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Pr promete implantar novo
sistema de transporte em JS

Oprograma de governo do Partido dos
Trabalhadores, lançado oficialmente na

noite da última sexta-feira, destaca o

sistema integrado de transporte urbano

para o Município. Inspirado no modelo

blumenauense, com um domingo pormês
de passagem gratuita.

o projeto administrativo prevê a

participação popular nas decisões de

governo, através do Orçamento Par

ticipativo, Programa de Renda Mínima
Familiar eBanco doPovo. Os petistas pro
metem ainda administração transparente e
ética. Página 4

estofados e colchões

o estande de tiro
da Schützenfest vai

ganhar seis novas armas

SCHÜTZENFEST
Comissão visita
festa na Alemanha

Membros da comissão or

ganizadora e de sociedades de
tíro viajam àAlemanha, no dia
17, para conhecer a festano Sul
dopaís.Eles vão comprararmas
e alvos ebuscarnovidades para
a festa jaraguaense dos ati
radores. Página 6
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Edson Junkes/CP Debate entre Tamanini (E) e Werner.(D) na SR Hansa-Humboldt. Página 3

Estudo de impacto
ambiental deve
sair em dez meses

Página6

Fusca bate em poste
e em um Voyage, na
Ilha da Figueira
Página7

Mais de 60pilotos
participaram das provas

de automobilismo

VELOCIDADE

Pilotos jaraguaenses
lideraram as provas

Os pilotos jaraguaenses comandaram
as provas da 2a etapa da Copa Norte
deAutomobilismo, realizadano fim de

semana, no JaraguáMotor Clube. Ivo
Petras Konell venceu na Stock-Car e
Alexandro Spezia noGolmodelo novo.
PáginaS

Tietz ainda não
definiu seu apoio
o prefeito de Schroeder, Gregório

Tietz (PFL), não compareceu à festa

promovida pelo partido, no domingo,
aumentando os boatos em tomo de seu

apoio à coligação PFLIPPS.
Página3
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Operação abafa
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,
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Os argumentos usados pelo governo e aliados para evitar a

instalação de uma CPI que apure a ligação do ex-secretário da
Presidência Eduardo Jorge com o juizNicolau dos Santos Neto

e o sumiço deR$ 169,5milhõesdo
TRtpaulista soam como hipocrisia
barata. A operação abafa se as-

semelha à estratégiamontada pela
, tropa de choque do ex-presidente
Fernando Collor para impedir as
investigações sobre as denúncias de
corrupção no governo. Muitos
escudeiros de hoje foram críticos

aguerridos dos métodos gover
namentais da época.

; Ao tentar inv�rter o eixo da

discussão, transformando as sus

peitas de envolvimento de Eduardo
Jorge no escândalo em obstinação
da oposição com conotação po
lítica, revela a face degradante de
um governo que se elegeu pro
metendo resgatar a dignidade do

País e combater a corrupção. Ao acusar a �oposição de

intransigente, de querer criar um fato político às vésperas das
eleições, os governistas revivem a fase preliminar do governo
Collor, que tentou desacreditar as denúncias do irmão, Pedro, o'
qual chamou de louco.

Outros fatos se assemelham com asmanobras palacianas do
governo Collor. Documentos foram forjados para explicara
Operação Uruguai e o enriquecimentometeórico de PC Farias,
e ás ligações suspeitas do ex-tesoureiro com as empreiteiras e

laranjas. Em nota oficial, o Banco do Brasil informou que
Eduardo Jorge não exercia qualquer influência sobre a instituição
ou diretores. Seria muita ingenuidade afirmar o contrário.

Entretanto, o ex-secretário não consegue explicar a nomeação
de amigos e afins.
Ao deixar o governo, Eduardo Jorge comprou um

apartamento no Rio de Janeiro, avaliado em R$ 1 milhão.
Documentos comprovam que tem participação acionária em
diferentes empresas, comportamentomuito parecido com o ex

tesoureiro de Collor. As semelhanças com os escândalos da era
Collor estão por todos os lados, inclusive na criação da tropa de
choque para evitar a instalação da CPI. Se o governo não tem

nada a esconder, deveria sei o primeiro a incentivar a investigação
do caso.

Ajustificativa dos governistas em creditar à subcomissão a

capacidade de esclarecer o episódio traduz a preocupação com
a aberturade:rtmâ comissão de inquérito, que tem poderes de
quebrar �lgll{)�\hancãP.9�, fiscal e telefônico dos suspeitos. O
envolvimento deEduardo Jorge com oFórumTrabalhista de São
Paulo é�;mn-a:,das pontas do novelo encontrado pera CPI do
'Judiciário, imposta pelo senador Antônio Carlos Magalhães.
Estranhamente, este senhor é contrário à CPI de Eduardo Jorge.

Odeputado federal Vicente Caropreso também é contrário
às investigações do ex-secretário de FHC, apenas porque �s
denúncias envolvemseupartido. Aliás, as posições do parlamentar
têm sido dúbiá's: enquanto na região defende amoralidade, a
dignidade humana, a ética e a transparência, emBrasília, reforça
a equipe da operação abafa, ajudando a varrer para debaixo do
tapete as maracutaias do governo. Não se pode esquecer que
votou favorável ao salário mínimo de R$ 151,00, enquando
discursa em prol dos aposentados.

O'deputado
Vicente

denúncias
envolvem seu

partido
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.Nós, seres humanos.' nos
distinguinios dosdemais animais
pelo fato de guardarmos na

memória o nosso passado.
Todos nós inventamos maneiras
de conservar as experiências
vividas. Em épocas anteriores,
cerca de 8 anos, almejou-se
muito o crescimento de Jaraguá
do Sul a um nível elevado.
Passaram os anos e ','homens
estrela" discursavam em defesa

de nossos interesses, pregando
dignidade, honestidade, qua
lidade de vida e valor dos ci-

I

dadãos. Essas estrelas se apa-
garam e as outras atuais a luz

está se enfraquecendo.
Está na hora de mudar,

mudar nossamaneira de pensar,

almejar administradores que
realmente se comprometam
com o desenvolvimento de nossa
cidade e com o bem-estar da

população. Muitos são os

interesseiros e poucos os inte

ressados em pôr em prática uma
verdadeira propostademelhoria

* SandraMaria Anacleto

"

na quaíidade de vida, uma
propostfl social, real, sem fan

tasias, .enfeites e mentiras, mas

nistradores que não prestam
atenção ao dia presente prova I

velmente serão incapazes de dar
I

uma eficiente, que atenda os melhores condições ao povo,
princípios elementares da dig- podendo comprometer o desea

nidade humana. Até porque, as volvimento da cidade. O pri·
mágicas dos discursos caem no mordial, no entanto, é anali·

esquecimento com o passar do sarmos a vida pregressa de todos
tempo. os candidatos para que não cor·

Terem�s este ano a opor- ramos o risco de elegermos cor·

tunidade de escolher nosso fu- ruptos, que venham a dilapidar
turo governante, através das o patrimônio ou assaltar os

eleiçõesmunicipais. Entretanto, cofres públicos.
é nossa obrigação analisar cada Vamos dar um basta nisto

uma das propostas apresen- tudo e fazer deste País uma

tadas pelos candidatos e alian- grande nação, começando pelOS
ças e o dever de exercitar a ci- municípios, elegendo pessoas
dadania e sermos verdadeiros

._ comprometidas com a justiça
com nossa consciência. Não social, com a ética e com a

podemos condenar corruptos, legalidade. Vamos pedir ao

quando somos corrompidos ou

.

grande mestre que nos ilunUoe

corrompemos. É uma grande para que saibamos distinguirO
hipocrisia. certo do errado, o justo do

Precisamos pensar e elevar injusto, o sábio do espertalhão,
nossas atitudes sobre a grande Portanto, use a cabeça e

responsabilidade com o ato de vote com o coração.
vo.tar. Dele depende o futuro de

nossa Jaraguá do Sul. Admi- * Funcionária pública

Artigos para Carta do Leitor, devem ser enviados para Rua WalterMarquardt, 1.180. As cartas devem callt;;
no máximo' 30 'linhas, O endereço ou telefone para contato. O jornal se reserva o direito de sintetizar o te)

e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias ..
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"O PT definiu como estratégia de campanha a discussão
de temas nacionais porque não tem propostas para os

municípios." (Prefeito de Jaraguá do Sul, Irineu Pasold - PSDB

-', candidato a prefeito pela coligaçãoMais Jaraguá do Sul, durante
debate com o candidato do PT, Dionei da Silva)

,

"Os partidos que dão sustentação aos governos
estadual e federal estão tentando desviar a atenção da

população dasmaracutaias e crises de Brasília para não

prejudicar a campanha." (Candidato a prefeito pelo PT de

Jaraguá do Sul, Dionei da Silva" rebatendo as críticas)

"Só vou participar de debates quando aminha agenda
me permitir. Tenho compromisso com diversas
comunidades e associações e vou cumpri-lo." (Candidata: a, ,

prefeita pela aliançaRenovando com o Povo, CecíliaKonell-PMDB
-, justificando a ausência nos debates)

, ,

BAILE COM PORTAL. GAUCHO
Dia 11/8, às 23 horas, no Parque Aquático Krause. Beneficente a

Dayana Juceli de Souza. Ingressos antecipados. a RS 5,00 na

lera Bordados

E�GE�HARIA E ARQUITETURA
Proletos e Construções

A�l�de��
CflEA:41995·J •

Fone/Fax:
(0**47) 373-1115
3 meses de Internet Grátis
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eEP: 89256-100 - Jaraguá do Sul- SC

Rua lrineu Vilela Veiga, 137 - Centro - Guaramirim � sé
E-mail: informaticenter@terra.com.b.

