzeano
de Guaramirim, no sábado

passado. Página 8
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Depredação de outdoors acírra
campanha em Jaraguá do Sul
A depredação de um outdoor da coliga

ção Renovando com o Povo (PMDBIPPS)
e a retirada de placas do candidato do PT
acirra a campanha em Jaraguá do Sul.

Os partidos evitam acusar os ad

versários e prometemmanter a campanha
em alto nível. Entretanto, notas. con- -'

traditórias chegaram às redações dos

Jornais.
O deputado estadual Ivo Konell

(PMDB) e o presidente do PT, Silvino
Volz, prometeram punir exemplarmente os

militantes que atentarem contra a

.propaganda adversária. Página 4

Câmaras voltam
esta semana

Encontro busca

solução a pragas

Pai e filho acusados
de furto em loja

Amaioria das Câmaras de
Vereadores daMicrorregião da
Amvali reiniciaos trabalhos esta
semana. Em Schroeder, o

retomo está previsto somente

para o dia 15, enquanto que
Corupá promete voltar às
atividades parlamentares nesta
noite. Página 3

A gerência da Epagri de
Guaramirim promove hoje, a
partir das 13h30, no Pavilhão
deExposições, encontro sobre
o controle de percevejos e da

bicheira da raiz do arroz irriga
do. Estão convidados os pro
dutores de arroz de Guarami
rim e Araquari. Página 6

Fábio de Jesus da Silva, 46
anos, e o filho, Higor Gon
çalves da Rocha Silva, 20,
foram presos, acusados de

assaltar loja emPomerode. Eles
foram ouvidos e liberados pelo
delegado de Jaraguá do Sul,
pornão ter ocorrido flagrante. I

Página7

Edson Junkes/CP
Moradores da Rua Expedicionário Ângelo Vicenzi reclamam do pó e da. alta velocidade com que caminhões de lixo
circulam na via. Eles ameaçam trancar a rua se nenhuma providência for tomada pelo Município.

,i

Ano 81 - W 4.322 - R$ 1,00

Edson Junkes/CP Fornerolli

promete cumprir com
o rigor da lei eleitoral

ELEiÇÃO
Juiz alerta
sobre propaganda
o juiz Luiz Antônio Zanini

Fomerolli orienta candidatos de
Jaraguá do Sul e Corupá.
Página4
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Disse-que-disse
A frase atribuída ao vereadorCarione Pavanello, apresen

tando uma outra versão ao slogan da campanha da coligação
Mais Jaraguá do Sul (PSDBIPPBIPFLIPTBIPLIPTN), pode

significaroponto departida deuma
campanha fundamentada no disse
que-disse. Segundoumjomallocal,
Pavanello, que integraaaliança, teria
afirmado que o "Mais" seria "mais

'

emprego naPrefeituraparaamulher
do vice-prefeito, mais cargos co
missionados e mais parentes na

,

administraçãopública".
A frase é forte e compromete a

coligação. O vereador a negou
categoricamente, todavia, omal já
está feito. Preocupado com a

repercussão negativada infeliznota,
acusou o jornalista responsável de
leviano. "Não sei porque ele in
ventou isso, nunca dei tal de

claração. Talvez esteja a serviço de
alguém", rebateuPavanello, contribuindo aindamais para acirrar
os ânimos. Feita ou nãoa declaração, unia coisa é certa: o jogo
mesquinho de interesses eleitorais e de traquinagem pode
prosperar se não houverbom senso.

Não cabe aqui defenderum ou outro, muitomenos promover
o exercício das elucubrações a respeito dapossível declaração.
A intenção é chamar a atenção sobre as artimanhas e os

conchavos políticos que envolvem toda a comunidade, com
reflexos nos destinos doMunicípio.Apesar das campanhas
difamatórias, política é coisa séria e deve ser conduzidapor
pessoas sérias. À população cabe a responsabilidade pela
escolha dos futuros administradores, segundo a ética e o

compromisso.
,

A providencial e rápida retratação é mais um caso

característico de intrigas políticas resolvidas nos bastidores, antes
que o fósforo atinja o-estopim da aliança e possa causar danos
", ' '

maiores. A irritação de Pavanello contrasta com as críticas

sistemáticas feitas ao governo, em especial aos secretários, a
quem acusade não serpolíticos e não contribuirpara acampanha.
Há um grande complicador da desordem interna: as feridas

conquistadas nós conflitos entre PSDB e PFL ainda não foram
totalmente cicatrizadas.

No final de 1998, o então vereador Vicente Caropreso, do
PSDB, foi contra o projeto do governo sobre ISS, dando início
ao atrito. Neste ano, os partidos se desentenderam noCongresso
Nacional, gerando acusações e ameaças recíprocas. Tudo se

mistura no balaio de xepas de fim de feira, na confusão de
desarmar as barracas. Os sócios da mesma barraca não se

entendem na divisão da féria,mais insistem naencenação para
agradar a clientela. Os adversários tentam tírar proveito da

confusão, oferecendocombustíveis ao caso.
Infelizmente, a frágil democraciabrasileirapermite a corrida

aos holofotes de candidatos e partidos. Na outra ponta, a
imprensa, àmedida em que promove o festival de palavrórios e
abre espaço para fofocas, contribui decisivamente para a

perpetuaçãodo corporativismo,mantendo os currais eleitorais. _

No limiar do terceiromilênio, cabe ao conjunto da sociedade
lutarparaque os governantes tenhamuma visãomenos liberal e

egoísta emais social, sendo co-promotora do desenvolvimento.

internat QS

feridas
, conquistadas
nas conflitos
enttePSDB e

PFL (tinda 1l4iJ
-foram'
totalmetue
cicatrizadas

A Festa Bucovina do ano 2000

A Festa Bucovina, que é
realizada todos os anos no

início de julho, no Bairro
do Campo doGado, emRio

Negro, Paraná, foi, como
sempre, um verdadeiro su-.

cesso, pois o povo de ori

gem bucovina sabe se

divertir com aquela sua

conhecida alegria, edu
cação e respeito que lhe é

peculiar. Eu me expresso
desta forma porque foi a
nona vez que fiz presença
nessa festividade, para a

qual tenho sido devida
mente convidado. E devido
não só a esses convites, mas
também amaneira amável
como sou tratado pela
maioria dos festeiros,
tenho certeza que a minha

presença nessas festi
vidades continuarão por

* José Castilho Pinto

muito tempo.
Por ocasião da Festa

Bucovinadejulhode 1999,
escrevi um artigo nos

vários jornais nos quais
'venho colaborando assi
duamente sobre tudo que
tive ocasião de ver, inclu
sive, mencionar os nomes
da rainha e das princesas

'

eleitas para os festejos,
como fazemos agora, dan
do os nomes das belas e

atraentes rainha e princesas
da FestaBucovina deste ano
e que são: rainha - Fátima

Camargo, princesas -

Cristiane Schelbauer, San
dra E. MaideI e Lauriene L.
Fuchs.

E quanto às festas já
realizadas, tudo tem ocor

rido como sempre, isto é,
como aquela satisfação das

refeições bem-feitas e a

contento, dos bailes com

lanças alegres e sérias e

tudo omais que diz respeito
à Festa Bucovina. E aí está
a razão da minha presença
nessas festividades, .e que
não é um simples com

parecimento, e sim uma

alegre obrigação dado o

tratamento que me é

oferecido não só pelos que
têm cargo de comando,
como o ilustre professor
Airto, mas também todos

aqueles que pertecem a

esta bela, útil e primorosa
Sociedade dos Bucovinos,
à qual tenho o prazer e a

honra de freqüentar e com
isso dela fazendo parte.

