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Lula chega hoje para apoiar
a campanha do Pr na cidade

Reivindicação dos mora

dores, o recape asfáltico da

Rua João Januário Ayroso foi
iniciado antes da implantação
do esgoto porque a rua vai
demorar para receber a rede
de saneamento. O trecho tem

3,2mil m? e vai do trevo que .

dá acesso ao bairro até a Rua

Portadores mostram serviço na Semana Nacional do Excepcional. Página 7 Francisco de Paulo. Página 7

o presidente de honra do PT, Luís Inácio Lula
da Silva, chega hoje, por volta das 12h40, em
Jaraguá do Sul. Ele vem de Florianópolis e será
recebido no hangar da Malhas Carinhoso. Para

recepcionar o líder do partido, será formada a

Caravana da Cidadania, que vai desfilar pelas

OI

estofados e colchões
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Edson Junkes/CP

principais ruas do centro da cidade, com a

previsão de mobilizar mais de 150 veículos. A
comitiva segue até a Recreativa daMarisol, onde
as lideranças do partido vão se encontrar. 0-
roteiro de visitas de Lula em Santa Catarina será
encerrado em Itajaí e Joinville. Página 3

Lauro Fröhlich
desfilia-se hoje
doPMDB
Página3

Acijs ouve
propostas de

Cecília Konell
Página4

. Ladrões presos,
ao roubar posto
de gasolina
Página7

1 .de setembro,
em Blumenau

Edson Junkes/CP Pavimentação
será quebrada, .

quando o esgoto passar

BENEFíCIO

Jaraguá Esquerdo
ganha asfalto

I'

Kiferro e Avaí

empatam'e lideram
Campeonato Sénior
PáginaS
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Imagem arranhada ' l'

o presidente Fernando Henrique Cardoso quer dar uma

imagem transparente à administração do dinheiro público com

um projeto de emenda constitucional, um projeto de lei

complementar e várias ações
adrninistrativas. Mais um pacote de
medidas, desta vez lançado para
reabilitar a própria imagem do

governo que, cercado por
'caciques' e corruptos, deixa o

dinheiro que recolheu do povo
escoar pelos ralos da corrupção e

pensa formas de aumentar ai nda
mais atributação.

O pacote lançado pelo pre
sidente é fruto de algumas reuniões
do primeiro escalão. Na quinta
feira, senadores reunidos com

prometeram-se a exigir a punição
dos responsáveis pelo desvio de R$
169 milhões na construção do
Fórum Trabalhistà de São Paulo. É

Essas cifras de

milhões que '

.

desaparecem
dos cofres
públicos são os

cruzetros que
saem das

contribuições
do cidadão e

das empresas

o governo, com ares de ar

rependido, tentando salvar a pouca reputação que lhe resta, mas
precisará de mais do que um pacote para limparos arranhõ�s de
sua Imagem.

Apelando àparticipação pública, opresidente vai investir na
.

WEB e no sistema 0800 de telefonia, abrindo o que chamou de
"linha direta" para denúncias de desvios e irregularidades. Se a

população decidir participar, certamente vai aumentar a lista de

104 obras irregulares, sob responsabilidade do Executivo, do
Legislativo e do Judiciário. Obras que o governo ameaçou tirar
do Orçamento da União de 2001, atéque às contas sejam
saneadas pelos responsáveis, essas pessoas dotadas de imunidade
que o brasileiro nunca vê atrás das grades, mas que fogem para
paraísos fiscais, onde acumulam o dinheiro desviado.

Essas cifras demilhões que desaparecem dos cofres públicos
são os cruzeiros que saem das contribuições do cidadão e das

empresas, do brasileiro em geral, que hoje paga a segundacarga
tributária mais pesada domundo, inferior apenas à da Holanda.

Enquanto os homens do governo roubam o imposto do cidadão, .

LIma ala pensa novas. formas de arrancar dinheiro do povo. É o

mesmo setor que defende a redução do piso de R$ 900,00
mensais para declaração do imposto de renda, o tributo que mais
cresceu nos últimos anos, cerca de 60%.

Sobre o funcionário público pesa a maior carga de tributos.já
que ele está impedido de sonegar, a dedução vem na folha de

pagamentos. A classe média é apontada como a fatia da popula
ção que paga o-maior número de impostos, mas o chefe da Re
ceita Federal, EverardoMaciel, mostra-se contente com a situa

ção, dado o sucesso que a pupila da tributação brasileira, a CPMF
(agora Contribuição Permanente sobreMovimentação Financei
ra) alcançou. Ele descobriu que um terço dos pagamentos fei tos
no País são tributados apenas pela CPMF, escapando ao crivo
de todos os outros impostos.

Agora o governo até se orgulha de que a CPMF esteja sendo
copiada pelas 'republiquetas' da América do Sul, economias mais
falidas que abrasileira. E parajustificar ainda melhor a existência
dessa aviltante invenção, diz que é o Brasil o único país que
descobriu, através da CPMF, forma de tributar o comércio

eletrônico, realizado pela Internet. O que ninguém sabe é porque
os Estados Unidos (que movimentam o maior volume de tran

sações eletrônicas) ainda não copiaram a idéia, se a população
não deixa ou se não a levam a sério.

, ,
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Palmitos e mitos
* Rainizio Radunz

Ao longo da história. criaram-·
se alguns mitos sobre a ingestão
de alimentos. Muitos surgiram no

tempo da escravidão. quando os

senhores de engenho. no intuito de

evitar que os escravos consumis
sem seus produtos alegavam que
iriam fazer mal. outros nasceram de

puras suposições de pessoas que.
ao exagerarem na refeição, atri
buíam a culpa à combinação de

determ i n ad os a I i me n t os. Não

podemos afirinar que tudo não

passa de crendice popular. por que
toda regra tem uma exceção. mas a

grande maioria não tem funda
mento. Onde quero chegar com esre

intróito folclórico. senão em outro

mito popular a respeito do palmito
como responsável pela destruição
da Mata Atlântica - ou melhor. que
esta extração está destruindo o que
resta da ruais rica nora e fauna de

nosso Estado.

Professeres e pesquisadores da
Universidade Federal de Santa

Catarina, após longos anos de

estudos sobre a palmácea Euterpe
a/III/is. o nosso popular palmito
Juçara, concluíram que é necessária
a mata, ou seja. a sombra, na sua

germinação e primeira [ase de

crescimento. Portanto. para que

haja o palmito é necessária que a

mata fique em pé. e não seja
derrubada para o plantio de outras

lavouras. como banana; arroz, re
florestamento de pinus e eucalipto,
além de pastagem para o gado.

Por que digo isto? Simples: o

agricultor proprietário de terra onde
existe a mata, venclo que dela não

pode tirar o sustento de sua família.
derruba-a e faz urna monocultura

pois desta forma poderá vender o

produto de sua propriedade e seu

trabalho, sern que seja impor
tunado, por entidacles que por
muitas vezes não tenham um

conhecimento profundo cio as

sunto e vejam as implicações por
trás disto.