� EMERGÊN'CIA
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DISQUE: 9981 8000
91044311
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CRO-SC 5117
Dr. Kleber LisboaAraújo
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Ilha da Figueira • Centro • Czerniewicz
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Sabe o que está chegandot

Propostas de desenvolvimento
marcaram debate em Corupá
Público
acompanhou
a apresentação
dos projetos

Corupá - As propostas para
o desenvolvimento econômico cio
Município nas áreas do cresci
mento industrial, do incentivo à

agropecuária e ao fortalecimento
do turismo, predominaram durante

o debate entre os candidatos a

prefeito de Corupá, realizado
sábado, na Sociedade Esportiva e

Recreativa Hansa-Humboldt, Um

público numeroso assistiu ao

evento organizado pela Rádio

Jaraguá e Jornal CORREIO DO

POVO, com a participação' dos
candidatos Carlos Dieter Werner,'
da coligação PSDB e PPB, e Luiz
Carlos Tamanini, do PMDB ePFL.

Durante 1 hora e 20 minutos,
os candidatos expuseram as idéias
sobre vários temas do interesse da

comunidade, responderam per
guntas feitas pela coordenação do
debate e fizeram questionamentos

. também entre si. O debate ficou
mais contundente quando o

prefeito e candidato à reeleição,
Luiz Carlos Tamanini, indagou o

adversário sobre quais empresas
já teria assegurado para expansão
ou fixação em Corupá, ou se

seriam a hidrelétrica e os 10-

Edson Junkes/CP

Confronto: debate entre Tamanini e Werner teve duração de Ih20

teamentos implantados, respec
tivamente, emRio dos Cedros, Rio
Negrinho e São Bento do SuL

Werner respondeu lembrando

que teve participação pioneira na

criação do Distrito Industrial em

Corupá e acusou Tamanini de ter

se equivocado ao instalar projeto
semelhante, o Condomínio In

dustrial, nas proximidades do hotel
fazenda de Ivo Tureck, às mar

gens da BR-280. O prefeito reagiu
dizendo que, pelo contrário, a

fixação de empresas naquele local,
não estaria prejudicando o

estabelecimento. de Tureck, mas

garantindo clientes através do

pessoal dos funcionários das

empresas estabelecidas na área,
Em seguida, ao analisar a ques

tão da limpeza da cidade, o candi
dato do PSDBIPPB elogiou a par-

ticipação da comunidade na

realização da coleta seletiva do lixo,
mas responsabilizou o prefeito pe
los problemas ocorridos no lixão
urbano. "Em razão disso, entida
des ambientalistas atribuíram o

Prêmio Porco a Tamanini", espe
tou Werner.

O candidato da oposição tam

bém propõe a instalação de uma

agroindústria em Corupá, para
oferecer novas alternativas de

comercialização para aos banani

cultores; responsáveis pela princi
pal atividade econômica em Co

rupá. Tamanini garantiu apoio à

agropecuária e disse que pretende
continuar com a política de incen
tivo à fixação de empresas no

Município, que ele aponta como o
i

instrumento adequado para gerar
renda e empregos.

. Hertel disse ontem que a

participação de Tietz é im

portante, mas que os pefelistas
não poderão continuar pro
curando o prefeito indefi

nidamente, "até porque a cam

panha eleitoral está aí e há muito
trabalho pela frente", enfatizou o

ex-prefeito.
O presidente Valmor Pia

nezzer deverá procurar o prefeito
ainda no início da semana para
discutir a situação.

PFL e PPS ainda sem o apoio de Tietz
Schroeder - o PFL e o

PPS ainda não contam com o

apoio explícito do prefeito
Gregório Tietz (PFL) para a

campanha às eleições municipais.
A coligação realizou uma reunião
festiva domingo à tarde, no Salão
São Wendelino, para�.?çamento
dos candidatos e apresentação
das linhas básicas do plano de

governo, mas o 'prefeito não

compareceu. A ausência de Tietz

aumentou a insatisfação dos

.MPANYSOME.

ACESSÓRIOS LTDA.

Toda linha de som automotiva,
plug's e transformadores

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

pefelistas que não aceitam o

distanciamento do prefeito, que
desde que perdeu a indicação da
candidatura para ó ex-prefeito
HilmarHertel (PFL), em votação
realizáda pelo Diretório do PFL,
insiste em ficar alheio ao

processo. Os, correligionários
também temem que Tietz acabe

apoiando o ex-vice-prefeito e

atual candidato a coligação
adversária, Osvaldo Jurck

(PMDB).
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Programa de governo do PT

promete transporte integrado
Projeto enfatiza
a administração
participativa e
transparente

Jaraguá do Sul - O Dire

tório municipal do PT lançou ofi
cialmente na noite da última sexta

feira, no auditório do Sindicato do
Vestuário, G programa de governo
do partido. Estabelecido a partir de
experiências bem-sucedidas em

outros municípios, o projeto tem

como carro-chefe o Orçamento
Participativo, onde a população
define as prioridades para a

aplicação dos recursos públicos.
O candidato a prefeito, Dionei da
Silva, disse que a proposta é um

"governo transparente, ético e

voltado aos interesses da po

pulação, sem distinção de qualquer
natureza" .

O evento reuniu o presidente
estadual do partido, ex-deputado
federal Milton Mendes, .os

deputados federais Milton Temer

(RJ), ArlindoChinaglia (SP), Pedro
Celso (DF) � Luci Choinaki (SC),
integrantes da caravana nacional

dos deputados federais do partido,
que está percorrendo o País para
incentivar as campanhas muni

cipais. "Essa eleiçãonão determina
apenas a disputa municipal, está
vinculada às questões estaduais e

nacionais", afirmou Mendes,
justificando a estratégia do partido
em vincular as questões nacionais
às campanhas municipais.

O programa de governo des
taca ainda a criação do Banco do

Povo, Renda Mínima Familiar e

sistema integrado de transporte.
"O Banco do Povo será uma insti

tuição financeira oficial para
viabilizar alternativas de sobrevi

vência a micros e pequenos em

preendedores, através de crédito

barato e facilitado", explicou
Dionei, assegurando que as expe
riências em outros municípios
apresent� bons resultados, com

"

Vendo ou Troco

Ótima casa de alve
naria com 160m2, em

Curitiba.
Tenho interesse por

uma casa em Jaraguá do
Sul. Tratar com o pro
prietário pelo telefone:
9993-3777

Reforço: deputados comparecem ao lançamento doprograma degovenw

inadimplência próxima de zero.
Sobre o Programa de Renda

Mínima Familiar, o candidato a

.vice-prefeito, Ambrósio Lino Bec
ker, disse que "reafirma o com

promisso do partidç com a questão
social". "O projeto viabiliza direitos
fundamentais, como moradia,
alimentação e educação à famílias

que se encontram ein situação de

risco social", argumentou, infor
mando que as famílias atendidas
deverãomanter os filhos na escola
e a vacinação em dia. "O programa
é mais conhecido como Bolsa

escola, que foi implantado, com
sucesso, em Brasília", completou.

O programa de governo do PT

prevê a implantação do sistema

integrado de transporte, que'
promete revolucionar o setor.

Segundo Dionei, o projeto foi ins
pirado no modelo de Blumenau,
estabelecendo um domingo por
mês de passagem gratuita para o

lazer. "O objetivo é melhorar a

qualidade do atendimento, garan
tindo segurança e mais opções de

horário, criando novas linhas,
especialmente nas áreas de difícil

acesso", informou, acrescentando

que serão criados serviços
espeçfficos aos trabalhadores e às

pessoas portadoras de deficiência,
além de atendimento 24 horas.

TIROTEIO - Para Temer,
Jaraguá do Sule região são estra

tégicas para o PT. "Aqui se con
centra a oligarquiaBornhausen no
Estado, que é responsável por
toda as mazelas catarinenses",
disparou, acrescentando que os

pontos de trabalho do partido
estão fundamentados na ho

nestidade, responsabilidade, ética
e transparência. "Todos os ho

mens públicos têm de ser ho-
.

nesta, para poder exigirmelhores
condições e dar exemplo", com
pletou.

ROMITEX MALHAS LTDA.