* Funcionário público
federal aposentado

Artigos para Carta do Leitor; devem ser enviados para Rua WalterMarquardt, 1.180. As' cartas devem conter

no máximo 30 linhas, o endereço ou telefone para contato. O jornal se reserva o direito de sintetizar o texto

e fazer as c�rreções ortográficas e gramaticais necessárias.
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"O governo FernandoHenrique Cardoso legitimou-se por
causa da estabilidade econômica, que é sucesso financeiro,
mas um desastre social." (Sociólogo Emir Sader analisando o

governo Fernando Henrique Cardoso - PSDB - e suas

conseqüências nas condições sociais do País)

NOITE DA CANJA
DATA: 29/7/2000

HORÁRIO: 18:30 horas
LOCAL: Parque Municipal de Eventos

PROMOÇÃO: Casa da Amizade de Jaraguá do Sul'

*Microcomputadores
�.'J *AcessóriosemGeral

Fone/Fax:
(0**47) 373-'1115
3 meses de Internet Grátis

Rua lrineu Vilela Veiga, 137 - Centro - Guaramirim -. SC
E-mail: inforrna1icenter@tenacorn.br

E�GE�HARIA E ARQUITETURA
Projetos e Construç6es

NOVO ENDEREÇO
Rua: Bernardo Dornbusch, 300· Safa 12

Baependi . Jaraguá da Suf . SC
.

CEP: 89256·100 . Jaraguá do Suf . SC

A�L�MmV�i�
. CREA·.iIQq�l

Fone: (0**47) 275·3441 / 9975·1749

Dr. Ralae/Luiz Pamplona
eRO-SeS117

•

Ilha da Figueira • Centro • Czerniewicz

Dr. Kleber LisboaAraújo
eRD-SCS270

.

Sabe o que está che�andof

EDUCAÇÃO E CIDADANIA

Câmaras MUnicipais reiniciam
os trabalhos na microrregião
Guaramirim teve

. ,

o maior numero

de reuniões
extraordinárias

Guaramirim/Corupá/
SchroederlMassaranduba -

As Câmaras de Vereadores estão

reiniciando os trabalhos na

microrregião. Nos Legislativos de
Guaramirim, Corupá e Mas
saranduba as atividades estão

começando nesta semana. Em

Schroeder, o retorno ao trabalho
acontecerá no dia 15 de agosto.
Em Guaramirim, na sessão de

reabertura, quinta-feira, o

principal assunto será a

discussão do projeto de lei do

Executivo, que institui a política
de incentivos às indústrias no

Município. Em Corupá, a primeira
reunião está prevista para esta

noite, _tendo em pauta a Lei de
Diretrizes Orçamentárias, que
estabelece as bases para a

elaboração do novo orçamento
A Câmara de Guaramirim foi

a que mais realizou reuniões
extraordinãrias no recesso.

Foram quatro' sessões no

período. O intervalo mais curto

foi o do Legislativo corupaense,

que de acordo com o Regimento
Interno, só teve 15 dias de

recesso. Em Schroeder, a

Câmara deverá retomar os

trabalhos com algumas definições
já tomadas para a nova

legislatura. Os salários dos

futuros vereadores serão de R$
1,11 mil mensais, contra R$
795,24 recebidos hoje. O au

mento será de 39,58%. A Câmara
realiza uma sessão por Semana.

O presidente Valmor Hasse
defendia salário de R$ 960,00,
mas acabou dobrando-se à

vontade de outros vereadores,
que defenderam base salarial
maior.

+- "Temos certeza que a primeira
pesquisa oficial divulgada vai nos
dar no máximo 12%. O objetivo é
desacreditar a candidatura e fazer
com que os votos migrem paraum

dos dois adversários, conforme a r

conveniência." (Presidente do Diretório
do PT de Jaraguá do Sul, Silvino Volz,
prevendo a repetição da manipulação de
pesquisas de intenção de votos, como

aconteceu na eleição de 1998)

Edson Junkes/CP

última eleição municipal ficou na

primeira suplência do PMDB,
trocando posteriormente de

partido.
Os vereadores de Guaramirim

deverão receber remuneração
adicional de R$ 1 mil, pelas
sessões extraordinárias reali

zadas, sendo R$ 250,00 por

convocação. atendida.
(MILTON RAASCH)

De volta: Fernando Reinke ocupará a vaga deixadaporDonato Petry

Hasse vê com restrições os

novos salários da Câmara,
admitindo ter sentido resistências
da comunidade. Ele também
desistiu de tentarmudar o número
de cadeiras no Legislativo, depois
que a juíza SôniaMariaMazzetto
Moroso indeferiu o pedido.
Também por sentir que a

comunidade encara o assunto de

maneira reservada.
Já em Massaranduba, onde o

Legislativo fará a primeira sessão

depois do recesso nesta quinta
feira, os trabalhos estarão

marcados pela perda do vereador
Donato Petry (PMDB), falecido
na semana passada, quando
acidentou-se durante uma

caçada. O substituto de Petry será
Fernando Reinke (PSDB), atual
candidato a vice-prefeito pela
coligação PFLlPSDB, que na

Vendo ou Troco
,

O
1\

EMERGENCIA
ODONTOLÓGICA

DISQUE: 99B1 BOGO
91044311

Ótima casa de alvenaria
com 160m2, em Curitiba.
Tenho interesse por uma
casa em Jaraguá do Sul.
Tratar com o proprietário
pelo fone: 9993-3777

.MPANYSOME
.

. ACESSÓRIOS LTDA.

Toda linha de som automotíva,
plug's e transformadores

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

primeiro sismo de campanha
Líderes negam
envolvimento e

prometem
respeito mútuo

Jaraguá do Sul - A

depredação de um outdoor da

coligação Renovando com o

Povo (PMDB/PPS), na noite

do último sábado, e a retirada

de algumas placas do

candidato do PT, durante a

semana passada, foram

motivos de desentendimento

entre as legendas. Inicialmente,
o PT acusou, ainda que de
forma velada, o PMDB pelo ato
de vandalismo. O deputado
estadual Ivo Konell (PMDB),
coordenador da campanha da

aliança, rebateu duramente as

insinuações e garantiu que "é

regra dentro da coligação
respeitar as propagandas dos

adversários" .

O presidente do Diretório

do PT, Silvino Volz, tentou botar
panos quentes e atribuiu a nota

à ação isolada dentro do

partido. "A nota que acusa o
!

Edson JunkeslCP

Paz: Konell (E) e Volz prometem punir "arruaceiros"

PMDB pela retirada das placas
do PT não representa a opinião
do partido. Hoje (ontem) a

coordenação de campanha tem

reunião marcada para tratarmos
deste assunto. Até lá, não vamos
nos posicionaf a respeito",
declarou, acrescentando que o

partido não acusou o PMDB,
, muito menos vai deixar se levar

pela tentativas de envolvê-lo em
conflitos e possíveis agressões.

Konell lembrou que, na

eleição parlamentar de 1998,
teve centenas de placas des

truídas pelos adversários, que na

época conseguiu identificar.

"Nós, mais que ninguém, sa

bemos o que é ter todo um tra

balho destruído por bandidos.
Por isso, não vamos admitir que
nenhummilitante do PMDB ou

do PPS destrua ou danifique as

propagandas dos adversários",
reforçou.

Tanto Volz quanto Konell

prometeram punir exem

plarmente qualquer integrante
da aliança ou do partido
envolvido em atos dessa
natureza.

(MAURíLIO DE CARVALHO)

Juiz orienta sobre propaganda eleitoral
Jaraguá do Sul - o juiz

da 87a Zona Eleitoral, Luiz
Antônio Zanini Fornerolli,
reuniu na tarde de ontem, no

auditório do Sindicato do

Vestuário, os candidatos às

eleições majoritárias e pro
porcionais do Município e de

Corupá, para orientar sobre a

lei eleitoral, que regulamenta as

propagandas políticas.
Fomerolli, que em recente

reunião com representantes de

partidos prometeu fazer

cumprir a lei eleitoral, alertando
inclusive pa�a as punições

DIVULGUESUAEMPRESA COM
CANETASPROMoaO�

"'8IBLL
.....RelA. O.....NO...

'De O, toé" 0,53

::::: lII!!"iA= ( ';=")
I sWj,c.,gtt ;-'De 0,,55é" (J}1

QuaJkladOacmade 1.000peças indeperdeo1lesda cor
PROMOÇÃO POR TEMPO LIMITADO

Consulte-nos sobreoutrosmodelos.
Solicite visita do Representante.

.

Televendas 0800478118

Escritório· de Advocacia
Dr. Arão dos Santos

OAB/SC9760

* Comercial

*Trihutário * Bancário
ir 372-0582

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

previstas, disse que a intenção
da palestra era informar sobre a

lei. "O objetivo é dirimir dúvidas

e reforçar sobre o que é e o que
não é permitido", afirmou.