No que implica isto? Ora, tendo
o agricultor direito de fazer a

extração do palmito na mata de sua

pequena propriedade,'uiilizando a

técnica do manejo sustentável -

o que consiste na divisão desta
mata em pequenos lotes; onde será
extraído o palmito cle um lote por
ano. em sistema ele rodízio dei

xando-se no mínimo 50 rnatrizes por
hectare, que garante a perpetuação
da espécie por disseminação das

sementes, servi ndo de ai imente

para pássaros e animais - este

agricultor irá preservar e zelar por
este pequeno espaço da natureza

pois, assim como nós, ele também

respeita o meio ambiente, além do

q ue, sabe q ue da mata preservada
poderá tirar um complemento dr

renda anual-para sua família.

Qual o outro lado da moeda? A

legislação atual só beneficia o

ladrão de palmito e as fabriquetal
clandestinas, pois não precisando
apresentar nota, compram sem nou

Resumindo, palmito roubado da

propriedade de algum conhecido
nosso, quando não é nosso:

,

E este palmito clandestinoesta
aí na sua rua, na sua pastelaria, no

seu restaurante, pondo em riscoa
.

sua saúde e de sua família, pOl)
.

outro mito a ser derrubado e queo
pal�ito caseiro, que é mais barato.

é melhor que o industrializado pOl
uma empresa. credenciada pelo
Min istério da Saúde, mas isto, caro

leitor, é assunto para o nosso

próximo encontro: "Palmito que

mata".

.

• toS* Engenheiro de Ahmen

e assessor do Núcleo das

Indústrias de Conserva
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Caravana da Cidadania deve

marcar visita de Lula à cidade
Jaraguá do Sul - A Cara

vana da Cidadania, com a mobi

lização de pelo menos I SO veí

culos, conforme projeção de

coordenadores da campanha
eleitoral do PT (Partido dos Tra
balhadores), deverá marcar a

visita do presidente nacional de
.

honra do partido, Luís Inácio

Lula da Silva, à cidade. nesta

terça-feira. A chegada de Lula

está prevista para as 12h40.

quando desembarca no haugar da
empresa Carinhoso, e inicia
roteiro pelo centro da cidade até
chegar na Recreativa da Marisol.
onde concede entrevista à im

prensa.
De acordo com o roteiro já

estabelecido. a caravana que
conduzirá Lula entrará na Avenida

Getúlio Vargas, passando pela.
indústria Kohlbach, segue pela

,
Reinaldo Rau até chegar na Rio

'Branco, passando em seguida
pelas ruas Marechal Deodoro,
'Francisco Fischer e Avenida

Prefeito Wáldemar Grubba, até

chegar ao local do encontro.

Cinco pronunciament?s estão
.

previstos. a partir das 13h30. O

presidente do Diretório estadual
do PT.Milton Mendes de Oliveira.
será o primeiro a falar. Depois se

pronunciarão o presidente do

Diretório municipal, Silvino volz,
e o sindicalista Jair Mussinaio.
diretor da Confederação Nacional
dos Metalúrgicos. O candidato a

prefeito, Dionei da Silva (PT),
será o penú Itimo, e Lula será o,

ú Itimo a usar da palavra. (MR)

. ·JV VeículOS e Auto·Elétrica
I Para Automóveis· Caminhões·

Iratores- Serviços em Geral

9981-3049
Rua José Theodoro Ribeiro, 971-lIha da Fi ueira

ENGENHARIA E ARQVITETVR�
Projetos e Construçóes

A�L�deO�
CRtA: �!9Ç5·3

NOVO ENDEREÇO
Rua: Bernardo Dornbusch 300 - Sala 12

Baependi - Jaraguá dó Sul - sc
CEP: 89256·100 - Jaraguá do Sul - SC

EMERGÊNCIA
ODONTOLÓGICA

DISQUE: 9981 8000
.9104 4311

Dr. Rafael Luis Pomplona
CRO-SC 5117

Jornal
CORREIODOPOVO

Assine o melhor

jornal da reqiäo
pagando apenas
H$ 8,00 por mês

Teleassinaturas: 370-7919
370�8649

Fröhlich pede desfiliação do
PMDB hoje, em Guaramirim

Arquivo/CP: Edson Junkes

Ex-vereador

pode decidir
pelo retorno
ao PFL

Guaramirim - o ex-ve

reador Lauro Fröhlich encaminha

hoje o pedido ele desfiliação do

PMDB e pode elecidir pelo retorno
ao PFL. Sábado, Fröhlich

participou do comício deIan

çameruo dos candidatos ela

coligação Acerta Guaramirim

(PFL e PPB). elemonstrando publi
camente. pela primeira vez. o des
contentamento com o PMDB.
desde que não teve o nome incluído

na chapa majoritária do partido. O
ex-vereador se considera "traído"
pelos peemedebisias e. elurante a

campanha, pretende conti nuar

apoiando o canelidato da oposição
Mário Sérgio Peixer, inclusive indo
aos palanques.

- Ficou muito claro que o

compromisso que o PMDB havia

assumido comigo não foi honrado
--o comentou. acrescentando que
já não havia clima fiara que
continuasse apoiando qualquer
candidato peernedebisra nestas

eleições,
Ele faz questão ele frisar que

não guarda nenhum rancor ou faz

qualquer restrição em relação ao

partido do PMDB. tendo inclusive
muito respeito pelo presidente do

. mesmo. João Vick. Mas disse que
não poderia concordar com as

"atitudes mesquinhas de meia dúzia
depeernedebistas" que porocasião
da definição elos candidatos

majoritários elo partido. "agiram ele

má- fé".

Fröhlich: busca de novo legenda depois de passar pelo PFL-e PMDB

Fröhlich não isenta o prefeito
Antonio Carlos Zimmermann

(PMOB). candidato à reeleição. de
responsabilidade nóepisódio. "Ele
falhou, e bastante", enfatiza,
destacanelo que O prefeito foi o

mediador ele toda a negociação que
culminou com a transferência para
o PMDB. em setembro do ano

passado, embora os primei ras
contatos tenham sido feitos por
Orlando Satler. o "Guia", Isrnário
Freitag e Silvio Finardi.

Segundo Fröhlich, numa

conversa que teve com Zirn

mermann, pouco antes de for

malizar o desligamento do PFL,
teria deixado claro que colocaria

toda a credibilidade' política em

jogo na decisão que estava

tomando. Na quarta-feira da
semana passada, Zimmermann
ainda tentou demover Fröhlich ela

posição que iria tomar no final ele

semana. Depois de dialogar
. durante cerca de uma hora COI11 o

ex-pefelista e ex-peernedebista, o
prefeito recebeu um não como

resposta. Fröhlich disse que dará

apoio integral ao candidato da

oposição, mas não quer anunciar

logo o novo partido. "Será apoio
branco", explicou, dizendo que só
anunciará a futura legenda depois
de analisar a situação, COIll cautela.
(MILTON RAASCH)

EDUCAÇÃO E CIDADANIA
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Cecília defende maior apoio
••

para empresas jaraguaenses
o Legislativo Municipal de Guaramirim realizarásessão solene
110 próximo dia 28 de agosto, às 10 horas, para homenagearjj,
pessoas da comunidade, com a outorga dos títulos de Cidadão

Benemérito ao ex-prefeito José Prefeito d€: Aguiar, e de
Cidadãos Honorários aos empresários Silvestre Mannes e

Haroldo Westzstein. A solenidade integra a programação
comemorativa ao 510 ani versário de emancipação do Município.

que será comemorado naquela data. Ainda pela manhã,
naquele dia, a partir das 8 horas, será realizado desfile com a

participação das entidades comunitárias. O desfile acontecerá
na Rua 28 de Agosto, centro da cidade.