COMUNICADO:

Foram extraviados da Empresa RomitexMalhas
Ltda, CNPJ: n? 80.415.433/9002-28, I.E. nO

251.934.900, as notas fiscais utilizadas série U
n? 15250, D - 1 nO 6000 e as notas não

utilizadas série C- 1 n? 2501 a 2750

Escritório de Advocacia
- Dr. Arão dos Santos

.

OAB/SC9760

*Tributário * Bancário
v 372-0582

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

* Civil * Comercial

Durante o lançamento do programa de governo do PT de Jaraguá
do Sul, na noite da última sexta-feira, os parlamentares da legenda
não pouparam críticas aos governos federal e estadual. As farpas
tentavam justificar a estratégia do partido em discutir os temas

nacionais nas eleições municipais, enfurecendo os adversários,
que querem desvincular as ações.

Os partidos aliados temem a vinculação porque não têm como

justificar as mazelas e as desigualdades sociais, resultantes da

implantação do projeto neoliberal
Não há como separar. As ações nacionais e estaduais têm reflexos

diretos nos municípios e o apoio dos partidos às políticas
governamentais significa comprometimento com os programas

desenvolvidos.

Aliás
Seriamuita ingenuidade tratar
de assuntos municipais sem

relacioná-los com as políticas
dos governos. Infelizmente,
no Brasil, tudo parte de cima

para baixo e os Estados e

municípios são obrigados a

engolir goela abaixo as

decisões de Brasília.

Quem pensa o contrário ou

está alienado ou está mal
intehcionado.

Tiroteio

Seguindo a linha de tiro, o

deputado federal Pedro Celso

(PT/DF) sugeriu aos jornalistas
e repórteres da região a

indagarem o colega Vicente

Caropreso (PSDB) as posições
no Congresso Nacional.

- Perguntem a ele por queé
contrário a CPI do Eduardo

Jorge e por que votou favorável
ao salário mínimo de R$ 151,00

-, sugeriu.

Justificativa
Agenda cheia. Essa é a justificativa da candidata a prefeita pela

aliança Renovando com o Povo (PMDBIPPS), Cecília Konell, pen
não participar do debate entre candidatos, realizado no sábado,

.

por uma rádio local.

Ela informou que mantém regularmente reuniões nos bairros, COlD

empresários, com lideranças políticas e comunitárias, além de

visita a entidades assistenciais e que está muito envolvida com a

coordenação da campanha, com as gravações dos programas de

rádio e preparativos dos comícios ..

Ahbom!

Incentivo

O PFL de Schroeder realizou

na manhã de domingo, no
Salão Comunitário São

Wendelino, reunião com os

filiados e simpatizantes do
partido.

.

O objetivo foi mobilizar a
militância para integrar a
candidatura, em especial
à de prefeito, representada
pelo ex-prefeito
HilmarHertel.

Saia jusl3
Durante o debate entre O!

candidatos a prefeito de

Corupá, realizado pela Rádio
Jaraguá, no sábado, o atual

prefeito, Luiz Carlos Tamanini
(PMDB), se viu encurralado

quando o concorrente, o tucano

Carlos Dieter Werner, lembroU
o Prêmio Porco, concedido por

uma ONG ambientaIistaB
Tamanini, pelo descaso CoIll o

liXo,

Perguntinha
Até quando dura esse clima amigável entre candidatos e

coligações em Jaraguá do Sul?

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;
-Selo mecãnico;
-Vemiz;

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



História, Fatos eTradiÇ@
História .c.m fotos

CORREIO DO POVO
terça-feira,

8 de agosto de 2000

Por,Egon Iagnow

os

Com muita satisfação recebemos
lima carta do sr. Luiz José
Sant'Ana, de Curi ti ba, assíduo
leitor do CORREIO DO POVO, que

[ta
é uma valiosíssima contribuição

O� para o resgate histórico de nossa

de cidade. De antemão queremos

�o muito agradecer-lhe e dizer 'que
ual sua colaboração ajudou a

rci registraI' ruais um rato histórico
Ido de Jaraguá do SulUma vez que
ko é Um relato muito interessante,
�ou vamos pub I icar as fotos e

�or transcrever a sua carta:

�a "Temos a arara satisfação de vir
I' b

nO a sua apn:;çiada página C ... ) com
�o, a finalidade de remernorarrnos

�.'n dos acontecimentos que
hcaram marcados na história
SOcial de Jaraguá do Sul.
Foi a c '.

( onstltulção e apresentaçãodo pril111i'iro Bloco Carnavalesco
organizado com fa n tas i a e'
Coreografia iguais, que desfilou
nos clubes da época nos idos de
1933.

. , ,

Era f( Ormado por dez com-

Ponentes, Iantasiados de ma-

f1nhei' ..

, lOS, e, por fe l i z com-

cldênci 'I f' f'
A •

d
a , azia re 'erencla ao

escob .
.

.! ,
rllnenLo do Brasil. O refrão

r Cantad
!O '

( o pelo bloco era o'

13 seguinte:
'

Quemj' "
'

. oi que Inventou o

Brasil?
,

Foi seu Cabral, foi seu Cabral!
No dia 22 de abril,
Dois meses-depois do
Carnaval ...
Por histórica razão, está

presentemente, havendo a

graneliosa comemoração elos 500
anos do Descobrimen to, C ... ) o

que' leva-nos, portanto, para
re lernbrarmos as alegrias

� ,

habituais doJaraguä elo passado,
"O animadoBloco Carnavalesco

era constituído por dez jovens
jaraguaenses, senelo· cinco

moças: Julia: Hilela, Olinda
Piazera, e Nani e Lolita Carstens;
enquanto os cinco moços eram:

Romeu Bastos, Joaquim Piazera,
Aluno Costa, Nasin Bechara e

Luiz José Sant' Ana.
Para ilustrar a formação elo

memorável bloco, temos a grata
satisfação ele anexar a esta as

inusitadas fotograflas C ... ).
Atencipadamente grato, fica-lhe
este remanescente das alegrias'
das festas do Jaraguá do

passado".
L. J. Sant'Ana.

,"N.B.: as fotografiss foram-me

oferecidas pela Olinda Piazera. e

as ampliações devemos ao amigo
padre Alberto Piazera" .

Indústria de

Máquinf;ls Kreis Ltda.

Rua José Theodoro Ribeiro, 165 - ú. Postal 84
Fone (4n 371-0555 - Fax (4n 371-0403

E-mail: indumak@netuno.com.br

-

\
,
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MEMORIAS

MartaMouraStreppel

Terça-feira, 8 de agosto de 200/)

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

Há 62 anos
- Em 193-8, o Grupo Escolar Abdon Batista (atual Colégio

Estadual) era visitado pelo sr. Luiz Trindade, diretor do Departamento
de Educação; João dos Santos Areão, inspetor federal, e Elídio

Barbosa, subdiretor técnico, de passagem para Porto União, que
transconja em cordial e franca camaradagem, percorrendo o Grupo
Escolar e Escola Normal Primária.

- A Prefeitura distribuía sementes de centeio, recebidas do
Ministério daAgricultura, para plantio por parte dos interessados. A

. distribuição era gratuita.
'

- A Escola Mista Municipal de Poço D'Anta, de acordo com a

Resolução n° 14, deixava de ser desdobrada, segundo entendimento do
prefeitoHerbster,mas permanecia aprofessoraJulianadaVeigaCoutinho.

Há32anos
- Em 1968, ainda repercutiam as atividades leonísticas, pela coluna

"O que vai pelo Lions", do CORREIODOPOVO,�sinadapelo professor
Paulo Moretti. Referido clube de serviço realizava a Campanha do
Calçado, paramenino estudante pobre, e nodia 6 de abril, às 14 horas,
na sede do Itajara Tênis Clube, procedia a distribuição dos calçados
para osmeninos emeninas estudantes pobres. Foramclassificados para
aprimeira distribuição 280 crianças, sendo: 99 doGrupoEscolarAbdon
Batista; 95 do Grupo EscolarAlbano Kanzler; 53 do Grupo Escolar
Rolando Dornbusch, e33 das Escolas Reunidas Professor Holando
MarcellinoGonçalves, Orelacionamento das crianças foi efetuado por
professores das escolas visitadas e a classificação esteve a cargo da
comissão do Lions.

Há22anos
- Em 1978, o Departamento de Estradas' de Rodagem de Santa

Catarina, através do Grupo Executivo de Licitações (GEL), levava ao
conhecimento dos interessados que se achava aberta aTomadade Preços
-Editaln°59n8, paraexecução deobras de calçamento aparalelepípedos
de granito, no acesso ao Posto daPolíciaRodoviária do Estado de Santa
Catarina, .naRodoviaSC-301, trechoBR-101--Guaramirim, comprazo
de entrega de propostas até às 9 horas do dia 26 de julho de 1978, no
Protocolo Geral do DER-SC, localizado no 7° andar do Edifício das

Diretorias, eml-lorianópolis. Assinavam os engenheiros civilOsniBerrem,
chefe doGÉL, e SergioR. Beims, diretor de construção.
- AColônia "Z-2", de São Francisco do Sul, conseguia a façanha de

capturarum total de 80mil tainhas em apenas 30 dias. Desse total, 58mil
toneladas foram pescadas no balneário deEnseada ePraiaGrande.