Segundo o juiz, a propaganda
eleitoral está prevista na Lei

9:504, compreendendo todos os
aspectos. "As campanhas irre

guIares serão punidas de acordo
com a lei. O candidato que
difamar o adversário será punido
administrativa e judicialmente e

chamado a reparar o dano moral

que causou", alertou.
As propagandas dos can-

* Civil

didatos às eleições majoritárias
devem conter o nome da

coligação e os partidos que a

integram. Já para os postulantes
às Câmaras de Vereadores é

obrigatório a inserção do nome

da coligação, além do nome do

candidato à eleição propor
cional.

CANDIDATURAS -Na
damenos do que 139 candidatos

disputam 19 cadeiras na Câmara
de Jaraguá do Sul, numa relação
de 7,3 postulantes por vaga. Em
Corupá são 38, candidatos para
11 vagas . (MC)

A Justiça Eleitoral de Jaraguá do Sul impugnou as candidaturas do

professor de Educação Física José Maria Nunes e do médico
Walter Batista Falcone, ambos do PPS. A alegação é que têm

dupla filiação, não desfiliaram-se do PPB.
Os candidatos juram que cumpriram todos os trâmites exigidos
pela lei eleitoral, inclusive têm docuinentos comprovando a

desfiliação e a filiação ao PPS, e prometem recorrer da sentença
em Florianópolis,

Nunes acusou diretamente o ex-presidente do PPB Wigando Meier
pela confusão.

- Aguardamos com tranqüilidade o julgamento do Tribunal
,

Regional. Acreditamos na Justiça e vamos

respeitar sua decisão, seja ela qual for -, afirmaram.

'Campanha I
A aliança Renovando com o

'

Povo, encabeçada pela ex

secretária do Bem-estar Social
CecíliaKonell (PMDB),
promete distribuir à população
ainda esta semana o programa
de governo. A previsão é

entregar cerca de 30 mil

exemplares diretamente nas

casas e outros quatro mil via
Correios.

A coligação prevê ainda
realizar 25 comícios, na
eleição passada foram 41.

Campanha II
O PT continua o trabalho de

campo, apostando na militância

para convencer os eleitores.

Segundo o presidente da

legenda, Silvino Volz, a
estratégia é tentar identificar os
adversários com os governos

estadual e federal e as

condições do País.
- Todas as mazelas e

desigualdades são resultados

destes 500 anos de desgoverno
que se revezam no poder -,

criticou.

Retorno

A Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul retoma do recesso

parlamentar nesta quinta-feira. A esperança é que, pelo menos

agora, véspera das eleições municipais, os nobres parlamentares
façam alguma coisa para justificar a candidatura e convencer os

eleitores que devem ser reeleitos.
Nestes três anos e meio da atuallegislatura, com raríssimas e

honrosas exceções, assim me�mo em muito pouco, trocaram a

função parlamentar pelo assistencialismo.

Crítica
A redação do Jornal CORREIO
DO POVO recebeu dezenas de

críticas de profissionais da
área da Assistência Social
com relação ao editorial da

edição de 13 julho, que em um

trecho afirmou: "Vereador é '

para fiscalizar os atos do

Executivo, criar leis que
auxiliem a administração e não

assistente social."
Eies alegam que a forma
como foi colocada, deixa
dúvidas sobre as atribuições
dos profissionais.

Posição
O jornal aceita a crítica e

reconhece que a frase poderia
ser melhor elaborada, evitando

as confusões e os protestos
gerados.

Entretanto, faz questão de

explicar que o objetivo do texto

foi esclarecer a função
parlamentar que, infelizmente, é
executada com assistencialismo

barato para enganar eleitor.

Em nenhum momento teve a

intenção de ofender os

profissionais da área de

assistência social.

CASA DO COBRE
Trabalhamos com venda de produtos para

rebobinamento e conserto de motores elétricos .

- Fios de cobre;
- Capacitores de partida e permanentes;
-Cabo de ligação;
- Rolamentos;
'-Espaguete;
- Ventiladores de motores;
-Selomecãnico;
-Verniz;

Rua BerthaWaage, 2094
Bano dO Rio cerro

Fone: (Oxx47) 376-0193
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História em Fotos
Antes de 1940, as objetivas das
câmaras fotográficas estavam
voltadas para as ruas Getúlio Vargas
e Epitácio Pessoa, com suas

transversais. Este "hábito" só
mudou com a mudança da
PrefeituraMunicipal, naquela
década, para aAv. Mal.
Deodoro da Fonseca. Ou seja, a
mudança da sede do poder fez com
que esta rua tomasse a importância
das outras, acelerando a sua

urbanização. As ruas que,
anteriormente reinavam absolutas,
perdem suaimportância.

l
,

Por Egon Jagnow

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

E-mail: indumak@netuno.com.br

Indústria de

Máquinas Kreis Ltda.

Av. Getúlio Vargas. Vê-se em

primeiro plano a casa de Walter

Hertel, à esquerda, a casa

pastoral da Igreja Evangélica, à
direita. Difícil éprecisar sua
data, mas provavelmente é da
década de 1920.

ELES MUDARAM DE CANAL.
I\. ,

MUDE VOCE lAMBEM.

Canal·I7
Jaraguá do Sul
100% regional
REDE SANTA CATARINA
DE COMUNICAÇÃO

As estrelas do SBT nacional estão se transferindopara o canal
17 Jaraguá do Sul.
É através dele que você apartir de hoje assiste o Sílvio, a Hebe,
o Gugu, o Nobrega, o Ratinho, o Hermano, as novelas da Tele
Visa, os filmes da Warner e da Disney.
Tudo isto ao lado do grande diferencial do SBT Santa
Catarina. A programação 100% regional.
Serão ditas horas diárias deprogramasfeitos e gerados aqui,
por gente daqui. ,

Programas que vão defender os interesses da comunidade e

fortalecer a imagem de Jaraguá do Sul no cenário nacional, por
isto, apartir de hoje ligue no 17.
SBT Jaraguá do Sul a televisão que vai mostrar as caras deles e

a cara da cidade.
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.,

_ Em 1988, o prefeito Durval Vasel, com o secretário de

Administração, Ivo Konell, assinavam a Lei n° 1.178/88, que
autorizava o poder ExecutivoMunicipal a receber por doação da
Associação Brasileira do Municípios - ABM, com sede à SAS -

05 - Lote SA - BI, "F", na cidade de Brasília - DF, uma unidade
processadora de dados composto de: ummicrocomputadorDGT
- PC, marcaDIGITUS, com 512K dememória, e um winchester
de 10 Mgbytes, um drive de 51A e interfaces vídeo teclado e uma

impressoramarca DIGITUS de 132 colunas:
_

_. O mesmo prefeito, Durval Vasel, entre outros documentos,
baixava Edital de Lançamento n° 11/88, referente à pavimentação
a paralelepípedos da Rua 190 - OTTOKUCHENBECKER, de
acordo com o Edital de Custos n" 50/80, nominando os

confrontantes, sendo a cobrança efetuada para cada propriedade
sete dias após a: execução dos serviços.

Confira a' História

liA 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

HÁ62NOS
_ Em 1938, a imprensa era severamente vigiada e os comunicados
oficiais saíam da Secretaria da Presidência às interventorias, e estas
aos prefeitos nomeados.
_ Assumia o cargo de juiz de Direito da Comarca de Jaraguá, o
dr. Euclydes Mesquita, de brilhante formação jurídica de nosso
Estado.
_ Com o aparecimento de alguns casos de febre amarela na região,
uma comissão de médicos do Serviço de Febre Amarela vacinava
a população dos municípios, onde se verificavam alguns casos da
terrível moléstia. EmJaraguá os interessados eram atendidos no
Hotel Central, na Rua CeI. Emílio Carlos Jourdan, às 9 horas.
_ Henrique Theodoro Harger escrevia a secção alemã, ele que
fôra integralista e, expulso por questões ideológicas, editava O
IMPERADOR, que extraiu apenas cinco edições.