Arquivo/CP: Edson Junkes

Candidata

participou
da reunião

,da Acijs

Jaraguá do Sul -r--: A 'can

didata Cecília Konell, da co

ligação Renovando como Povo
(PMDB/PPS), defende o res

gate à priorização das empresas

jaraguaenses na contratação de
obras e serviços públicos, A

posição foi defendida durante
encontro mantido com os em

presários, ontem, na primeira da
série de entrevistas com os

candidatos majoritários orga
nizada pela Acijs (Associação
Comercial e Industrial de

Jaraguá do Sul). Segundo a

candidata, o aproveitamento
dos serviços das empresas lo

cais pode ser mais efetivo, com
maior valorização, inclusive da

mão-de-obra.
Cecília entende que em di

versas áreas, como limpeza,
construções e até na segurança
pública, devem ser buscados os

serviços que as empresas sedia

das no Município puderem
disponibilizar. A candidata foi
ouvida durante a reunião normal

das segundas-feiras da asso

ciação comercial e industrial. O
secretário-executivo da Acijs,
Moacir Lawin, lembrou que já
é praxe da associação convidar,
os candidatos a prefeito, para
conhecer as idéias e propostas.
"Isso acontece a cada eleição
municipal", disse. Para ela, o

convite para participar da

reunião com os empresários foi
mais uma oportunidade para

expor o plano de governo, que
a coligação já está divulgando à

comunidade? através .dcs
folhetos impressos do plano de

Bairros
As Associações de

Moradores de Guaramirim
viverão horas de congra

çamento e integração neste
,

domingo (27),coma
realização de uma gincana
com atividades esportivase
recreativas entre os bairros

A organização do evento

está a cargo do Clie

(Conselho de Líderes

Comunitários). Poderão
participar da gincana tanto

aqueles bai rros com

associações de moradoresjá
constituídas quanto os que
ainda não formaram estas

entidades de representação,
A iniciativa é válida, pois
coloca as associações na

evidência myrecida,

Fora do ar

O candidato a prefeito da

coligação-Unidos por
Massaranduba (PPBI
PMDB), Odenir Deretti, tem
se esquivado de participar de
debates no rádio. Convidado
a participar de um debate '

neste sábado, dia 26 de

agosto, pela sucursal da

Rádio Jaraguá AM, Deretti
não quis comparecer.
Em outra ocasião, convidado
a participar de um debate

organ izado por outra

emissora, no dia 29 de julho,
também não participou.
Quem perde é a população
massarandubense que,
ouvindo os candidatos,
poderia fazer mel hol'
avaliação.

Cecília: a primeira candidata aja/ar aos empresários da Acijs

governo e da utilização dos

horários gratuitos da propaganda
.eleitoral no rádio.

Nos próximos dias 4 e 18 de

setembro, os empresários co

nhecerão as propostas dos

candidatos Dionei da Silva, do
PT, e Irineu Pasold, da coligação
Mais Jaraguá do Sul (PSDBI
PFLlPPB/PTB/PLIPTN) .

GUARAMIRIM - A

Aciag (Associação Comercial"
Industrial e Agrícola de Gua

ramirim) também está convi

dando os candidatos a prefeito
para participarem das próximas
reuniões da entidade.

Na reunião ordinária de

ontem, a Aciag começou a de

finir as propostas que os em-

presários deverão discutir com

os candidatos. O objetivo é

reivindicar a inclusão dessas

propostas nos planos de go
vemo que os candidatos Mário

Sérgio Peixer, do PFL e PPB;
Antonio Carlos Zimmermann,
do PMDB e PPS. e Moacir Jo

sé Mafra, do PT, estão se

propondo desenvolver.
As datas para a participação

individual dos candidatos já
foram esco I h idas, mas a inda

dependem de confirmação e

definição dos nomes dos

candidatos que comparecerão
em cada urna delas. informa o

presidente da Aciag. Maürici
Zanghelini.
(MILTON RAASGH)

Campanha
Corpo de Bombeiros

Voluntários de Massaranduba
está iniciando campanha,para

conseguir um veículoque

possa ser adaptado e

transformado em ambulância,
A entidade entrou eJ11

_ funcionamento em março

deste ano e se ressente da

falta de um veículo para
prestar os atendimentoS de

emergência. Por falta do

mesmo, com freqüência oS

bombeiros precisam recorrer
ao auxílio de cidades vizinhas,
aumentando os riscos para OS

acidentadoS,

Convocação
O cartório eleitoral de

Guararnirirn iniciou a

expedição de

correspondências notificando
as pessoas convocadas para
atuarem como presidentes e

mesários no pleito do dia I

de outubro. As residentes

em localidades mais
d istantes estão sendo
informadas através dos

Correios.

Nopróximodia 18de

setembro, os convocados
deverão participar de uma

reunião de esclarecimento

sobre procedimentos.

CASA DO COBREEscritório de Advocacia
Dr. Arão'dos Santos

OAB/SC9760

Trabalhamos com venda de produtos para
rebo,binamento e conserto de motores elétricOs:

-JI!':.'I
�:1

,:""",,:-�� *

Microcomputadores[:';", :r * Acessórios em Geral
. prcHy.JoS
ucqtq

f}r:e
. 2(/14
Rua Berthaw�cfllO

.

Barra do�193
Fone: (Oxx47) 376

� Fios de cobre;
-Capacitores de partida e permanentes;
-Cabo de ligação;
- Rolamentos;
-Espáguete; •

- Ventiladores de motores;
-Selo mecãnico;
-Verniz;

* Civil * Comercial
, Fone/Fax:
(0**47) 3.73-1115
3 meses de Internet Grátis

*Tributário * Bancário
a 372-0582

Rua Irineu Vilela Veiga, 137 ·'Centro - Guaramírlm - SC
E-mail: infonnaticenter@terra.com.br R: Carlos Hafermann. 78 - Centro - Jaraguá cio Sul
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História em fotos
coberta de tabuinha ou
telha alemã. Nas janelas,
normalmente não havia

vidraças. Mais tarde, e
também somente os mais

abastados, podiam
construir sua casa
enxaimel (técnica que usa

Paramuitos
colonizadores, a primeira
residência era apenas uma

choupana, feita de troncos

de palmito e coberta 'com

folhas de guaricanga.
Depois vinha uma casa
simples demadeira,

armação de madeira, com
enchimento nas paredes
com tijolos) ou de
alvenaria. Bem próximos
à casa ficavam o galpão e

os estábulos. A lida era

dura, pois todo serviço
era braçal e a tração das

carroças era feita por
bois ou cavalos. O

�
mesmo ocorna em

relação aos arados. Nas

partes mais montanhosas
da lavoura, não podendo
chegar com a carroça,
usava-se a zorra.

terça-feira,
22 de agosto de 2000

Por Egon Iagnow

Indústria' de

Máquinas Kreis Ltda.

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

E·mail: indumak@netuno.com.br

Propriedade rural. Observa-se depositado
material de construção, tijolos, tábuas e

caibros. Provavelmente, para a futura casa

Típica propriedade furai. O estrume dos
estábulos era transportado com carroça
para a lavoura, servindo de adubo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Confira a História
"A História de nossa gente não pode ficar só

na saudade". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.