Há 12anos
- Em 1988, aOrquestra de Câmara da Scar.com 18 pessoas, ein

suaprimeira apresentação fora de Jaraguá do Sul, participou, namanhã
de sexta-feira, dia 27 de-maio, da 1 a Arte-Integração-Cultura e Gente,
doColégioBom Jesus, de Joinville, onde estudam 3,5mil alunos. Regida
pelo maestro Ricardo Feldens, a orquestra tinha programada
apresentação em Jaraguá do Sul, no dia 29 de julho, na SERMarisol.
- Jaraguá do Sul sediava os Jogos Microrregionais de Bocha e

Futsal. Eram os JogosMicrorregionais classificatórios aos Regionais,
de onde dois municípios buscavam vag�s, em cada modalidade.

Participavam Jaraguá do Sul, São Bento do Sul, Araquari, Campo
Alegre, São Francisco do Sul, BarraVelhaGaruvae Joinville.

-h_ & � . 1I(d(nS�
.

�r �
MOMENTOS DE REFLEXÃO

-

DIACONIA EM AÇAO
Este foi o tema do 8° encontro das Oases da

ComunidadeEvangélica Luterana de Jaraguá do Sul.
O encontro aconteceu no dia 13 de julho na

comunidadeEvangélica daVIlaLenzi, onde anotamos
a presença de 250 senhoras de toda a Comunidade.
Foi um encontro muito proveitoso, onde nos

palestrou a catequista dra. EdlaEggert, que, através
de exemplos, nos desafiou a sermos diacônicas.

Diaconia é um serviço que a Igreja presta aos

seus membros, principalmente aos mais pobres.
Somos desafiados a isto pelo Evangelho de Cristo,
que nos anima a amarmos urnas às outras como a

nós mesmas.
.

Através de exemplos, a dra. Edla relatou como

mulheres que estavam sentindo-se desanimadas e

cansadas foram reanimadas e revigoradas pela sua

participação naOase e na comunidade. Como Ordem
Auxiliadora, somos enconrajadas a olharmos para
além de nós, e assim, podermos encarar de frente os

desafios que a sociedade nos coloca. Inclusive o

décimo objetivo da Oase é este: colocar amulher em
sintonia com a realidade que a cerca, tendo em vista
também as novas gerações.

Sabemos que o mundo mudou. Temos
dificuldades para lidarmos com as novas exigências
que a sociedade faz surgir. Sentimo-nos fracas e

impotentes para encararmos os desafios que surgem
conosco, com nossos maridos, com filhos, etc. E
assim, podemos, através da nossamembrezia 'Com a

comunidade e com outras mulheres, descobrir e
desenvolver nossos dons e, desta forma, podemos
nos conhecer e viver melhor. Diaconia é isto: é

serviço alegre ao nosso próximo. Mas só podemos
fazer isto se nós também estamos bem conosco

mesmas. É este também o serviço da Oase: poder
ajudar a mulher a conhecer-se a si mesma e, assim,
desenvolver os seus próprios dons. E isto só
podemos fazer se estàmos em çomunhão umas com
as outras. Por isto, são importantes estes encontros,
onde podemos refletir sobre nossa condição como
mulheres, podemos nos conhecer e compartilhar
nossas alegrias e nossas frustrações. Nestes

.

encontros percebemos que não estamos sozinhas
mas que temos companheiras que querem

compartilhar conosco, e com quem podemos nos
abrir e nQS conhecer melhor. Assim, também
nossa tristeza é diminuída pois nos sentimos em
comunhão de amor urnas com as outras. Ali
somos colocadas em condições de igualdade,;
percebemos que podemos ter uma vida boa e

abençoada. Assim, diaconia é urn serviço quese
presta ao próximo, em amor e comunhão. Diaconia
é um desafio a todos nós. Cada uma de nós é
desafiada a se conhecer e assim, desenvolver
suas capacidades. Este desafio nos vem a partir
do próprio Jesus; que colocou sua vida a serviço
da humanidade. E foram mulheres que se

preocuparamem embalsamar seu corpo e prepará·
lo de acordo com os costumes daquela época
Ainda hoje mulheres sentem-se chamadas ao

serviço ao próximo. E a própria Oase surgiu da
necessidade de mulheres que estavam sentindo
se sozinhas e desamparadas. E foi desta

constatação que mulheres se uniram e se

engajaram em busca de soluções para o problema
de mulheres pobres da comunidade. Por isto, este
não é apenas um trabalho de assistência social,
masmuitomaior, pois se preocupa com a mulher
oomo um todo, suas necessidades físicas e

· também espirituais. Somos portadoras da

mensagei:n do amor deDeus'e, assim, procuramos
levar amulher a descobrir o amor de Deus em sua

vida, capacitando-a a desenvolver-se como Ser
Humano que é.

Através da Diaconia em ação percebemos
que não estamos sozinhas, mas que podemos
contar coma solidariadade urnas das' outras, poi�

·

todas somos amadas por Deus, que nos criou e

nos mantêm diariamente com suas bênçãos.
·

Mulher, amiga:' não se deixe abater pelas
dificuldades do dia a dia. Levante a cabeça e

encare de frente os desafios de sua vida. Você
não está sozinha. Tenha certeza de que outras

mulheres são suas companheiras. Nós estame
do seu lado. Somos uma Oase que mantém a sua

Diaconia em ação!

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

Tio Eugênio
Empresas jaraguaenses em 1938 (3)

Dizíamos no número anterior que a Indústrias Reunidas fazia

publicidade peio CORREIO DO POVO, incentivando os lavradores a

exercer atividades específicas: "Plante mais de araruta e aipim tanto

quanto de terra tenham disponível. Compraremos toda e qualquer
quantidade desses produtos com pagamento à vista. Não espereJll,
mais sim, aproveitem ainda a atual época de plantação, para, no ano

vindouro, já poderem fazer colheita. Os Senhores, então, tora de

dúvidas, terão grande satisfação pela boa renda obtida com a venda
de araruta e aipim. Como todos os anos, continuaremos tambéma
comprar grandes quantidades de tangerinas e laranjas. MalS

'li -,
.

_ informações obter-se-ão na nossa FÁBRICA ou na Casa comercial

��. do sr. REINOLDO RAU; mobiloil e pneus Michelin podi�m .sel
'-.,",,� q,"0"""'_ 1'U:J"�1 adquiridos no sub-agente de Wolfgang Altenburg, de JOlnvl!,e

Tio Eugênio atra�és da Casa Blosfe)d_: Germa�o Eh�e Filho, ,tinha o maIo;
sortimentos de sedas; Joao O. Muller, tinha armazém-de secOS

. molhados, Iniudezas e engarrafamento de aguardente, à Rua Abdon

Baptista (hoje Mal. Deodoro da Fonseca - Rua 2), defronte da Selaria Schneider e atendia pelo
telefone n° 24; Farmácia Central, de Carlos Hafermann, na Av. Getúlio Vargas, fone n° 32; Fábrica:efumos Jaraguá, de Reinoldo Butzke, preIniado com medalha de ouro na Exposição Farroupilha, e

Porto Alegre; em 1935; Bar Catarinense, de José Albus (a boca maldita da cidade); Max Wilh�'!ll,
vendia gazosas, águas minerais e era depositário da Cervejaria Catarinense S.A., de JoinvlIle,
Voltaremos Até a próxima.
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FALECIMENTO

Dr. Príamo Ferreira do Amaral
Por intermédio de seu filho, Páris,

nos tomamos conhecimento da morte do

Jém advogado Príamo Ferreira do Amaral,
: em aos 81 anos completados no último dia
All, 24/7/2000, e comemorado em Indaial.
Ie, e Príamo nasceu na cidade de Rio
la e Negro(PR), aos 24/7/1919, filho de Joa
e se quimFerreira do Amaral e SilvaeElvira
Dnia Santos Ferreira do Amaral, e seu pas
JS é sarnento deu-se em 1/8/2000, noHospital
Iver de Chapecó, vítima de embolia pulmo
!ll1ir

nar; deixando a esposa, Alda Buch Fer
liço reiradoAmaral, os filhos Páris e Príamo
: se

ará-
Júnior, duas noras, dois netos e uma

bisneta. O seu sepultamento deu-se no
JCa

dia 2/8/00, às 11 horas, em Rio Negro
: ao

) da (PR), no jazigo da família Amaral e Silva.