HÁ 32 ANOS
_ Em 1968, o Clube Jaraguaense de Xadrez, que funcionava anexo
à sede do Clube Atlético Baependi, empossava a diretoria para o

período 67/68: Presidente de Honra, Dr. Erich Kaufmann; Pres.,
Aldo Prada; Vice, Ricardo Feldens; 1° Secr., Sérgio Sampaio; 2°
Secr., Amaury R. Ruysam; 1 ° Tes., José Castilho Pinto; 2° Tes.,
Edmundo Lombardi; Diretor de Jogos, dr. Ivo Kaufmann, e Orador
Oficial, José Castilho Pinto. Realizava-se um Torneio Infanto
Juvenil de Xadrez para ambos os sexos, até 16 anos incompletos.
Avisava a presidênciao início do 2° Torneio de Classificação,
podendo os elementos que tomarem parte no primeiro torneio
iniciar o sistema de desafio.

HÁ22ANOS
_ Em 1978, o colunista Celso Luiz Nagel comentava a posse do
novo Conselho Diretor do Rotary Club Jaraguá do Sul, período
78/79, no Restaurante Itajara: Pres., Lourival Rothenberger; Vice,
Victor Frech; Secr., Januário Stinghen; Tes., Enéas José Garcia;
Diretores: AWaldemar Behling, B Márcio Mauro Marcatto; C
Alfredo Guenther e D Dietrich Hufenuessler. Era diretor de
Protocolo: Bruno Breithaupt. O presidente Moacyr Rogério Sens,
que deixava o cargo, fazia uma retrospectiva, destacando que o

rotariano Ce futuro governador do Distrito 4650) MarIo Sousa,
durante a sua vida rotária completava 17 anos de 100%, enalteceu
os serviços da Ação Social, adquirindo berços para crianças
carentes e.elogiou o.trabalho das damas da Casa da Amizade,
com campanhas internas e promoção do Baile de Debutantes.

HÁ12ANOS

tun &� 1ItdM-S�
MOMENTOS DE REFLEXÃO

A língua, bênção ou maldição?'

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

Tio Eugênio

Empresas jaraguaenses em 1938 (2)
Leopoldo Reiner anunciava-se com a Tipografia

Avenida, na Getúlio Vargas; Hotel Becker ficava na

Rua Emílio Carlos Jourdan, defronte ao negócio de

Breithaupt& Cia.; RobertoMarquardt, anunciava-se
como dentista, na Epitácio Pessoa; velas de cera só

podiam se conseguir com o fabricante Francisco
FredericoMoeller, naRua Bruestlein (a atual Rua 412,
também conhecidaBenjaminConstant e Joinville, atual
MaxWilheIrll); Jazz BandElite, fundado em 15-11-29,
emHansa, 2°Distrito de Jaraguá; a SchuhfabrikGosch
Irmãos tinha fábrica na Rua Bruestlein, no outro lado
do Itapocu, hoje Rua 14 (Georg Czemiewicz). Faz-se
necessário uma explicação: naquela época, da saída
da Ponte Abdon Batista, ia-se para cima ou parabaixo
por uma rua só, que se chamava Rua Bruestlein,

homenageando o ex-diretor do Domínio Dona Francisca e se chegava na Sociedade de
Atiradores "Jaraguá", por um caminho que hoje é a Ruà 83, denominada de SemeMattar.
Só muitos anos depois de construída a nova Ponte Abdon Batista é que se abriu a via que
dá volta ao Morro do Stein, que é a Rua 13, denominada de Adélia Piazera Fischer. De
modo que, com o desenvolvimento da cidade, a Rua Adélia Fischer serve de divisa dos
bairros Baependi e Czerniewicz. A firma Gosch Irmãos tinha uma loja de calçados na

Rua Getúlio Vargas; a Indústria Reunidas Jaraguá S.A. (Fund. de Rod. Hufenuessler),
atual Duas Rodas, incentivava os lavradores.

Voltaremos. Ate a próxima, com a continuação

o lema do mês diz: -o Eterno, controla a

minha boca e nãome deixa falar o que não devo"

(SI 141.3). Conta-se que certo dia, nestes
tempos antigos, um senhor de escravos mandou
seu servo ao açougue, ordenando-lhe: "Traga
me o melhor pedaço de carne que tiver". Ao

entregar a encomenda ao seu senhor, este ficou
surpreso e indignado. "Língua? Eu não mandei
que trouxesse o melhor pedaço de carne do

açougue?"
"Meu senhor", respondeu o escravo, "a

língua é o melhor pedaço de carne. É com ela

que se faz tanto bem à humanidade. Com ela. se

elogia, se declara amores, se transmite

sabedoria, instrução e orientação aos outros".
"Esta bem,já basta!", interrompeu o senhor

e, aindamuito irritado, lhe ordenou: "Volte agora
ao açougue e traga-me o pior pedaço de carne".
Qual não foi a surpresa dele, quando o escravo

retomou outra vez com língua. "Língua outra

vez? Quando lhe mando trazer omelhor pedaço,
você me vem com língua, e quando lhe mando,
trazer o pior pedaço, você me traz língua de
novo?"

"Desculpe-me, meu senhor", falou-lhe o

escravo, "eu apenas obedeci à sua ordem. A

língua é o pior pedaço da carne. É ela que
transmite mentiras, fofocas, ordens paramatar
e uma infinidade de coisas más e destruidoras.
A língua é omelhor e também o pior pedaço de

Tio Eugênio

carne, meu senhor!"

Tiago escreve no capítulo 3 sobre este

pequeno órgão do corpo humano: "Ora, a

língua é fogo. Com ela bendizemos ao Senhor
e Pai; também com ela amaldiçoamos os

homens, feitos à semelhança de Deus. De
uma só boca procede bênção e maldição.
Meus irmãos, não é conveniente que estas

coisas sejam assim".
Muita coisamudou no mundo desde que

estas coisas foram escritas. Mas, parece que
a nossa língua continua a 'mesma.
Bendizemos a Deus com a nossa língua?
Sim! Que bom! Quanta desgraça, porém, ela
continua gerando. Quanta mentira! Quanta
maledicência' Quanto estrago ela apronta! Só
entre os políticos e corruptos domundo? Não.
Também em nossas comunidades cristãs,
Olhemos para a nossa Igreja. 'Olhemos para
a nossa própria vida. Ora, certamente não é
bom que assim seja. Por isso, continuemos
a clamar e pedir a Deus, fazendo o coro com
o salmista, que já há 3 mil anos orava: "Põe

guarda, Senhor, à minha boca; vigia a porta
dos meus lábios".

Transcrito do Jornal "O Caminho", ano
XVI, n° 8 - agosto 2000.

Com permissão do autor.

Um abraço, Alba Piske.
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"Hugo Hansen e Daiana Tamanini

Esta foto traz um duplo acontecimento:

ele, Hugo Hansen Bisneto, aniversariou
em 9/6/2000, e Daiana Luiza Tamanini
colhe mais uma rosa no jardim de sua

existência, no dia 22 de agosto do corrente

ano.

Hugo é filho de Reinaldo e Renate

Hansen, de Iaraguâ do Sul, e Daiana é

filha de Lauro e Luiza Tamanini.

Amplexos aos dois nataliciantes.

FALECIMENTO

Leopoldo Spézia
Aos 30minutos do dia 25 de julho do corrente ano, faleceu o estimado cidadão Leopoldo

Spézia, com a idade de 84 anos. Viúvo de Filomena Kammer, deixa sete filhos,
.

13 netos e oito bisnetos.
O seu corpo foi dado à sepultura no jazigo da família, no Cemitério central de Jaraguá do Sul,

com grande acompanhamento.
Aos familiares apresentamos as condolências deste jornal.

c? P1?ESENTEPERFEIT(()
PARA AQUELEQUE Vc?CÊAMA

Sapato em couro
a partir R$ 19,90

ESTILc?