Barão de Itapocu
HÁ62ANOS

- Em 1938, a Sociedade de Atiradores "JARAGUÁ" anunciava aos

seus sócios a Festa do Tiro de Rei que, no ano em curso contava com a

Banda do 130 Batalhão de Caçadores, sediado em Joinville. João
Emmendoerfer era o "Rei" que recebia os atiradores em sua residência

onde, entremuita bebida e fartamesa, com assado de três,bem cevadas

pacas. Diante tamanha promessa real, a coluna, quemarchava em busca

damajestade, era amaior dos últimos tempos.
_

- No Salão Buhr era exibido o filme cultural TERRA DO

TRABALHADOR, com enredo de uma colônia estabelecida na divisa
entre São Bento e Rodeio.

-

HÁ32ANOS
- Em 1968, era o tempo do "Concurso deMiss Santa Catarina" e a

sociedade jaraguaensemais representativa se reunia nos salões do Clube
Atlético Baependi, na antiga sede da Sociedade de Atiradores "Jaraguá",
na Rua Seme Mattar, Precedido de grande �xpectativa, dentre as

candidatas sobressaíamNormaMüller, Elisabeth Povoas, YedaMaria de
Souza e Iolani Marquardt, esta filha de Geraldo Marquardt, era eleita
"Miss Jaraguá do Sul nO_1 ", depois de desfilarem três vezes na passarela,
apresentando traje de gala, de passeio e demaiô. A Comissão Julgadora
era formada das senhoras Karin Hufenuessler,Miriam dos Santos e Astrid
Schulz Ferreira daSilva, além do dr. LauraPereiraOliveira, juiz de Direito
da Comarca, e do destacado industrial Nelson Driessen. Finalizava o

registro social, com os destaques do presidente do clube, sr. Bertoldo
Klitzke, de Amo Henschel, diretor-social, e o oradoremestre de cerimônias
dr. Murillo Barreto de Azevedo.

HÁ22ANOS
- Em 1978, o professor Paulo Moretti, constante colaborador do

CORREIODOPOVO, "Dorneuarquivopara Você-JARAGUÁESUA
PUJANÇA INDUSTRIAL", afirmava que "não é de hoje que Jaraguá,
a cada dia que passa, mais vem afirmando-se em termos de expansão
industrial, firmando-se como pólo geoeconômico de uma região que, apesar
daproximidade deJoinvilleeBlumenau _:_ os dois mais importantes centros
de Santa Catarina -' tem demonstrado excelentes condições de

desenvolvimento econômico".
- A PrefeituraMunicipal de Jaraguá do Sul baixavaEDITAL, assinado
pelo prefeito VictorBauer, e diretor da Fazenda, João Modesto Silveira,
reunindo 182 estabelecimentos, em débito referente à Taxa de Licença
para Localização ou Renovação, em atraso por vários exercícios que
mencioria, para sua regularização em 60 dias, sob pena de interdição do

estabelecimento.

HÁ 12ANOS
-'Em 1988, o ecólogo Lauro Eduardo Bacca fazia uma palestra didática
no auditório do Sindicato do Vestuário para cerca de 500 pessoas, amaioria
dos estudantes e professores do 2°Grau dos educandários de Jaraguádo
Sul e Schroeder, expondo a situação ambiental emSanta Catarina. Bacca

explorava o tema, mostrando a irracionalidade do homem em relação à'
natureza e o triste quadro da extinção ambiental, paraos quais chamou os

, políticos em particular e a comunidade como um todo à responsabilidade,
uma vez que ainda é possível salvar o que ainda resta da cobertura vegetal
e a eliminação gradual dos níveis de poluição, dentro do programa da
Semana doMeio Ambiente. ORotary Club Jaraguá do Sul, em colaboração
com a Prefeitura Municipal, lançava o concurso de Jardins-88, com
premiação.

"Não temas, porque Eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu ésmeu" (Is. 43,1)
Uma menina de 10 anos sofria de medo cons- ,

tante com a chegada da noite. Seja porque alguém
lhe contou uma história de horror ou lhe falou do

poder do diabo; em todo caso, começava a inquie
tar-se na escuridão. Só dormia com a luz acesa.

Amedrontar uma criança, faz parte dos grandes
crimes. Os estragos são terríveis. A conseqüência
é o medo e até pavor. E desta fobia a pequena
sofria.

Certa noite, a sua vovó levou-a junto para a

igreja. Na pregação, ela ouviu que Jesus veio para
destruir as obras de Satanás. Que não é mais
necessário ter medo algum. Que Jesus prometeu
estar sempre ao lado dos seus seguidores. O pastor
ainda leu esta parte da Bíblia: "O Senhor pelejará
por vós e vós vos calareis" (Ex. 14,14). Foi explicado
que cada seguidor de Jesus pode se apegarnesta
palavra e contar com a presença do Senhor Todo-

Poderoso.

Quando voltaram para casa, a menina disse
para a vovó: "Agora compreendi. Não preciso
mais ter medo. Quando o diabo vem me dar
medo, eu só digo: Senhor, faz o favor de ir
atender a porta e ver o que ele quer."

A criança realmente compreendeu a

mensagem do Evangelho. E a Palavra de Deus
diz assim: '''A todos quantos aceitaram Jesus,
Ele lhes deu o poder de serem chamados filhos
de Deus" (Ja. 1,12). Desde então, um seguiér
de Jesus, jamais estará sozinho. Não é mais
necessário tanta preocupação. Mesmo com o

futuro incerto e mesmo, perante a morte, Jesus
aí está. Com certeza, Jesus defende de todosos

ataques do maligno.
Leitura de sugestão: Ap. 1,12-20.

Um abraço, Alba Piske

BOLÃO - ÁS DE OURO

OS Paganini do mês
Segundo a tradição dos

componentes do Ás de Ouro,
presidido pelo bolonistaMoacyr
Rogério Sens, e maestro do

grupo, os 'Atletas', Heinz G.
Leitzke,MiltonGruetzmacher,
Nelson Maske e Ivo Haroldo

Zeh, foram homenageados e

compareceram com um

supimpajantar. Abraços e mais

abraços pelo acontecimento.

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

Tio Eugênio
OS ENCONTROS E DESENCONTROS DA

POLÍTICA (1)
Vigia a ditadura do Estado Novo e os políticos procuravam

se ambientar com os novos tempos. Algum tempo atrás, através
desta coluna, a 2a Exposição Agropecuária-Industrial, da

Sociedade de Lavoura de Três Rios do Norte, foi habilido
samente costurada para alcançar seus objetivos. Se fosse

organizada pela Prefeitura, certamente teria redundado em

fracasso. Escolheram, então, entre os ex-integralistas o que de

melhor o novo governo poderia aproveitar. Escolheram a acima

/17'6, \; : -

_�
citadá sociedade, 'q�� foi o maiorreduto integr,alista q�e er�m

�GJ�. chamados com habilidade para colaborar com a nova sltuaça?
"-;..;,� q,cu-"''- ,-ruo.;r>j/I; O que se viu na abertura da exposição e no banquete as