Ido-
A nótícia repercutiu em nosso

:sta meio, pois, na Comarca de Jaraguá,
exerceu as suas atividades durante 18

: se

:rna anos, primeiro comopromotor público
este e, depois, como advogado. Duranté 5

:ial, anos exerceu a promotoria em Xaxim,
!her 7 anos em Ibirama, I'ano e 8 meses em

IS e Mafra, e 27 anos em Chapecó, dos
da quais, 25 anos aposentado. Muito

no> relacionado na cidade oestina, granjeou
sua largo círculo social, e Sua bela vivenda

Ser era conhecida como a chácara, do
'promotor. Numa das visitas que

QOS fazíamos, ele nos conduziu pelas
no> pradarias bem cuidadas, nomeando
lOis comorgulho cada pinheiro que plantou
u e e que já alcançavam regular diâmetro,

proporcionando uma bela paisagem de
:las exuberante verde.
ae

xi
ras

lOS

,ua

Quando ainda em Jaraguá do Sul,
'deixou seduzir-se pela política
partidária, e nas eleições de 1958, .como
admirador de Adhemar de Barros, de
São Paulo, filiou-se' ao PSP (Partido
Social Progressísta) e concorreu a uma

vaga de deputado à Assembléia

Legislativa de Santa Catarina"
competindo com os partidos do PSD

(Partido Social Democrático) com os

candidatos dr. Mário Tavares da Cunha
Mello e Emílio Manke Jr.; do PTB

(Partido Trabalhista Brasileiro), através
do dr. Fausto Lobo Brasil; pela UDN
(União Democrática Nacional), com os

candidatos Paulino João de Bem e

Eugênio Victor Schrnöckel, e pelo PRP
(Partido de Representação Popular)
com os candidatos Honorato Tomelin

e Roland Harold Dornbusch. É fácil de
concluir que lutaram bravamente na

intencionalidade de servir Santa
Catarina, mas nadaram o bom nadar e
acabarammorrendo na praia. O excesso

de candidatos empurrou todos para a

suplência com uma e outra convocação,
perpetuados na lembrança do escritor.
Carlos Alberto Silveira Lenzi, no livro
Partidos e políticos de Santa

Catarina, co-edição Editora Lunardellil
Editora da UFSC.

Príamo cumpriu a suamissão aqui
na terra e que Deus o tenha em bom

lugar, comdireito as suas gargalhadas e

tiradas chistosas.
A foto é de 5/5/1995, quando da

passagem das Bodas de Ouro.
Condolências aos familiares. (EVS)

CALÇAVOS ,MASCULINOS

ia
a

to

:r

a,

10

Ie QUALIDADE

ESTILO

VARIEDADE

I 01l1li1
BeBeR
Cal�ados fi Esportes

Mal. Deodoro, 88 e 890 - Centro - Jaraguá do Sul
Fones: (47) 275-3585 - 275-3214 - ,275-3985

wwwJo·aobeber.com.br

ROTARYCLUB
DE GUARAMIRIM

o QUE É BOM DEVE SER COPIADO ...

REUNIÃO 3/AGOSTO - Reunião pelo companheiro Lauro (diretor da
Comissão de Serviços Internos) que convidou o engenheiro agrônomo
ALFREDOFRASSON, filho de ex-rotariano, para explanar sobre o

empreendimento OURO VERDE MUDAS, recentemente instalado em

nossa cidade, às margens da BR-280. O convidado, entre diversos

assuntos, abordou o desenvolvimento tratado de mudas de plantas
específicas para reflorestamento. Posteriormente teceu comentários sobre
o reflorestamento como uma forma fronteira agrícola para o Estado de
Santa Catarina, bem como do desenvolvimento sustentável (OBJETOS
SOCIAIS - RECURSOS NATURAIS/MEIO AMBIENTE � RENDA).

O mês de agosto para o Rotary Club Internacional é voltado ao

Desenvolvimento do Quadro Social, por isso, achamos conveniente
tecermos uma breve informação sobre a EXPANSÃO E EXTENSÃO
EMROTARY:

Já foi repetido várias vezes que o Rotary e o movimento tem que
continuar crescendo, quer em número de clubes quer em número de
rotarianos.

Expansão ou crescimento horizontal corresponde ao crescimento de
números de clubes; extensão ou crescimento vertical corresponde ao

aumento do número de sócios num Rotary Club:
Mas é evidenteque tanto um quanto o outro crescimento, hão de ser

cuidadosamente dosados.
Não é bastante que um Rotary Club máis antigo forme Um novo. É

necessário que Q novo clube seja construído bem alicerçado, bem fundado,
em suma, é preciso que .seus sócios sejam bem instruídos e estejam
cientes do que o Rotary é, de como o Rotary é. É preciso que saibam que
não adianta querer mais tarde modificar-lhe a estrutura, finalidades,
obrigações e deveres do clube e dos sócios; porque neste instante, o
clube deixará de ser um Rotary Club para ser outra coisa qualquer, uma
vez que seu Estatuto e Regimento Interno são de modelo único para todo
omundo e somente podem sermodificados segundo normas prescritas
pelo Rotary.

Por seu turno, o quadro social tem que ser equilibrado, evitando-se,
tanto quanto possível, acúmulo de sócios em desdobramento da mesma

classificação (atividade profissional). Assim, a Expansão Vertical de um
clube deve visar mais as novas classificações (profissões), que nele sejam
pouco representadas ou que, até então, não tenham nenhum
representante.

Semanas atrás, juntamente com as faturas de energia elétrica, foi
distribuído um excelente material para reflexão e compromisso diário. A
elaboração do material é da Unesco (Organização das Nações Unidas

para Educação, Ciência e Cultura) e Brahma Kumms (World Spiritual
University) e se chama MANIFESTO 2000 - Por uma cultura de paz e

não-violência, como segue:

Prometo emminha vida diária, farru1ia, local de trabalho, comunidade,
país e região a:

1. Respeitar a vida - Respeitara vida e dignidade de cadaser humano
sem discriminação nem preconceito. ,

2. Rejeitar a violência - Praticar a não-violência em todas as suas formas:

física, sexual, psicológica, econômica e social, em particular contra os

mais desprovidos e vulneráveis, tais como crianças e os adolescentes.
3. Ser generoso - Compartilhar meu tempo e recursos materiais com

um espírito de generosidade para colocar um fim à exclusão, injustiçae
opressão política e econômica.

'

4. Ouvir para compreender - Defender a liberdade de expressão e a

diversidade cultural, sempre dando preferência a dialogar e ouvir sem
ceder ao fanatismo, difamação e rejeição.
5. Preservar o planeta - Promover o-consumo responsável modos de
desenvolvimento que respeitem a todas as formas de vida e que preservem
o equilíbrio da natureza no planeta.
Redescobrir a solidariedade - Contribuir ao desenvolvimento de minha
comunidade com plena participação das mulheres e o respeito aos

princípios democráticos, pata criarmos juntos novas formas de
solidariedade.

! I !Tabelionato
T ,de Notas e

Protestos de
,

Osnildo Bartel
It' 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
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JARAGUÁ DO SUL - Ontem e hoje
Recentemente, o Grupo de Teatro da Scar compareceu às antigas

instalações dó veterano órgão de imprensa, CORREIO DOPOVO, sob a

direção de Gilmar A. Moretti, para filmar e guardar na memória

jaraguaense, como se fazia o jornal nos tempos de antigamente do

hoje mais antigo semanário de Santa Catarina.
Como a imprensa sofreu grandes transformações nos últimos 100

anos, entendeu o roteirista Moretti captar imagens de como se fazia

jornal e guardar num filme, que brevemente será exibido no cinema e

nos estabelecimentos de ensino da Jaraguá do Sul.
Para maior autenticidade, o grupo botou as roupas daqueles

remotos tempos, no próprio jornalista e diretor, já atuando há 43 anos

no cargo, e no seu filho, Eugênio Vítor Schmöckel Filho, que trabalhou
cerca de 15 anos como impressor e outros serviços na oficina.

Resta saber, agora, se os "artistas desempenharam o seu papel de
escrever e imprimir um órgão de imprensa.

As leituras de Manoel de Souza

A, MUSA IMPERIAL (104)

Instado pelo imperador, a quem não suportava
desde que voltara formado de S. Paulo, ia Francisco
Otaviano algumas vezes ao Paço da Boa-Vista, ouvir
os versos do monarca. De regresso de uma dessas

visltas.perçuntou-lhe Salvador de Mendonça:
-' Como vai o homem?
- Como sempre -, informa o poeta-senador.
E acrescenta:
- A fazer maus versos e a criticar os bons!

AlfredoPujol- "MachadodeAssis", página 15.

Desapareceu no dia 28/07/2000 da residência de
Affonso Franzner, à Rua Walter Marquardt, 1827, ao
lado do GP Automóveis um cachorro que atende pelo,
nome de Bobi, de cor bege, de raça piquenês, vira-.
lata, tamanho médio" com rabo peludinho e com uma.

coleira contendo um pinqente em forma de pata de
cachorro. No seu desaparecimento usava roupa azul.

Qualquer informação entrar em contato-nos telefones

(47) 370-7112 e 372-1348.

Imploramos ajuda, pois este cachorro é o animal
de estimação de muitas pessoas, principalmente

de uma idosa e de uma criança.
Oferecemos boa gratif.icação para quem achá-lo.