QUALIDADE Sap,ato(em couro
Keffor R$ 49,90

VARIEDADE

Sapato em camurça
·a partir R$ 29,90

Mal. Deodoro, 88 e 890 - Centro - Jaraguá do- Sul
Fones: (47) 275-3.585 - 275-3214 - 275-3985

www.lo·aobeber.com.br

tudo em até

6 vezes
sem entrada

Cal�ados I; Esportes

ROTARYCLUB
DE GUARAMIRIM

REUNIÃO 27/.JULHO/2000 - COMPANHEIRISMO - Organizada
pelos companheiros Maurici, Orjana eTaciano

Como havíamos mencionado na coluna anterior, hoje
abordaremos commais detalhes olGE - Intercâmbio deGrupo
de Estudos:

Trata-se deumprogramapatroc�ado pelaFundaçãoRotária
que busca selecionarprofissionais qualificados para visitar os
Estados Unidos no-mês de abril/200l.

Através deste programa, equipes compostas por
profissionais de diversos campos visitam áreas parceiras em
um paísdiferente. As bolsas incluem visitas de quatro semanas,
durante as quais os integrantes da equipe compartilham
informáções sobre seus países.além de entrarem contato com

profissões e estilos de cultura diferente.
O objetivo de um Intercâmbio de Grupo de Estudos é

promover a compreensão e boa vontade internacionais através
de contato pessoal. Enquanto no exterior, os integrantes das
equipes ficam hospedados em lares rotarianos e têm a chance
de conhecer pessoas de suas profissões. Eles também fazem

apresentações sobre os países em Rotary Clubs e outros

lugares.
"

A Fundação Rotária oferece as passagens de ida e volta, e
os Rotarianos do país anfitrião oferecem as refeições e

alojamento e cobrem as despesas de viagem da equipe em seu

país. Os integrantes assumem as despesas pessoais e

imprevistas.
Os interessados precisam ter atuado nos últimos 2 anos, em

umaprofissão reconhecida, ter idade entre 25 e40 anos e residir
e trabalhar em nosso distrito rotário (4.650)

�:·REQUISITOS BÁSICOS:
Necessariamente você não pode ter qualquer vínculo funcional
com oRotaryClub e de parentesco com qualquer companheiro
rotariano: ter boa fluência no idioma Inglês.
·:·COMO FAZER. ..

Para candidatar-se à seleção, contate o companheiro Rildo
Albuquerque pelo telefone 373-1008. Com ele você obterá as

informações adicionais e o formulário de inscrição.
·:·NÃO ESQUEÇA ...

A data-limite para fazer a inscrição é 29/SETEMBRO/2000.

PARAREFLETIR•..

"Só alguém que serve aos outros pode ser um verdadeiro

líder, pois o serviço é característica da verdadeira liderança.
Aliás, na ordem natural das coisas, osmaiores muitas vezes
são vistos servindo aosmenores. Nas relações humanas,
por exemplo: é omestre que serve ao aluno; o pai que serve
o filho; o treinador ao seu time. A autoridade, portanto, não
éumprivilégio pessoal, porém, amais alta formade serviço."

! t!Tabelionato
T" ·de Notas e

-_

Protestos de

Osnildo Bartel
'ir 373�0404

Rua Reinoldo Rau, 61 - salas 1 e 2

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4 - CORREIODOPOVO GERAL Terça-feira, 1 de agosto de 2000

INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO
DE SANTA CATARINA

Cf!!onvite
O presidente do

INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO
DE SANTA CATARINA

tem a honra de convidá-lo e exma. família para a

y�y�
reverenciando os 100 anos damorte de

EMÍLIO CARLOS JOURDAN

a realizar-se dia 14 de agosto de 2000, às 19h30, na

Fundação Centro Cultural- SCAR, à Rua 14 "Georg
Czemiewicz", 160, Centro, Jaraguá do Sul.

Na ocasião falará em nome do IHGSC

o associado EUGÊNIO VICTOR SCHMÖCKEL

As leituras de Manoel de Souza

SEN'fEi.NÇA .MILITAR (103')
Sitiado o general Madeira na Bahia, começou, em 1823,

o dissídio entre as tropas sitiantes, que deviam obedecer ao
comando geral do general Labatut. Desobedecido esse

general por Felisberto Gomes Caldeira, comandante de um

dos batalhões patrióticos, é este preso. Dias depois a Junta
da Cachoeira ordena a prisão do próprio Labatut, e a

libertação de Caldeira.
- Foi malfeito! - declarou o oficial brasileiro, depois de

solto.
E emitindo a sua opinião:
- Um general que não convém às tropas não deve ser

preso por estas: deve ser morto!
No ano seguinte, as suas tropas o matam!

Afrânio Peixoto - Conf. no Inst. Hist. e Geogr. Bras., a 2/7/1923
,

(ENTRA' NA RODA COM DEUS)
IGREJA EVANGÉLICA DECONFISSÃO LUTERANA NO BRASIL

- Paróquia Apóstolo João
Sede Ilha da Figueira

•• 31 de julho a 3 de agosto de 2000••
na Ilha da Figueira

Palestrante: Pastor Sérgio A. Schaefer
(Ivoti-RS)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Dia 31 de julho (2!!-feira) - 19:30h
Da roda da família de Deus

'Dia 1 de agosto (3!!-feira) - 19:30h
Como entrar na roda da família de Deus
Dia 2 de agosto (4!!-feira) - 19:30h
Corno é o dlaa dia na roda com Deus

. Dia 3 de agosto (5!!-feira) - 19:30h
Nosso compromisso com os que estão fora da roda

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Venha participar. Traga a sua família e seus amigos.
Vamos juntos entrar e celebrar na roda com Deus.

- NOVO MILÊNIO SEM EXCLUSÓES •

REMINISCÊNCIAS

Garibaldi-JGS -

Distrito de Veszprém (029)
Por que "antigamente"

e "outrora"? 15

Do interior os moradores

vinham pagar os seus impostos,
marcar proclamas de casamento
e, principalmente, para as

compras no Breithaupt, no
Grubba (o mais forte), no re

lojoeiro Hertel (para a compra
dos anéis), uma parada obri

gatória na loja Stueber, onde o

Walter Doubrawa, o gerente,
tinha de tudo e domelhor. Omo

vimento era intenso e a estação
da Rede de Viação Paraná

Santa Catarina, que naquela
época deveria chamar-se São

Paulo--Rio Grande, despejava
viajantes que demandavam à

cidade e aBlumenau.

Uma movimentada vida se

desenvolveu ao longo de 27

anos, com os sábados coloridos

e barulhentos, pois, traziam
jovens pares para o casamento

civil e religioso e era no bar que
se iniciava o retorno, em en

feitados troles, e ali, no balcão,
rolava a primeira rodada do
"Kümmel", o licor em garrafa
com o gargalo enfeitado de colo
ridas fitas. Dizia mestre Lou

renço Gressinger que era a

"clorofila" que alegrava a festiva
caravana de retorno ao sítio,
onde os convidados esperavam
os recém-casados.

Em 1937, Adão Maba pro
. cedia a reforma da casa que já
era pequena: e, além de um

avanço no prédio para abrigar
. uma barbearia (ainda - então

existente e um relojoeiro,
levantou mais um andar). Com
o falecimento de Emerich

Ruysam, em 1952, o bar passa
para as mãos de José (Zépi)
Panstein que o explora com o

seu genro Arno Benetta.

Rudolfo Watzko e Mário

Airoso compram posteriormente
o seu inventário, os quais, mais
tarde, vendem o estabelecimento

para Adolfo Fiedler, a partir de
quando passou a ser conhecido

por Bar Pulli. Haroldo,Giese,
tempos depois, adquire o bar até
que, há 6 anos, Francisco

Wasch e Renato Nagel, pas
saram a ser os donos do famoso

bar, que era dirigido pelas
esposas destes - Erene Nagel

Esta foto oi tomada no dia 6-7-00, mostrando um conjunto de

casas e ranchos do lavrador instalado na margem esquerda do Rio
Jaraguá, ao lado do cemitério, na região de. Iaraguâ 84, nas

proximidades do negociante Theilacker. Observa-se a boa ordem

em que o proprietário deixa as suas instalações, cada coisa no seu

lugar. Os ranchos já devem ter muitos anos de uso - quem sabe
.

algum desses ranchos, que hoje servem para guardar material,
estábulo ou chiqueiro.fâ tenha servido de moradia nos primórdios
da chegada do imigrante húngaro

Wasch e Laís Terezinha Nagel.
Um dia, o proprietário atravessou
uma parede no meio do bar e

como se parecesse com um lugar
íntimo, passou a ser conhecido
como a "capelinha do Chico".