Tio Eugênio autoridades foi um bem organizado rapapé de reconhecimentoS
até falsas, mas que não percebido pelos visitantes como se

tudo estivesse na melhor das harmonias, para tanto, designando personalidades que, mesmo

a contragosto, tinham por obrigação a sua reputação num acontecimento que elevaria OS

interesses maiores do município e sua população.
Na área estadual, também acontecia, o interventor dr. Nereu Ramos, através de seu�

assessores, entendia saudável (para os que estão por cima) desanuviar as tensões, o que.fOI
aprovado pelo governante e, assim, era elaborado um programa de viagens pelo in tenor,

convidando autoridades para fazer o acompanhamento da caravana, para facilitar diálogoS

que sempre são úteis no momento ou também não podem, de acordo com o momento.
Voltaremos. Até a próxima.
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.reulo
Ita.liaI1�

de Jaraguá do Sul

Curso de Culinária Italiana
l Promoção: Círculo Italiano de Jaraguá do Sul

Objetivo: dar àqueles que admiram a boa cozinha a oportunidade de conhecer algumas das mais

s difundidas receitas da culinária Italiana moderna.

r Também serão explorados o serviço à Italiana e as noções básicas para a escolha e o serviço do

s vinho adequado para os diferentes pratos.

s Público-alvo: todos os interessados pela boa cozinha que desejam aprimorar seus conhecimentos;
I a respeito desta fascinante culinária italiana.

Local: Cantina Felicità, Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira 1277.

Datas e Horário: Dias 28/8, 4, 11 e 18/9 das 19 às 22 horas.

Carga horária: 12 horas Vagas: 15

Inscrições: até 25/8, com An

gélica, pelo fone 370 8636, das
14 às 21 horas.

Rua Antônio Carlos Ferreira cl Henri ue Piazera

Custo: R$ 100,00 Novos e usados - Fone 371-8287

() PRESENTEPERFEITO
PARA AQUELEQUE VOCÊAMA

ESTILO

Sapato em couro
a partir R$ 19,90 QUALIDADE Sçpçto em couro

Keffor R$ 49,90

VARIEDAOE

Sapato em camurca
. .>

a partir R$ 29,90 tudo em até

6 vezes
sem entrada

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

www.loictobeber.corn.br

ROTARYCLUB
DE GUARAMIRIM

REUNIÃO 17/AGOSTO/2000 - Esta reunião estava

sob a responsabilidade do companheiro Cleber (diretor
da Comissão de Serviços Profissionais), que programou
a visita do Sr. Balduino Raulino para explanar sobre a

implantação da Faculdade Metropolitana de

Guaramirim, todavia, dado ao compromisso'de última
hora do visitante, ficou transferida sine die' tal

exposição.

UM POUCO DE HISTÓRIA ...

Na gestão 1969/1970 do Rotary Club de Guaramirim,
nosso presidente era o saudoso FREDERICO

GUENTHER; o secretário era ROLAND BEHRENDT;
o tesoureiro era OSMAR KLEIN (em memória).
No protocolo tínhamos o pastorWOLFRANMEHLER

(em memória). Nas comissões de Serviços: o

companheiro GERSON BOAVENTURA FERREIRA

(Internos); 'PEDRO KLEIN FILHO (em memória)
(Profissionais); ARNOLDO BYLAARDT JUNIOR

(Comunidade); DICEZAR OSCAR LEANDRO (em
memória) (Internacionais).
No meu cargo, Relações Públicas, o companheiro
PEDRO IRINEU VEIGA desempenhava "o trabalho de

organizar e levar a efeito os planos para transmitir ao

público informações gerais acerca de Rotary, sua

história, objetivo e alcance e assegurar publicidade
adequada para o clube, em particular" (Plano de Ação
1969/1970).
O lema do ano rotário 1969/1970 era: REVISAR e

RENOVAR.

PARA REFLETIR... (não só em tempo de eleições)
Nós estamos de tal maneira perdendo a sensibilidade,
que muitas pessoas dizem que o político é obrigado a

fazer concessões, até éticas. Como se dissessem que o

político é obrigado a mentir; que a um político, se

permitem defeitos. e vícios que outras pessoas não se

permitem.
Se ninguém deve mentir, um político muito menos. E o

crime dele, ao mentir, é muito maior, porque a sua

responsabilidade é maior. As virtudes que têm um

homem comum, um político tem de tê-las e dizê-las,
com seu exemplo, em um alto-falante.
No momento em que começarmos a achar natural que
um homem público seja mais ou menos honesto,
deveríamos começar a achar natural, também, que um

homem pobre, chefe de família, que trabalha de manhã
à noite, de mês a mês, e não ganha o suficiente para o

sustento de seus filhos, possa roubar, sendo também
mais ou menos honesto .

! ,!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 - Blurnenau
Telefor:le/Fax: 340-2393
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COMEMORAÇÃO

Ecos do Centenário de morte

de Emílio Carlos Jourdan

o grupo jaraguaense em companhia do escritor Theobaldo
Costa }amundá

DIA DOS PAIS

Conrado Pinter
Esta foto mostra um

velho amigo do CORREIO

DO POVO, quando da

passagem do Dia dos

Pais-. Walter e Olinda

Terezinha Pinter,
acompanhados de

Luciana Pinter e Walter

Pinter Júnior,
descendentes de

húngaros,
homenagearam o Pinter

de gloriosas jornadas.
Parabéns!

As leituras de Manoel de Souza

OS "RAPAZES" (106)

Nos últimos dias da monarquia, sendo chefe de

polícia o dr. Basson, proibiu este· que os estudantes
comemorassem o 14 de julho com grande passeata, a

qual seria, fatalmente, fonte de distú rbios

republicanos. O imperador mandou chamar a

autoridade, e, obtendo dela a confirmação da medida,
aconselhou:

� Não faça isso, sr. Basson.
E paternalmente:
� Deixe os rapazes ...

TobiasMonteiro - "Pesquisas e depoimentos", pág. 227

GERAL

Por que "antigamente"
e "outrora" 18

-

Terça-feira, 22 de agosto de 2000

REMINISCÊNCIAS

Garibaldi-JGS
Distrito de Veszprém (032)

Em 5 de julho do corrente ano fomos à região de Garibaldi-Iaraguasinho, atendendo convite aos que lêe�1l �:;
reminiscências. Fizemosmuitasfotos daquele bairrojaraguaense.fortemente habitadopordescendentes de h�/�O.·
que acompanham esta coluna. E vejam o que encontramos no meio do caminho, que o dono zela com canil

Fundava-se a Comunidade
Escolar de Garibaldi, em 25 de se

tembro de 1938, com estatuto

aprovado pelos sócios funda
dores Stefan Hoeller, Ferdinando
Schumacher, Ricardo Schulz,
Antonio Hilbert, Gustavo Specht,
Germano Roewe, Augusto Kleins
chmidt, João Kanzler, StefamFinter,
Guilherme Schumann, Miguel
Salai, Andreas Glowatzki e Bruno '

Gessner. A diretoria ficava com

.

Richard Schulz, presidente; Miguel
Salai, secretário, e Gustavo Specht,
tesoureiro.

Repercutiamuitomal na região
de Garibaldi a interdição de ce

mitérios, por parte do prefeito
Leônidas Cabral Herbstet, que
atingia um campo santo, contendo
os jazigos dos imigrantes 'hún
garos, e a comunidade entendia

que devia ter um contato com o

chefe do Executivo, para expor o
assunto e conseguir novamente a

liberação deste cemitério para
sepultamentos. Como o rela
cionamento entre a Prefeitura e a .'