Garibaldi-JGS-

Distrito de Veszprém (030)

chegavam que no quarto só cabia

pessoas em pé, de tanto que, tinha,
parecia um verdadeiro campo de

concentração à moda brasileira.
Na vigência do Estado Novo,

aconteciam coisas boas e outras

nem tanto e mexia com coisas que
até afetavam os brasileiros des

cendentes de imigrantes de dife
rentes naturalidades, que pouco
causava constrangimento, como si
só os portugueses fossem bra

.sileiros natos. Assim, em 1938, o
prefeito assinava o Decreto-Lei n°

19, 22/6/38, quando o tenente

Leônidas Cabral Herbster, no uso

de suas atribuições; CONSIDE
RANDO que o Decreto-Lei esta
dual n" 105, de 6/5/1938, deter
minava medidas a respeito da lo

calização e fiscalização de cemi

térios; CONSIDERANDO; que,
além' destas medidas, determina
ainda a interdição dos cemitérios

que não satisfaçam determinadas

condições (mais não diz quais
condições, especificamente):
DECRETA: Art. 1 Ficam interdita
dos todos os cemitérios existen

tes neste Município, com exceção
dos seguintes - Cidade de Jara

guá, Vila de Hansa, Santa.Luzia,
Retorcida, BarraRio Certo do Serro
III, Rio daLuz-Alto e São Estefânio.
Art. 2 - Os cemitérios acima,
passarão a ser administrados pela
Prefeitura, terão caráter secular e

ficarão sujeitos a fiscalização das'

autoridades sanitárias. 1 o � Não

será permitido a construção de

novos cemitérios, sem a devida,

autorização da Prefeitura, pedida
em requerimento. 2° - Ficam

aplicados aos cemitérios rurais as

mesmas taxas constantes da Lei
n° 29, de 23 de setembro de 1936,
Art. 3 - A Prefeitura manterá a

cargo dos zeladores de cemité·
rios, um livro especial, numerado
e rubricado no qual será anotado
o nome, lugar, sexo, profissão,
estado civil, causamortis, datado
en-terramento e número da se,

pultura de cada pessoa inumada
Art. 4 - Os zeladores serão desig.
nados pelo Prefeito Municipa
que perceberão a porcentagemde
20%, sobre a arrecadação,
correndo as despesas do correte

ano pela verba "Eventuais". Art.
5 - Este decreto-lei entrará em

vigor a partir de lOde junho do
corrente ano, revogadas
disposições em contrário.

Na Escola' de Garibaldi e

formada uma comissão por PedIU

Perfeito, Inácio Salomon, Cle
mente Baratto e Francisco

Ersching, para organizar uma

festa, em benefício da Caixa
, Escolar Getúlio Vargas, e se co

vidava o povo de Jaraguá p
participar daquelas festividad
no amplo salão de Georg Wo

com início às 10 horas e pr
longando-se até às 18 horas.

CORREIO DO POVO colaborav
com a colônia húngara inserin
na página 3,da edição n" 940, di
23 de julho de 1938 a nota alusiva
A região era foco causadorde

doenças ,que provocavam febres.

sezões, malária, impaludismo,
maleitas e tremedeiras, que eIaIl

aliviadas com cápsulas antisez·
ônicasMinancora, produzido pelo
Laboratório do mesmo nome, eJ1l

Joinville. (Fritz von Jaraguál

REMINISCÊNCIAS

Por que "antigamente"
e "outrora" 16

Às 18horásdodia31 demarço
de 1978, as suas portas sempre
solícitas cerraram-se definitiva
mente. Mais o movimento teimou
em permanecer até às 21 horas,
quando, entre outros nomes que
escaparam das anotações os que,
se seguem ainda apresentavam as

despedidas as duas famílias: Reno
Schwarz, RenatoBortolini, Hilário
Pavanello, Sandro Lessmann, João
Modesto Silveira, prefeito Victor

Bauer, deputado estadual Octacílio
Pedro Ramos, Neri Enke, Wilson

Bruch, Marcos Waldir Girolla,
Flávio Len-zi, LinoDemathé,Mário
Stein, Faustino Rosá, Silvino
Baratte, ex-prefeito Eugênio
Strebe, Lourenço Gressinger, Jaão
Müller, Fidelis Hruschka, Willy
Gerent, E.v. Schmöckel, os

vereadores Enno Janssen, pre
sidente da Câmara, e José Alberto
Klitzke, João Reiser e IngoMiiller.
Como em todo o ato público houve
discurso, apertos demão e abraços.
Até furtivas lágrimas rolaram nos

rostos dos presentes, como a

significar a antecipada saudade de

um tempo que não volta maís".
Por oportuno vale a pena

lembrar que nos tempos de

Emerich Ruysam, embora os

cômodos fossem poucos, a

Polícia de Jaraguá reservava

sempre um quarto onde ficavam

os presos (não tinha cadeia

naquela época) que eram

remetidos à cadeia de Joinville,
por intermédio do trem que vinha

de Curitiba, às 19horas. Dias

A foto que ilustra �sta reminiscência
.

mostra a nova Igreja Evangélica
Luterana de Santo Estevão, construção de
estilo germânico, substituinda a antiga
construção 'que servia para cultos
religiosos e salão éomunal/

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CP NA EXP02000

De 19 a 23 de julho,' a pujança da economia

jaraguaense pôde ser contemplada durante a
Expo2000, no Parque Muniçipal de Eventos.

Durante o evento, o CORREIO DO POVO oficializou

ráa parceria com a Apevi - Associação das Pequenas
uté· Empresas do Vale do Itapocu ....,.... e lançou o

caderno CPEconomis.

Lei
936.

rado
tado Horst 8aümle

são,
ado
se

ada

:sig.
pai,
nde

ião,

Alzira Marangoni, Esli Odorizzi eNidia Heinick na Recreativa
eJII Duas Rodas

(�
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Rua Prefeito Jose.,ßaueL, 593 • Vila Rau
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Qavelli, a loja
que veste o

homem de

bom 8osto.
CaIçactio,364-clestacioIanentoanexo-nãofechamospara_aJmoço

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

RfS
SOCIAL - 5

Rafael Cavalcanti
da Silva colou

grau, no último
dia 29, em

Arquitetura e

Urbanismo na

Universidade

Regional de
Blumenau (Furb).

Parabéns e

sucesso!

Lenice

Marquardt,
Rainha da

.Sociedade
Vieirense

CULTURA INEW POINT

Festa das Etnias, marcada

para o dia 26 de agosto. A festa

está sendo organizada pelo
Círculo Italiano Associação
Dellunesi, Centro de Cultura

Alemã, Associação Húngara,
Liga de Grupos Folclóricos do
Vale do Itapocu e Secel.

Alaor Cabeleireiro comunica

que está atendendo desde o dia

lOde agosto em novas e belas

instalações .. O salão está
localizado na Rua Guilherme

Weege (entrada no Smurf

Lanches), 454, no Centro,
telefone 372 1682.

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

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

em kg e jantar à la carte.
'

Todas as 6as-feiras, à noite,
Atendimento para
festas em geral.

..,. O empresariado de Jaraguá do

Sul mais uma vez roubou a.cena

durante a 111aPlenária da Facisc, no
final de semana, no P�que Temático
Beto Carrero World, em Penha. A

entidade, presidida por Roberto

Breithaupt, entregou ao industrial
WandérWeege, daMalweeMalhas,
o prêmio "Empresário de Ação
Social". Nemmesmo o dono da casa

foi tão assediado durante o evento.

Te cuida Beto Carrero!

..,. Um publico de 3,2 mil pessoas
acompanhou no final de semana as

provas da 2a etapa da CopaNorte de

Automobilismo. O piloto Ivo Petras

Konell, o Fofo, liderou as duas

provas da Stock-Car, com amédia de

78,3 kmIh, as 31 voltas na pista do

Autódromo JaraguáMotorClube. A
3a etapa da Copa Norte de Auto

mobilismo será em novembro,
novamente em Jaraguá do Sul.

..,. A Academia Impulso marcou

para esta quinta-feira, na Notre a

Festa do 1° Aniversário. Na

programação demonstrações das
atividades da academia, Street
Dance, telão e sorteio de matrículas.

Ingressos antecipados na Naguchi
do Shopping Breithaupt, Boticário,
doCalçadão, Hobby Vídeo Locadora

.

e na própria acadêmia .

..,. A Secretaria de Cultura, Esporte
e Lazerrecebeu 88 inscrições para o
60 Jaraguá em Dança, totalizando
cerca. de 1,4 mil dançarinos, que
representarão 45 instituições de

municípios da região, unidades es

colares, academias, grupos fol
clóricos e entidades filantrópicas. O
Jaraguá em Dança será realizado,de
21 a 24 de setembro, no Ginásio de

Esportes Arthur Müller.