O prédio, em estado precário,
encerrava um dos mais mo

vimentados bares da cidade. Go
vernadores como os srs. Irineu

Bornhausen, Jorge Lacerda,
Celso Ramos e Ivo Silveira
sentaram em suas. mesas, onde

também os senadores, deputados
federais (Lauro Carneiro de

Loyola ePedroColin) e deputados
estaduais deixaram as marcas de

seus fundilhos nas cadeiras.
Prefeitos e vereadores e outros

homens públicos entravam e

saíam pelas suas portas à procura
de algum refrigério ou de um

bate-papo com algum conhecido.
No seu interior, pode-se dizer

semmedo de errar, foram boiadas
as melhores leis municipais e,

entre um copo de cerveja e outro,
os políticos traçavam aestratégia.
O Mário Tavares dos bons

tempos transformava uma de

suas salas em seu quartel-general.
Lá também se aparavam as

"arestas" e ós "acordos" do que
deveria acontecer na Câmara

Municipal.
Nos anos de eleições, no final'

do dia do pleito, um grupo

procurava o outro e as pro- ,

vocações resultavam em apos
tas que, depois, acabavam em

estrepitosas festas e come

morações. ArthurMüller, nosso
fundador, o finado Ney Franco,
o ex-secretário de Estado Luiz

de Souza, e o ten. cel. Leónidas
Cabral Herbster, de saudosa

memória, entre muitos outros,

curtiam as suas dores e alegrias
resultados dos entre-choques
políticos.

De lá partiam as caravanas

para os comícios. Os empre
gados da Prefeitura, os funcio
nários públicos, faziam de suas

mesas �ponto preferido, onde
não raro o caneco desfilava

pelas mãos dos seus habitués,
na disputa de partidas de gene
ral:

Foi um bar de intensamovi

mentação e de variada fre

qüência. Embora a falta de con

forto maior e da aparência ex

terna pouco convidativa para OS

olhos mais exigentes, o recinto
sempre estava lotado com as'

filas esperando a vez de sentar.

O asseio, contudo, era de pri
meira ordem atendido por pes
soas que conheciam as ati
vidades de um bar, onde im

perava o bom e atencioso aten

dimento. Finaliza na semana que
vem. (Fritz von Jaraguá)
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o diretor

presidente da
Marisol, Vicente
Donini, ao lado
da esposa,

'

Florilda, recebeu
ontem à noite, no
Credicard Hall/Sp'
o título de

empresário líder
do setor têxtil
brasileiro. A

outorga foi dos
leitores do Iornal
GazetaMercantil

Maria Gonçalves

Luiz Carlos Floriani, presidente da Fampesc (Ioinville), e

Carmen Tomazelli, presidenta da Acias (Schroeder), no coquetel
de aniversário da Aciag, Guaramirim

.(1) 14 Anos de Bons Serviços
LUNELLI
-"11'·".11 'iM"ii·lEiCM

SERViÇOS PREDIAIS E R,ESIDENCIAIS

Rua Prefeito José' Bauer, 593 • Vila Rau
F o n e: (O 47) 973 - 9'947 • 372' 350 O
CEP: 89254-100 • Jara'guá do Sul - SC

Qavelli, a loja
que veste o

homem de
bom 8osto.

CaJçactão,364-destacionamentoanexo-náofechamosparaaJmoço
Fone: (047) 370-1010 -tex: (047) 433-3501

o musico jaraguaense, Ingo Reeck lançou seu 1. o CD: "Ao som

nobre do saxofone", no dia 4 de julho. A noite de autógrafos foi
realizada no Box 21

Dieter Bachmann ganhou o Micro System da promoção
"Pedágio de aniversário", da Studio FM. O sorteio foi realizado
durante o show da Banda Capital Inicial, na Praça Ângelo

Piazera, dia 25 de julho
.

Waldemar Mesch
Kleiton Teles
Kleber Teles

FelizAniversário
3/8
Daniele Scheibe
RolfMathias
4/8

Augusto Demarchi Júnior
. Adir Valentini

30fl

Regina Müller Steierlein
31fl
Clarice Zanella
Leodete Maria P. Lima
Luciano Norilles
Benta Bittencourt
1/8

Ângela Meier
2/8
Marcas Welke

. Aniversariou dia 20/7 Joares Jair
Silvano, quem cumprimenta são
seus pais, Dacyra Modro Silvano
e José Jair Silvano

Aline .Preti manda um feliz
aniversário para seu pai, Derli _

Silva Santos; que aniversaria

hoje. Parabéns!

RESTAURANTE CLUBE ALEGRE
o melhor e mais bem localizado
restaurarite 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,

AtEmdimentQ par.a
festas em geral.

llE O IHGSC (Instituto Histórico
e Geográfico de Santa Catarina)
está organizando sessão solene
reverenciando os 100 anos da
morte de Emílio Carlos Jourdan,
a realizar-se dia 14 de agosto de

2000, às 19h30, no Centro
Cultural. Na ocasião falará em

nome do IHGSC o associado

Eugênio Victor Schmöckel.
llE Toda a bela tradição'dos
pampas poderá ser apreciada no
próximo domingo, dia 6, a partir
das 10 horas, na Praça Ângelo
Piazera. O domingo gaúcho terá
animação da banda Gurizada

Campeira.
llEA Apae de Guaramirim rea

liza no dia 12 de agosto, aomeio
dia, sua tradicional feijoada,
evento que acontecerá no Salão

Paroquial da Igreja Católica. Os
cartões estão à venda a R$ 5,00.
1& Muito elogiada a exposição
de artes plásticas "Jaraguá do
Sul nos 500 anos do Brasil", nó
Centro Cultural. São 45 obras
de 23 artistas jaraguaenses. Fi
cará aberta até o dia 13.

1& Causou grande comoção na

comunidade guaramirense, na
última quinta-feira, a morte do
senhor Izidio Carlos Peixer.

Querida figura pública, exemplo
de vida e integridade. Amou
Guaramirim e ensinou a amá-la

como ninguém.
1& Dia 17 de agosto, no Centro

Cultural, será aberta a esperada
mostra "Brasil Brasileiros".

I II() Boticário

TELEENTREGA

275�0583 - 371-7365 -

371-6547

KIBARATO
* Confecções em geral
* Cama. _.Mesa - Banho

Com omelhorpreço dai cidade
Visite nossa nova loja:
Av. Mal. Floriano, 35

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Encontro discute controle depragas
Guaramirim - A Gerência

Regional da Epagri (Empresa de
.

PesquisaAgropecuária e Extensão
Rural de Santa Catarina) promo
verá hoje, a partir das 13h30, no
Pavilhão de Exposições, encontro'
técnico sobre o controle de per
cevejos e da bicheira da raiz da
cultura do arroz irrigado. Estão
convidados os produtores de arroz
deGuaramirim eAraquari, informa
o técnico agrícola Alcibaldo Ger

mann, da Epagri.
O objetivo é repassar infor

mações técnicas, possibilitando
que sejam adotadas medidas de
controle sobre as pragas, visando
melhorar a qualidade do produto e

garantir melhor preço na comer

cialização, destaca Germann. Duas
palestras estão previstas, com
abordagens do agrônomo Honório
Prando e da bióloga Áurea Teresa
Schmitt, daEstação Experimental
de Itajaí,

Já em Massaranduba, estão

previstas para amanhã uma

explanação do agrônomo e

extensionista daEpagri, Olímpio de

Paula, que deverá comentar sobre
os índices de produtividade de

arroz obtidos no Município de

Agronômica, considerados entre

os melhores do mundo, e palestra
do pesquisador José Alberto

Noldin, sobre os prejuízos da erva
daninha Taiá na rizicultura. Os
trabalhos iniciarão às 13h30, no
Pavilhão B do Parque da Fecarroz.