Igreja Católica eram normais, o

padre Alberto Jacobs, vigário da

paróquia, deveria ter conseguido
a abertura de caminho pararever o
decreto-lei que o interditou. A
verdade é que a Sociedade Ca
tólica de Garibaldi, em petição
dirigida ao prefeito ten. Leônidas
Cabral Herbster, contendo os

considerandos do pleito, pedia,
finalmente, a reabertura de ce

mitério de Alto-Garibaldi. No
semanário CORREIO DO POVO, na
edição 953, de 22-10-1938, na capa,
vinha o despacho: "Como requer".

E os hungareses devem ter

festejado este acontecimento em

poder voltar a usar o seu cemitério
ao fim a que se destina, sem res

salvas.

Voltava novamente. a questão
das inscrições no epitáfio dos
túmulos. Com o Decreto-lei n°42-

. que se referia às inscrições em

túmulos, regulando. as inscrições
em sepulturas, 'mausoléus, etc.

"O tenente Leônidas Cabral

Herbster, Prefeito Municipal de
Jaraguá (ainda não tinha o

acréscimo do Sul, que veio depois),
no uso de suas atribuições, e tendo
em vista aCircular de n° 33, de 5 do

corrente, do Departamento de

Administração Municipal, e CON
SIDERANDO, que a grande obra
de brasilidade realizada pelo Estado
Novo, rião prescinde de determina
das providências que são minú
cias de efeito significativo no

harmonioso plano nacionalizador;
CONSIDERANDO, que não se

justifica" que, em cemitérios pú
blicos municipais, sejam as ins-

.

crições dos túmulos gravados em

línguas vivas estrangeiras; DE
CRETA: Art. 1° - A redação do
decreto n" 23, de 22 de julho do
corrente ano, passará a ser a

seguinte: Art. 1°- Ficam terminan
temente proibidas inscrições nos

túmulos, carneiras, mausoléus,
louzas, cruzes ou quadros dos

cemitérios, em línguas vivas estran
geiras. § Único - As inscrições
assim existentes devem ser, até o

dia 31 do corrente, vertidas para a

língua nacional ou retiradas, sob
pena de a Prefeitura o fazer, além da

multa de 100$000 (cemmil réis), que
será aplicada aos infratores.Art. 2°
- Este decreto-lei entrará em vigor
na data de sua publicação,

revogadas as disposições em
contrário. Prefeitura Mu�ícipalde
Jaraguá, 8 de dezembro de 1938,
(ass.) LEONIDAS C. HERBSTER-

.
Renato Sans".

Este decreto-lei, modificandoo
de n" 23, deve terlevantado uma

Onda de revolta, pois mexíacomos
falecidos de todos os imigrante,
seus descendentes, que não
entendiam que até os falecido,
que não podiam se manifestar na

discussão desse ato ditatorial,
"apagando" os nomes daquele!
intrépidos desbravadores, que
seus' descendentes queriam
homenagear, resgatando a memória I

de seus antepassados. Quer nos

parecer, embora não tenhamo [

conhecimento de um caso cones

to, que ali tinha o dedo do vigário
Alberto Jacobs, que não servias

para segurar o charuto Havanaque (

tinha por hábito fumar, mas ten·1
tando conduzir este episódio comi
coerência, mesmo sabendo, comol
se soube e constatou depois, r

empedernidos e cegos nacionale
tas invadiam os cemitérios, dt [

martelo e talha nas mãos pan
r

"apagar" nomes e expressões de \

nostalgia, jazigos que ainda hoje '

mostram a fúria dos desvairadol
autores. Cremos que esta lei seguia
o caminho coino ainda hojei
acontece, que foi feita para não sef

cumprida, mas que causou um [

reboliço, ah, isso causou! Fizemol I

fotografias dos cemitérios Jara'

guá-Centro, Rio Cerro II, Sanlo

Estêvão .e Alto-Jaraguá, assim

como no Jaraguá 84, onde se pode
encontrar o que ora afirmamos. OI

restos mortais do prefeito Herbsler
estão entre os jazigos com eX'

pressões em línguas vivas estran

geiras. (Fritz von Jaraguá)
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". A Secretaria da Família promove

no próximo dia 26 o Baile de

Dehutantes da 3a Idade. O evento

acontece n o. Clube Atlético

Baependi, com início às 19h30.
Ie

". Será neste sábado, dia 26 de

agosto, a l " Festa das Etnias de

Jaraguá do Sul, no Pavilhão A do

o Parque Municipal de Eventos,
reunindo o Círculo Italiano,

0, Associação Bellunesi, Centro de

e Cultura Alemã, Liga dos Grupos
Folclóricos e Associação Húngara
de Jaraguá do Sul. A abertura está

a marcada para as 19h30, seguido de

jantar com nove pratos quentes
típicos das culinárias alemã, ita

e liana e húngura. Ao mesmo tempo
fi acontecerão apresentações cultu

rais das três etnias e baile com o

Grupo Musical "Os Verticais".
OI ". A Fundação Municipal de

Esportes marcou para o dia 28 de

agosto, às 8 horas, no Ginásio do

Colégio Marista São Luís, o

cerimonial de abertura dos Jogos
_no Escolares Semana da Pátria. Com a

presença dos alunos/atletas e suas

torcidas, premere ser uma sole

nidade bastan te an i mada.

". O Colégio Divina Providência

ara realiza nesta quarta-feira, dia 23 de

Ide agosto, a palestra "Em busca dos

oje valores perdidos", no ginásio de

�Ol esportes do colégio, com o.

fi! professor Lievore, pesquisador e

OJI especialista em inteligência

fer emocional. Horário: 19h30.
um
I

�:�i
DIO)lim
�:I
Iter
rX'
!Jl"

" A Madri Skate Show promove
no próximo sábado o primeiro Cam
peonato de Skate, na pista recém
Construída junto ao Ginásio de
Esportes ArihurMüller, a partir das
9I' .

.

.10ras. Feras do esporte parti-
Cipam do evento como convidados
especiais e como jurados.

() Boticário

TELEENTREGA

275-0583 - 371-7365 -

371-6547

A bela Daniele Fernanda Lange foi eleita
Rainha da Sociedade Esportiva e Recreativa

Schroeder III. Com outras 22 candidatas, disputa
o título de Rainha da Schiitzenfest, 110 próximo

dia 1 de setembro

oflores@neluno.com.br

Festival Infantil da Canção'
A 1 a edição do Festival Infantil da Canção foi realizada no dia

.12 de agosto, no Pavilhão A do Parque Municipal de Eventos,
com a participação de 19 candidatos. Destaque para o alto

. nível das interpretações. O resultado foi o seguinte: em 30 -

Elton Jailson. Deluca, 'do Colégio Alvino Tribess; 20 - Franciele

Ewald, do Colégio Divina Providência, e em 10- Danielle
Teixeira da Rocha, do Colégio Marista São Luís.