111�·:1 I
TELEENTREGA

275-0583 - 371-7365 -

371-6547

KIBARATO"
* Confecções em geral

* Cama� Mesa � Banho

Com o melhorpreço da cidade
Visite nossa nova 'loja:
Av. Mal. Floriano, 35

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Extração mineral: estudo de impacto ambiental pode evitar danos ao meio (l11tbiente

Convitea
Cláudio Cristani
será feito na

; .

proximo semana

Guaramirím - As empre
sas de mineração que fazem a

extração de areia e cascalho na

BaciaHidrográfica do Rio Itapo
cu prometem concluir o EIA/
Rima (Estudo de Impacto
Ambiental) dentro dos próximos
dez meses. A previsão é do dele

gado do Sindicato dos Minerado
res na microrregião, Lauro

Fröhlich. Esta semana, ele convi

dará o procurador da República,
Cláudio Cristani, de Joinville,
para que participe de reunião em

Guaramirim.
A reunião deve acontecer

ainda durante-o mês de agosto,
com a participação dos empre
sários de mineração e da equipe
de técnicos contratada para a

elaboração do EIAlRima. No to
tal, são 12 especialistas, entre
geólogos, oceanógrafo, arqueó-

Mineradores apresenfamplano
ao procurador da República

(.,

logo e biólogos, sob a coordena

ção .de Francisco Caruso Júnior,
PhD em Geologia. Essa equipe
já providenciou o termo de
referência para a elaboração do

estudo de impacto ambiental, que
agora será discutido e depois
transformado no plano definitivo.

- Trata-se de uma iniciativa

séria, com um projeto que
envolve custos elevados e que
por isso precisa ser discutido e

analisado _:_, pondera Fröhlich.
A elaboração doEIAlRima vai

custar cerca de R$ 90 mil, valor
rateado entre as mais de 20 em

presas que operam no setor na

bacia do Rio Itapocu. De acordo
com Fröhlich, com essa provi
dência os mineradores terão con

dições de operar conforme a le

gislação exige e dentro dos pro
cedimentos necessários para
evitar danos ao meio ambiente.

ATRASO - O presidente da
Adeajs (Associação de Defesa e

.

Educação Ambiental de Jaraguá
do Sul), Émerson Gonçalves,
lembra que esse estudo deveria
ter sido concluído hámuito tem

po. "O próprioMinistérioPúblico

ijac@netuno,com,br

encontrou uma saída de consen

so e através de acertos políticos
conseguiu estabelecer o prazo pa
ra agosto: Mesmo assim, esse

prazo não foi cumprido. Só agora
os mineradores começam a de
senvolver o projeto que deveria
ser entregue estemês", denuncia.
Ele defende o estudo para dimi
nuir o desgaste da natureza. "Os
cursos de nossos rios foram to

talmente alterados pela extração
mineral. Quando você retira areia
do rio, modifica a mecânica de
fluido dele e como ele já não tem

mata ciliar, começa a desmoro
nar".

o ecologista deixa claro que
não é contra a prática da extra

ção, desde que feita a avaliação
do impacto que provoca, para
d�limitar áreas. Ele contesta o

argumento comum dos minera
dores de que a extração diminui
o risco de enchentes. "Se retirar
areia evitasse enchentes, te
ríamos descoberto solução iné
dita no mundo". A fiscalização
da atividade cabe ao Ministério
Público. (MILTON RAASCH E

LlSANDREA COSTA)

Schützenfest importa armas
,

e novidades daAlemanha
Jaraguá do Sul-Membros

da comissão organizadora da

Schützenfest e da Associação de
Clubes e Sociedades de Caça e

Tiro do Vale do Itapocu viajam à

Alemanha, no dia 17, para
conhecer a Obergünzburger
Freischuessen, festa de atiradores
realizada em Kempten, Sul do
País. A viagem é oferecida como

prêmio todos os anos a pessoas
que auxiliam na realização da

Schützenfest. Eles vão buscar
novidades para a festa jara
guaense e comprar alvos e armas

para complementar o estande de

tiro na modalidade chumbinho.

Quatro participantes viajam
com as despesas pagas pela
associação. Outros dez acom

panham o grupo. "Nessa região,
é realizada festa de atiradores
muito semelhante a nossa. Essa

viagem vai facilitar o intercâmbio
'

e servir como compensação a

essas pessoas que trabalham sem

remuneração, pela realização&
Schützenfest", diz o presidenlt
da associação, E�elberto
Schwanz.

Para complementar o estaM
de chumbinho, a associação vi
importar seis novas armas.

"Queremos aumentar a oferta
modo que cada haja a'rma!
suficientes para evitar o acúmulo
de filas", diz a secretária-geralà
comissão organizadora, Henrie
Neves, que viajará como guiaé
grupo. De acordo com ela.seà
importados 50mil alvos, quanfu
suficiente para abastecer I

Schützenfest e as sociedades iii

tiro, que realizam torneie

mensais. Os alvos precisam S�

trazidos da Alemanha porque não

existe papel confeccionado co�

a gramatura necessária, no Bl1llil
"Se o papel não tiver as cars

terísticas exigidas, a mäquia
aferidora não faz a leitura",

_ explicaHenrietta.

Fiscalização de carnes e
derivados será intensificada
Guaramirim - A fiscaliza

ção sobre o comércio de carnes

e derivados está sendo intensi
.

ficada noMunicípio. O promotor
público Victor Emmendöerfer
realizou ontemmais uma'reunião
com técnicos da Secretaria da

Saúde, representantes dos órgãos
de fiscalização e proprietários de
abatedouros de animais, quando
foram avaliadas as providências
que já estão sendo tomadas nesse
sentido. A fiscalização incidirá
sobre a produção e comércio de

alimentos em geral, mas com

maior ênfase sobre produtos de

origem animal:
Na reunião realizada no Fó

rum, o promotor pediu agilidade
dos órgãos envolvidos, para que
já nas próximas semana, as ações
de fiscalização estejam em pleno
funcionamento. Isso deverá
ocorrer com a participação do
SIM (Serviço de InspeçãoMuni-

cipal), através da regulamenteá
da LeiMunicipall.631/93, del�
de janeiro de 1993, da Vigilânci!
Sanitária e Secretaria Municipru
de Saúde. A fiscalização sobres

açougues e abatedouros de

animais e demais estabeleci
mentos que comercializam caro

nes e derivados acontecerá sist�

maticamente. r

O objetivo do Ministério Pú·

blico ao determinar as provi,
dências é garantir a oferta de ali'

mentos dentro dos padrões bási·
I .

cos de higiene necessário, eV!'

tando riscos à saúde dos consu·

midores. O veterinário Karlan
Piazera Zimdars informou que
ainda nesta semana estará con'

cluída toda a documentaçãO
relativa ao funcionamento do

Serviço de Inspeção Municipal,
inclusive, com a elaboração d�

carimbos de identificação da

carne inspecionada. (MR)

Horário 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•.

·FonejFax 371-0882
Rua Dr. Waldomiro Mazureehen, 67 - Ao lado do Hospital São José

Exames com alta
conflcbilidode em

aparelhos automatizados de
última geração.

Dr. _MarIo Sousa Jr.

•
LABORATÓRIO JARAGUAE�SE
DE ANÁLISES CLÍNICAS.LTOA.
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)00 JARAGUÁ DO SUL, 8 DE AGOSTO DE 2000

Imprudência: (JS três ocupantes do carro sofreramferimentos leves
�Iú

r:: Fusca bate contra poste
ltil

e Voyage estacionado'I

UI

101
Jaraguá do Sul - Os aci

SI! dentes na Rua José Theodoro
Olivar Cads. Os ,ocupantes do,
Fusca, Edson Luiz Alves, Geison
AlvesdaSilvaeSirnoneVVackoß,
foram socorridos pelos Bom
beiros Voluntários da Epitácio
Pessoa e encaminhados ao Pron
to Socorro do Hospital São José.
Com ferimentos leves, depois de
medicados todos foram libe

rados, às 22 horas.

(AGOSTINHO OLIVEIRA)

lào Ribeiro já estão virando rotina. No
JID

domingo, às 19h50, mais um
�rr

choque em poste, envolvendo o
Ie, FuscaplacaLZO-3039, de Jaraguá
nl do Sul, foi registrado no local. O
( Fusca desgovernado, depois de

bater no poste, colidiu com. o

Voyage, placa AAE-0316, de

araguá do Sul, de propriedade de

CORREIO DO POVO

Posto é assaltadopordois homens
Jaraguá do Sul - Dois

homens encapuzados assaltaram,
,

sábado, o Posto 416, na Rua Ho
rácio Rubini, SC-416. Segundo
relato do proprietário, Mario
Reinert, eram aproximadamente
20h20, quando "dois homens
armados com revólver, mim
Tempra branco, de placa MCY-
7780, com um luminoso de táxi,
chegaram ao posto", conta.

"Pensávamos que iriam, abas
tecer, mas anunciaram o assalto
e levaram R$ 500,00 do caixa",
relatou Reinert.

Na seqüência, fugiram em

alta velocidade. O proprietário do

posto de combustível comenta

que "estamos instalados aqui há
9 anos, nunca tivemos 'pro
blemas, este foi e primeiro assal
to que sofremos".