De acordo com o técnico
Alfredo Vavassori, do escritório da

..Epagri, os dois temas escolhidos
estão voltados para o objetivo de
aumentar a produtividade entre os

produtores de arroz em Mas

saranduba. Em março, um grupo
de 90 agricultores esteve na

abertura da colheita nacional do

arroz, em Agronômica: Desde
então, existe o propósito de discutir
as alternativas para melhorar os

índices de produtividade também
em Massaranduba, Com relação a

infestação do Taiá; constatou-se
que a erva foi responsável por
perdas consideráveis na última

colheita, no Município.
(MILTON RAASCH) �,

Alerta: morador Ademar Largura aponta o local mais perigoso, ondé há estreitamento da rua

Alta velocidade e poeira irritam
moradores do Jaraguá Esquerdo

Conselho analisa rodovias População vai
fechar a rua,

para exigir
providências

teve as paredes da casa rachadas

pela trepidação. Ela diz que o

prolongamento da rua em direção
ao lixão não existia há até alguns
anos atrás. "Essa rua não foi a
Prefeitura que abriu, foi a família
do Spezia", protesta, referindo
se aos irmãos Agnaldo e Durval

Spezia, proprietários de 10-

.teamento na vizinhança. Pela
versão dos 'moradores, são eles

que não permitem o alargamento
da rua. "Eles dizem que pode abrir
e passar asfalto, mas eles não vão
pagar nada", denuncia Marlene.

Além de indignados com a

postura dos caminhões da

Engepasa, que deixam de circular

pelas ruas de calçamento,
passando pelaÂngelo Vicenzi para
encurtar caminho, os moradores,
revoltam-se com o poder público.
"Nós pagamos o IPTU em dia,
mas já fizemos três abaixo
assinados e ninguém resolve este

"

problema. A gente faz sinal pros
caminhões diminuírem a

velocidade e eles riem da nossa

cara", revolta-se o representante

comercial Adelar Largura.
Nem as viaturas de polícia

escapam às críticas dos mo

radores, A velocidade de 60

quilômetros por hora, esta

belecida pela legislação, não é

cumprida pelos carros da polícia
militar, de acordo com os

depoimentos. "Eles passam por
aqui a 90 quilômetros por hora",
testemunha Largura. Já houve

pelos menos dois acidentes no

trecho onde a pista se estreita.
Um caminhão de lixo caiu no

buraco e tombou na direção de

uma residência e um veículo

dirigido por adolescente em

briagado invadiu o quintal de
moradora. "É um perigo para as

crianças", alerta a aposentada
.

MafaldâMilbratz.
A reportagem do CORREIO

DO POVO procurou o secretário
de Desenvolvimento Urbano,

Jorge Hiendlmayer, para falar
sobre as condições' da rua, mas

ele não retomou a ligação até o

fechamento da edição.
(LiSANDREA COSTA)

Jaraguá do Sul - O Con

selho para o Desenvolvimento da

Região Norte, formado por
empresários e prefeitos de Joinville,
Jaraguá do Sul e Guaramirim,
esteve reunido ontem de manhã,
no Centro Cultural, para discutir
os problemas das rodovias da

região. A diretoria do conselho

pretende engrossar o movimento
da Região Norte, que questiona a

qualidade dos serviços, problemas
de sinalização e aquaplanagern na
BR-IOl, recém duplicada. A
construção do trevo no cruzamen�
to da BR-IOI com a BR-280 e a

duplicação desta última rodovia
também estiveram em pauta.

O conselho vai encaminhar
documento ao DNER (Depar- '

tamento Nacional de Estradas de

Rodagem) com apontamentos que
questionam a qualidade da obra
realizada na BR-IOl. "Sabemos'
que há muitos trechos com

plicados, problemas que estão

provocando acidentes, isso não

pode ficar assim", diz o presidente
do órgão, empresário Eduardo
Horn. De acordo com ele, os

empresários torcem para que a

empresa que estava executando
as obras no trevo da BR-IOl, que
dá acessoa Jaraguá do Sul, vença
a licitação. Eles acreditam que se

.

outra empresa vencer a concor

rência, que será revelada amanhã,
a obra não será concluída ainda
neste ano. "Se a mesma empresa
ganhar, há chances de que o

viaduto saia antes do final do ano,
porque elajá está com o canteiro
de obras instalado", opina Horn,

Outro assunto discutido na

reunião, a duplicação da BR-280

(já incluída na lei de diretrizes

orçamentárias para 2001), é tida
como prioritária e vai depender de
pressão política para o di
recionamento de verbas federais.
"Depende dos recursos. Muita

coisa está no orçamento e não é

viabilizada", observa o presidente.
(LC)

Jaragúá do Sul � Mora
dores da Rua Expedicionário
Ângelo Vicenzi, no Bairro Jaraguá
Esquerdo, protestam contra as

condições de circulação e amea

çam trancar a via. Os caminhões
de coleta de lixo são apontados
pelos vizinhos como os principais
vilões, por trafegar pelo local em
alta velocidade, 24 horas por dia.
As. queixas se referem também à

poeira, que provoca problemas I

respiratórios nas pessoas, e ao

perigo iminente em determinado
trecho da estrada, onde o

estreitamento impede a passagem
de mais de um veículo por vez.

- Ninguém consegue dormir
nos quartos da frente, esses

caminhões passam noite e dia,
causando estrondo -, lamenta a

moradoraMarlene Urbanski, que

Exames com alta
ccnflobilidcdeem

apar:elhos automatizados de
última geração.

Dr. MarIo Sousa Jr.

ijac@netuno.com.br

•
LABORATÓRIO JARAGUAE�SE
DE ANÁLISES CLíNICAS1TDA,

.Sábados
8:00 às 11:00

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

J

Atendemos todos os tipos
de Convênios.

o

Fone/Fax 371-0882
Rua DL Waldomiro Mazureehen, 67 _.Ao lado do Hospital São: José
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Réu condenadoPresa dupla acusada
defurtoemPomerode

NovasacusaçCescontmestelionatário
Massaranduba - o assaltante

Sérgio Machado, responsável pela
morte do lídercomunitário JúlioVegini,
da localidade de Primeiro Braço do

.

Norte, interior de Massaranduba, foi
condenado a 21 anos de reclusão e 20

dias/multa, no valor de 1/30 do salário
mínimo vigente.A sentença foi lavrada

pelajuízaSôniaMariaMazzettoMoroso,
, na semana passada. Vegini foi morto a
tiros nodia 14 dejunho de 1999, durante
uma festa naCapela Santo Antônio,de
onde Machado e outro assaltante
levaram cerca de R$ 60 mil. A comu

nidade de Massaranduba comemora o

resultadodo julgamentoporqueavítima
tinhamuito carisma e anos de trabalho
dedicados à igreja

delegado Ilson José da Silva, fala
que o homem, conhecido como

Chico ficava do lado de um

telefone que Santos dava como

sendo o do dono do cheque. "Na
verdade, tratava-se do comparsa,
dessa maneira, eles conseguiam
aplicar o golpe". Como Francisco
não foi preso em flagrante, foi
ouvido e colocado em liberdade.
No caso de Santos, "ele estava

em liberdade provisória, pois
responde pelo porte de nota falsa,
um crime federal, e preso em

flagrante encontra-se no presídio
à disposição da Justiça", informou
o delegado. (AO)

Jaraguá do Sul - Estão

aparecendo novas acusações
contra o estelionatário JovaniCirino
dos Santos, 23 anos. Ele foi preso
em flagrante na semana passada,
quando tentava passar um cheque
furtado no valor deR$ 800,00, em
nome deAdolfoDonath, naBrubel
Autopeças. O cheque foi furtado
na madrugada do dia 16 de julho,
quando foi, arrombada a empresa
Wigando Donath & Cia. Ltda., em
Massaranduba. Santos negou
participação no arrombamento.

Ele também pagou trabalho de

revelação de fotos, na Foto Wulf,
com outro cheque em nome de
Adolfo Donath. Já no dia- 20 de
dezembro do ano passado, Santos
comprou um aparelho de CD, um
par de auto-falante na Som Caro
Na oportunidade, pagou a conta

deR$ 640,00 utilizando um cheque
em nome de Maximillian Sheldon,
da agência da Caixa Econômica

Federal, de Joinville. O cheque
também foi furtado.

O golpe era aplicado com o

auxílio de Francisco Sálvio Mi
randa. Conforme informou o

Material do
furto não
foi encontrado

comadupla

fugiram em direção a Jaraguá
do Sul", informa o delegado.