Chico Schwammbach/CP

Comissão julgadora e os vencedores do festivallevaram para casa belos-

troféus oferecidos pela comissão organizadora ,/

A bonita Schirley Sandra Wolf aniversariou no último dia

17, recebendo os cumprimentos dos pais, amigos e

familiares, na Recreativa Breitlzaupt. Parabéns!

o presidente da CACB (Confederação das AssociaçõesComerciais
do Brasil), Joaquim Fonseca, com a presidenta da Acijs, Christiane
Hufeniissler: O líder empresarial rasgou elogios à expressiva
atuação da entidade

Parabéns a você
20/8
Iris Dumke
FláviaRafaela Ramos
Fernanda Becker

Aline Nau

21/8

Sidney Carlos Buchmann

GiselaMüller

Heliano Oribka
DanianRodrigo Rosa

22/8
DurvalMarcatto Junior
AlzinaWinterSchmidt
DanielFabiano Tecilla

Davclli; a loja
que veste o

homem de
bom Bosto.

RESTAURANTE CLUBE ALEGRE

Calçaclão,364-clestacionamentoanexo-nâofechamosparaalmoço
Fone: (047)370-1010- fax: (047)433-3501

Atendimento para
festas em geral.

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,

KIBARATO
* Confecções em geral

* Cama -.Mesa - Banho

Com o melhor preço da cidade
Visite nossa nova loja:
Av. Mal. Floriano, 35

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Veterinária não autorizou
uso do nome pela feira

Jaraguá do Sul - Para a

realização de feiras e exposições
de animais é necessário o acom

panhamento de um veterinário

(Responsável Técnico), devida
mente docurnentado no órgão
,responsavel pela fiscalização
desses eventos. Na feira de fi lhotes
e animais exóticos realizada no

i;lício do mês, Andréia Baptista
constava como responsável técnica
da feira, conforme dados da

Cidasc. "Eu não assumi esse

evento: faz muito tempo que eU

não trabalho mais com a Arca de

Noé Promoções e Eventos, eles
usaram meu nome", conta a

veterinária: Ela fala que não

trabalha mais como responsável
técnica porque não compactua
com a, conduta de trabalho dos

prornotores da feira.-,,;,.".,;,�';�
O presidente da{ÇRM'V (Con

selho Regional (je' Medicina
Veteri nária), AlaorCorrêa, garante
que vai apurar as responsabi lidades
e irregularidades, pois os pro
motores agiram de má-fé com a

veterinária. "Isso que aconteceu é

muito grave, além do use do nome
da responsável técnica, uni vete-

, rinário não documentado e habi
litado trabalhou no lugar do pro
fissional que constava no contrato

homologado", diz o presidente, que
enfatiza a possibilidade de ocorrer

problemas de contaminação com

as próprias pessoas. "Existem

doenças que são transmissíveis
aos homens, por isso é tão impor
tante a presença de um profissional
da área, fora a questão da ética".

- Eu não assumi nem assinei
'absolutamente nada, estava

tranqüila em São Paulo durante a

realização da feira. De repente
alguém se utiliza do 111eu nome e

coloca minha profissão em risco,

quero que os responsáveis sejam
punidos -. desabafa a veterinária.

que questiona o trabalho dos

responsáveis pela legalização da

feira. "Como liberam o alvará da

realização da feira somente, com a

indicação do profissional. sern

assinatura'?". (FABIANE RIBAS)

i\paesprornovemcampanha
.

Jaraguá doSul- A preven

ção é o tema principal da Semana

Nacional da' Pessoa Portadora de

Necessidades Especiais, que
iniciou ontem. Unidades da Apae
(Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais) da região pre
pararam calendário com atividades
educativas e distribuição de fol
ders, para conscientizar farni liares,
sociedade e poder público sobre a

importância do tema. A Apae
jaraguaense mantém alunos do

programa de qualificação profis
sional em atividade, até sexta-feira.
para mostrar à comunidade que
eles são �apazes de trabalhar.

Alunos do curso de Panificação
e Culinária preparam receitas
durante dois dias (ontem e hoje)
no Supermercado Angeloni, com
degustação para os espectadores.
Os alunos de Lavação de Veículos

farão dernonstrações no Posto
Mime daWalterMarquardt do que
aprenderam no curso. "Queremos
mostrar para a comunidade que

podemos superar algumas bar

reiras", incentiva a diretora da

entidade, Márcia Negri.
REGIÃO - Faixas com o

slogan "Prevenção de deficiências:
o ciclo da vida agradece". indicam
que as Apaes da região estão se

guindo a campanha nacional. As
unidades deMassaranduba e Gua
rarnirirn promovem. durante toda

a semana, palestras e atividades

educativas para alertar a comu

nidade. e possibilitar maior com-
,

preensão sobre as deficiênci as.
"Vamos visitar escolas, empresas
e entidades, para divulgar a

campanha". informa a diretora

adjunta de Guaramirun. Kelly
Graciane Mendes.

É consenso nas Apaes que ati
vidades artísticas e artesanais auxi

liam no desenvolvimento das

crianças portadoras de neces

sidades especiais. "Prevenção e

inclusão são as nossas metas e as

oficinas de arte são fundamentais".
avalia Kelly. (LC)
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2:Pavimentação: comunidade do Iaraguá Esquerdo pressionou para que a obrafosse iniciada
el

"

Prefeitura faz asfalto antes 111

de passar a rede.de esgotos
111

CI

C(

Pavimentação
será quebrada
peloSamae,
depois de pronta

Jaraguá do Sul - A Prefei
tura jaraguaense deu início. na

semana passada. às obras de pa

vimentação' asfáltica da Rua João

Januário Ayroso, no Bairro Jaraguá
Esquerdo. O trecho tem 3.2 mil

melros quadrados e vai do trevo

que dá acesso ao bairro até a Rua

Francisco Hruschka. com valor es
timado ern R$ 700 mil. Ern menos

de um mês. Cl Secretaria de De

senvolvimento Urbano espera que
a primeira camada de pa

vimentação esteja pronta. A rede
de esgotos ainda não passou pelo
local. o que i ndica que a via passarei
por novas obras: no futuro.

Para passar a rede de esgotos
pela rua. o Samae (Serviço Autô

nomo Municipal de Água e Es-

goto) terá que abri r buracos no

asfalto. quando estiver concluído,
mas o engenheiro da secretaria que
supervisiona as obras executadas

pela Engepasa (a empresa que

ganhou' a licitação). Antônio
Henrique Bueno. assegura que não

haverá graudes perdas. "Para o

esgoto é aberta uma faixa estreita,
não precisa remover tudo. Depois
faz um remendo. como foi feito
com o gás". orienta.

Classi ficada na Bacia 2, a re

gião do Jaragua Esquerdo será a

ú lrima a receber a rede de sanea

mento. "Faremos o projeto ainda

este ano. mas a implantação não

vai acontecer antes de 2002". prevê
o presidente do Samae, Nelson

Klitzke. "O ideal é serrrpre fazer o

esgoto antes do asfalto. mas como
nessa rua vai demorar. não há outro

jeito". opina.
Além da João Januário Ayroso,

será pavimentada a quadra em

frente ao Caie (Centro de Atendi

mento Integral à Criança e ao

Adolescente). "Primeiro aplicamos

Exames com alta'
confiabilidade em

aparelhos automatizados de
última geração.

ljac@netuno,com,br

Dr MarIo Sousa Jr

uma camada tipo recapeamers
em cima do paralelepípedo.s
para regularizar. Nesse tempo,a
via vai ficar aberta ao trânsito para

,

ajudar na compactação", diza

engenheiro Bueno. Depois a rua

receberá a camada final de asfalw.
De acordo com o engenheiro,es�
tipo de pavimentação é ruais barato

porque já existia a hase (de

paralelepípedos) e não houve nc'

cessidade de drenagem e tubulaçãO
da via. .