A PolíciaMilitar foi avisada,
mas não conseguiu prender os

assaltantes.
De posse da placa do 'Iempra

,

utilizado no assalto, a polícia
Militar constatou que era de um

Vectra tomado de assalto de um

taxista, de Blumenau.

Ainda no sábado, dois ho
mens solicitaram uma corrida
'até Pomerode, para Vilmar De
gang.

Durante o percurso, as

saltaram o taxista levando o' seu
Vectra, placa MCY-7780, de

Blumenau, utilizado no assalto.

Os assaltantes arrancaram a

placa e o luminoso utilizado no

assalto ao Posto 416.
,No domingo, às 8h30, o

Vectra de,Vilmar Degang foi
encontrado' abandonado pró
ximo ao Rio Piraí, entrada de Po

ço Grande; einGuaramirim. (AO)

POlÍCIA - 7

Ir') CP, .

�CQ)�[Q)�
Engraxate preso com faca

Jaraguá do Sul - Às
13h40 de sábado, foi detido o

engraxate Rainoldo Rufino

Ribeiro, 22 anos. Ele estava ar

mado com uma faca de apro
ximadamente 20 centímetros de

lâmina, empleno calçadão naRua
Marechal Deodoro da Fonseca.
O engraxate resistiu a prisão e

ameaçou os policiais, que, o
, préndeta'Nif.�O mesmo jã tem
,

outras passagens peIa Delegacia
de Polícia,

A

,.... OFICINA MECANICA
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 se,rviços:

- Geometria - Balaneeamento - Toda linha de escapamentos,

Rua Prefeito José Bauer, 826 - Vila Rau - Jaraqué do Sul • SC

Fone'(0**47) 275-3730 - Fone/Fax (0**4"7) 275-3�05

AUTO CENTER
/ Rua Exp. Antônio Carlos Ferreira,.865. Slnalelro Vila Lenzi
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Corrida: aproximadamente 2,8 mil pessoas compareceram no autódromo para prestigiar o evento

Pilotos jaraguaenses lideram
Copa Norte de Automobilismo
·Cercede60
pilotos
participaram
da competição

Jaraguá do Sul- A prova
mais esperada na 23 etapadaCopa

.

Norte de Automobilismo, rea
lizada no Autódromo do Jaraguá
Motor Clube, foi a Stock-Car.
Eram 16 horas quando os Opalas
da categoria entraram na pista.
Depois de 31 voltas divididas em .

duas baterias, Ivo Petras Konell,
de Jaraguá do Sul, foi o vencedor,
com tempo de 43min54seg.008.
A média da velocidade do Opala

de Konell foi de 7$,382 kmJh. Em
segundo, com 34 segundos de

diferença, chegou o piloto Badu,
de Florianópolis. Comprovando
o equilíbrio da Stock-Car,
Orlando Muniz, também da

Capital, chegou em terceiro, com
4 segundos atrás do segundo

/
.

.

colocado e a 38 segundos de Ivo
Petras Konell.

Nas demais provas os resul
tados foram os seguintes: na

categoria Gol, modelo antigo,
foram 33 voltas. O campeão foi
o jaraguaense Paulo Rochi, com
o tempo de 43min28seg025. Na
segunda posiçao chegou
Adalberto Brietzig, e, em terceiro,
Mário Roger, de Blumenau.

Na categoria Gol, modelo

novo, os pilotos dirigiram por 29
voltas. Novamente um jaraguaen
se na frente, o vencedor foi
Alexandro Spezia, com o tempo
de 36min55seg087, em segundo
lugar ficou Max Mohr, de Blu
menau, e em�erceiro Elinor EIert,
também de Jaraguá do Sul.

Conforme Silvio Spezia, or
ganizador da Copa Norte, a pró
xima e última etapa acontece no

mês de outubro. Spezia informa
ainda que "2,8 mil pessoas
lotaram o autódromo e vibraram
com as derrapagens, ultra

passagens, com a boa qualidade
dos pilotos". Ele destaca que

aproximadamente So pilptos
participaram da competição.
(AGOSTINHO OLIVEIRA)

PME garante primeiro lugar do Estadual de Futsal
Jaraguá do Sul - A FME/

Breithaupt/Caraguá garantiu o

primeiro lugar da primeira fase
do Campeonato Catarinense de
Futsal. A posição foi garantida
com a vitória sobre a Unisul, em.

}

Florianópolis, por 4 a 3, com-
binado com o empate da Tuper,
com a A,groeste, em Palmitos, em

6 a 6. FME e Tuper terminaram
empatados em 39 pontos, no

confronto direto para se co

nhecer o campeão da fase.
A FME venceu em São Bento

do Sul, em 4 a 3, e o empate em

Jaraguá do Sul, em 1 gol. O Se-:

ara, último colocado da fase, é a

única equipe que não segue na

competição.
Chaves para a póxima fase:

ChaveA: FMElBreithauptiCaraguá,
.

Unoesc/São Miguel do Oeste,
Taschibra/Blumenau e AABB/

Chapecó, e Chave B: Tuper/São
Bento do Sul, Unisul/Florianópolis,
Gaboardi/Curitibanos e Agroeste/ .

. Palmitos. (AGOSTINHO OLIVEIRA)

Boa notícia
A de que Patrick não precisará fazer cirurgia nos ligamentos.
Segundo o próprio atleta, em 25 a 30 dias estará de volta às

quadras, reforçando a FME numa hora importante do

campeonato. O time está sentindo sua falta e o torcedor, tambérn.

Campeonato Sênior
.

Foi disputada a primeira rodada do Campeonato Sênio� deste ano

Na rodada dupla do Estádio do João Pessoa, Avaí 9 x 2 Ponte
Preta, e a Kiferro iniciou bem o campeonato vencendo os donos
da casa, por 4 x 1, parafelicidade de SebastiãoDecker, Já no

clássico dos "experientes", no Estádio Eurico Duwe, Vitória 2 xij
Cruz de Malta.

EdeuFME
O que parecia praticamente
impossível, aconteceu. A FME
de Jaraguá do Sul terminou em

primeiro lugar a fase inicial do
Campeonato Catarinense de

Futsal, Divisão Especial.
Depois de vencer' a Taschibra,
por 8 a 1, nova vitória no

sábado, desta vez sobre a boa

equipe da Unisul, por 5 a 4. A
Unisul chegou a estar

vencendo por 3 a 1. Com
estas vitórias e o empate da

Tuper, deu Jaraguá do Sul.

Thdo igual
Tuper e FME/Jaraguá do Sul
terminaram com 39 ponto�

nesta fase,
Em 16 jogos disputados, cada

time teve uma derrota. A Tuper
perdeu para a FME em São

Bento do Sul, por 4 a 3,
enquanto o time jaraguaens

perdeu para a Unoesc, em São

Miguel do Oeste, por 8 a.5.
Como FME e Tuper empataram

em 1 gol, em Jaraguá do Sul,
terminou em primeiro pelo

confrontei direto.

Cruz deMalta sai na frente
na final do Integração

Jaraguä doSul- O Grêmio

Esportivo Cruz deMalta�stá a um
empate da conquista do Campeo
nato Integração de Futebol,
categoria titular. A vantagem foi

conquistada com a vitória de 3 a

1, sobre a Sociedade Vitória, em
jogo disputado no Estádio Eurico

Duwe, emRio da Luz. O primeiro
jogo dá final dô Campeonato
Integração, disputado domingo
passado, mostrou um Cruz de
Malta disposto a reverter a van

tagem do Vitória, que jogava por
dois empates. Comjogadas rápidas
e com o atacanteMiro numa tarde

inspirada, o objetivo foi alcançado.
Logo aos 10minutos de jogo Sales

fez 1 a O para o Cruz de Malta.
Em seguida, Miro ampliou paraZ
a O. Ainda no primeiro tempo, o
Vitória conseguiu descontar com
Adilson.

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 961

No segundo tempo, o Vitória
buscou a reação, mas foi nova
mente surpreendido pelas jogadas
do Cruz de Malta, que chegou aoS

3 a 1, novamente comMiro. Flnal,
Cruz de Malta 3 x 1 Vitória. Na

partida da final, a equipe cruzmal·
tina joga pelo empate no tempo
normal. O Vitória precisa vencer

no tempo normal para provocar a

prorrogação, quando joga pelo
empate. Na preliminar, foi dispu
tada a primeira partida da final, na
categoria de aspirante, com Vitória
1 x OAlvorada. O Vitóriajogapelo
empate para ser campeão. EOl

caso do Alvorada vericerno tempo
normal, o título será decidido nOS

pênaltis. ,

.

A final do Campeonato Inte

gração será disputada no do'

mingo, no Estádio João Marcatto,
no Bairro Jaraguá Esquerdo. (AO)

o Insliluto Falcão Bauer de

São Paulo (SP), que é o .....aiOI'

laboratório de teste para
produtos daAmética LaIIna,
stoá e apJ'Ovou os eOlllbustível

eto Posto Marechal.

asteça 1. e cOloque "...and
0,: " " .. , , :.. :: , .......•." .:J1.

cOblprovada seu 'VeIculo.
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