O Copom - Centro de

Operações da Polícia Mili
tar --:-, da 3� Cia, de Jaraguá
do Sul, foi avisado e fez o

cerco na entrada da cidade. O
veículo GoI, placa CED-8775,
de Cascavel/PR, foi avistado e

perseguido. Em frente ao

Parque Municipal de Eventos,
os ocupantes foram abordados
e levados para Pomerode.

"Apesar de reconhecidos, não
foi encontrado o material do

.

furto. Pai e filho foram ouvidos
e liberados, pois não teve como

autuá-los em flagrante", conta
Klock.

Fábio de Jesus da Silva e seu

filho, Higor Gonçalves da
Rocha Silva, moravam em

Blumenau, e agora estão resi
dindo em Cascavel.

(AGOSTINHO OLIVEIRA)

Jaraguá do Sul- Fábio de
Jesus da Silva, 46 anos, e seu

filho HigorGonçalves da Rocha
Silva, 20, foram presos na

manhã de sábado passado.
Os dois são acusados de

furtar uma caixa de serrinha e

outros objetos da Loja Márcio

Kruger Materiais de Cons

trução, na cidade de Pomerode.
Conforme relatou o delegado

de polícia de Pomerode, José
Klock, fala que enquanto um

pedia informações para um
funcionário da loja, .outro

furtava. "Eles foram fl�grados
por um dos funcionários e

� OFICINA MECÂNICA
.._ BAUMANN

FORD - FIAT - CHEVROLET - VOLKSWAGEN.

Dispomos dos seguintes serviços:
- Injeção Eletrônica - Freios' - Suspensão - Direção

-Toda linha de reparo de motor - Caixas

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

- Geometria - Balanceamento - Toda linha de escapamentos.

Rua !Prefeitö José ,Bauer, 826 '':: Vila 'Rau - Jaraguá CIo StJl • sb ;

Fone: (Ot*41) 275-37.30 - Fone/Fax (0**47) 275-3�05 �

!

'NIUS ICU.III
Je·

•

165/175 7.0113
P/'GO&, CORSA, IINO, "'STA

KIKAR AUTO CENTER

R. Exp. Antonio Carlos Ferreira, 865 • Vila Lenli
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Barrichello sepulta o perdedor Rubinho
Pilofopode
assumir a

co-liderança na
, .

proxirno prova

Hockenheim - Ern gran
de estilo, Rubens Barrichello

tirou um peso de 123 GPs e

quase 9 anos sem vitórias de

suas costas. O piloto da Ferrari

venceu sua primeira corrida de
Fórmula 1, entrou para a seleta

galeria dos agora cinco bra

sileiros que já ganharam na

categoria e mudou de turma. O
GP da Alemanha entrará para a

história. A prova de Ho

ckenheim entrará nos anais por
ter consagrado' um piloto cuja
atuação pode ser comparada às
de alguns dos maiores nomes

das pistas de todos os tempos,

como Ayrton Senna ,e Michael
Schumacher.

Barrichello venceu depois de
largar em 18° no grid. É uma

façanha na F-I atual. É o pri- ,

meiro piloto nascido no Brasil a

ganhar um GP de F-I dirigindo
o místico carro vermelho feito
emMaranello, no Norte da Itália.
Deve o resultado a uma es

tratégia agressiva da equipe, de
dois pit stops, a um doido que
invadiu a pista forçando a

entrada do safety-car, à chuva

que caiu apenas em uma parte
do circuito e, principalmente, à
sua competência para pilotar no
molhado mesmo com. pneus
para piso seco.

Sobraram elogios pata
Barrichello em Hockenheim,
desde o companheiro Michael

Schumacher, que mais uma

vez sofreu um acidente na

largada, passando pelos di

rigentes da Ferrari, pelos
outros pilotos e chefes de equi
pe. Sua decisão de permanecer
com pneus "secos" no asfalto
encharcado do trecho do es

tádio, decisão própria, típica de

quem sabe do que é capaz, de
cidiu a prova.

Barrichello provou que é

capaz de ganhar. "Com esse

carro, se eu não vencer agora,
não, venço nunca",' disse no

final do ano passado, como
piloto da Ferrari.

Agora é até candidato ao

título mundial. Com mais uma

vitória, empata com Schu
macher na classificação, e

pode assumir a co-liderança na

próxima prova, dependendo de
maus resultados dos pilotos da
McLaren e de seu parceiro'
alemão. (FLAVIO GOMES)

PoçoGrande é campeão doVarzeano deGuaramirim
Guaramirim - AequipedePo

ço Grande conquistou, sábado, o
títulodo 8°Campeonato Varzeano do
Município. Na decisão, a equipe
enfrentou o Cruzeiro, invicta na

competição. Foram 120 minutos de

jogo emais cobranças depenalidades.
No tempo normal, empate em 1 a 1,
naprorrogação, umnovo empate em
1 a l, seguiram as cobranças de pe-

nalidadese avitória daequípe dePoço
Grande, por4 a 3. A festa pelo título
começou logo após o término da

partida, com a torcida invadindo o

campo para comemorar com os

jogadores. Depois todos saíram em

carreata pelas principais ruas da
cidade. O técnico Adécio Stringari
elogiava a garra de seus jogadores.
"A nossa equipe nunca foi conside-

rada a favorita, mas no final, nossos
jogadores se superaram e a taça é

,

nossa" acrescentou Stringari.
Osjogadores doCruzeiro lamen

tavam a falta de sorte no momento

das cobranças das penalidades. O
técnico Paludo não se conformava
em perder o título. "Chegamos
invictos na final e o título não veio",
lamenta. (ILTON PIRAN)

Chico Schwammbach

Campeonato Varzeano: equipe Poço Grande vence o Cruzeiro nos pênaltis, por 4 a 3

e contará com a vantagem de jogar
as partidas decisivas em seus

domínios. O ala James confia nesta

possibilidade, "mas primeiro vamos

vencer a equipe de Blurnenau, que
tem vários jogadores passando por
aqui.Mas tambémnão vejo problema
nenhum em ficar em segundo",
concluiu James.

Depois do jogo com aTaschibra,
aFME volta à quadra no sábado, em
Florianópolis, enfrentando aUnisul,
Na'mesma noite jogam Agroeste e

Tuper, em Palmitos.

CLASSIFICAÇÃO- Apesar
de faltarem três jogos para o término
da fase, já são conhecidos os clas
sificados para a segunda fase do

Catarinense: Tuper/SãoBento do Sul,
FME/Jaraguá do Sul, Unisul/.
Florianópolis,UnoesclSãoMiguel do
Oeste, Taschibra/Blumenau, Ga
boardi/Curitibanos, Agroeste/
Palmitos e AABB/Chapecó, que
conquistou aúltimavaga ao derrotar,
em Chapecó, o Seara, por 4 a 1. Na

outrapartidaTaschibra 5 x 3 Unoesc.
(AO)

Barrichello: piloto conquista primeira vitória de sua carreira na F-i

FME enfrenta aequipe
de Blumenau amanhã

Jaraguá do Sul - A PME/

Breithaupt/Caraguá volta à quadra,
amanhã, pelo Estadual de Futsal. O
jogo terá início às 20h30, noGinásio
de Esportes Arthur Müller, o

adversário será a Taschibra, de
Blumenau, quinta colocadana clas
sificação, com 16 pontos. APME é

a segunda, com 33, enquanto a

Tuper lidera com 38.
'

Depois das disputas da Taça
Brasil, o técnico Manoel Dal

pasquale volta as suas atenções para
o Estadual. ''Blumenau deve jogar
atrás esperando o nosso timt?
Encontramos dificuldades com as

equipes que atuam desta maneira,
ruas vamos partir para o jogo e

buscar a vitória desde o início", diz
o técnico. Perguntado sobre as

possibilidades de conquistar a fase,
apesar de remotas, o técnico
ressaltou "o jogo com Blumenau
será a primeira, depois vamos para
Florianópolis para derrotar aUnisul
e torcerporuma vitóriadaAgroeste
sobre a Tuper". Se isso acontecer,
a PME conquistará a primeira fase

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 961
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