A pavimentação da principal
via do Jaraguá Esquel;do, rer'

vindicação antiga dos mOl·adores.
é uma das opções para desviaro
trânsito daWalterMarquardt. para

di 'B"a do RrO
quem se inge a at I

Cerro. "Reforçamos os pedidos
[unto com o vereador do baino.G
'finalmente conseguimos", co·

'd
�

d ntidadc.memora o presl ente a e

Lino Vieira. Ele não acreditaqueo
bairro tenha recebido o asfaltapor

,

'eéunlaser períodoeleitora]. DIZ qu

questão de necessidade.

(LiSANDREA COSTA)
,

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.

Fone/Fox 371 �0882
Rua Dr, Waldomiro Mozureehen, 67 - Ao lado do Hospital São José

..
LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLíNJCAS.LTOA,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Assaltantes se apoderam de

táxi e assaltam posto em JS
Guaramirim - Os assai

!Unles Tibério Massaneiro Júnior.

23 anos. e Moacir Alexandre

Pelry, 27. foram presos em fla

gralHe, sexta-feira à noite, em
uma barreira policial formada na

SC-4IJ Por volta das 18 horas,
eles se deslocaram para Joinville.

onde se apoderaram do táxi GM/

vecrra, placa LXZ-0357, e após
abandonarem o motorista Antônio

Alibio Nasário. deslocaram-se

para Jaraguá do Sul. onde rou

haram o Posto Pérola do Vale, na
Ilha da Figueira.
Usando capuz de lã e armados

COIll revólveres calibre 38, eles
se apoderaram da quantia de R$
224,00 do posto, e em seguida
empreenderam fuga pela Estrada
Ilha da Figueira, mas foram

interceptados numa barreira que
a polícia Instalou na rodovia. No

interrogatório. a dupia, que reside
em Guararnirirn, eles "també'm
confessaram a autoria de outro

assalto cometido em Jaraguá do
nlo.

50

�,aa�I
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lroa
alIO
l,5�
!ralO
(de
ne·
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I�
rei'

rrO
1a�
RIO

•�OS
t:de.
eO

Edson Junkes/CP

Fracasso: dupla terminou presa em flagrante na perseguição policial

Sul. no dia 5 de agosto, contra o

posto de distribuição de combus

tíveis. na localidade de Rio Cerro. '

Conforme a delegada Jurema
Wulf. nos dois casos o tipo de

procedimento foi o 'mesmo. en

volvendo ataques a taxistas para
a tomada dös veículos e per-

petração de crimes na seqüência.
Ainda segundo a polícia. Tibério
teria tido envolvimento em outro

caso de assalto a taxista em

Guaramirun. há cerca de um ano.

Os dois foram conduzidos sä

bacia para o presídio. em Jaraguá
do Sul. (MILTON RAASCH)

Motoristas são presos depois
de "racha" na Ilha da Figueira

� OFICINA MECÂNICA
� BAUMANN

FORD - FIAT - CHEVROLET - VOLKSWAGEN.

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

-Toda linha de reparo de motor - Caixas

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

- Geometria - Balanceamento - Toda linha de escapamentos.

Rua Hrefeito JO$é Bauer, 826 ,,' Vilé\ .!RaU - Jaraguá do, Sul - SCg!
Fone (0··47) 275-3730 - FonelFax·(0**47) 275-3605

.

Jaraguá doSul- Há I hora de

sáhado. na Rua José Theodoro Ri

beiro, no Bairro Ilha da Figueira,
foram detidos dois motoristas que
faziam "racha". Os veículos Corcel

II, placa AEX-5415. de Jaraguá cio

Sul, conduzido por Adilson Ignácio
ela Costa, e o Ford Belina, placa LYM-
7247, Jaraguá elo Sul. coneluziclo por
Toniel Vieira, foram localizados.

Depois do teste de alcoolemia que
acusou ()JS ml ele álcool por litro ele

sangue. em Costa, e 0,55 ml de álcool
em Vieira, as Carteiras de Habilitação
elos dois foram apreendidas. Os
veículos foram guinchados para o

pátio da Y Cia. ela Polícia Militar.

Teste de amortecedores grátis. 16/08 a. 22/08

Ainda no final d� semana, foi

apreendido o veículo que estava sen
elo dirigido pelo auxiliar de tintureiro,
Dércio Borges da Rosa, 20 anos. Ro
sa rodopiou com o veículo na pista,
na Rua Francisco de Paulo, e como
não tinha carteira de motorista, teve
o veículo apreendido: Na mesma

situação se envolveu o marmorista

César José de Oliveira, na Rua José

Theodoro Ribeiro. Depois de

denúncia ao Capam - Centro ele

Operações da PolíciaMilitar-, foi
detielo Devalsi Sebastiana que,
submetido ao teste de bafômetro,
registrou 0,80 mi de álcool por litro

de sangue. (AGOSTINHO OLIVEIRA)

R. Exp. Antonio Carlos Ferreira, 865 • Vila ,Lenli
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Confronto: Kiferro e Vitória empatam em 3 a 3 pelo campeonato Sênior, no Estádio da Vila Lalau

Líderes do Sênior empatam
partida no final de semana

Empatados·,
Kiferro e Avaí
continuam
na liderança

Jaraguá do"Sul- Kiferro, de
Jaraguá do Sul, e Avaí, de Gua

ramirim, líderes do Campeonato
Sênior, empataram os jogos no

final de semana. Na rodada dupla,
disputada no Estádio do Rio

Molha, o Avaí vencia por 2 a O,
quando cedeu .o empate para o

Cruz de Malta, em 2 a 2. No

segundo jogo, em Rio Molha, o

time da casa derrotou a Ponte

Preta, por 2 a O.
Em partida'Tsolada no Estádio

da Vila Lalau, enfrentaram-se
Kiferro e Vitoria, de Rio da Luz. O
Kiferro abriu o placar com Néri;
cobrando falta. O empate do

Vitória surgiu com Mário. Ainda

no primeiro tempo, JoséNilton, do
Kiferro, ampliou aos 34 minutos,
fazendo 2 a 1 para a Kiferro,

Na segunda etapa, disposto a

buscar o empate, o time de Rio da
Luz foi para cima do adversário e

desperdiçou duas oportunidades,

com Mário e Serginho, Aos 18

minutos, a equipe do Kiferro abriu
mais ainda a diferença, fazendo 3
a 1, com Neto. Três minutos de

pois, Marinho diminuiu para o

Vitória. Faltando nove minutos
.

parao término do jogo, Ricardo
empatou a partida, que terminou
em Kiferro 3 x 3 Vitória. Depois
desta rodada, Kiferro e Avaí

continuam dividindo a liderança,
com sete pontos cada, seguidos
de Vitória, de Rio da Luz, com

quatro; Rio Molha três e Cruz de
.

Malta um, e Ponte Preta e João

Pessoa, com zero. (AO)

FMElBreithaupt/Caraguá vence na segunda fase
Jaraguä do Sul - A FME/

BreithauptiCaraguá venceu a Tas

chibralUnicardio, de Blumenau, nos
sábado passado, por4 a l, naprimeira
rodada da segunda fase do Ca
tarinense de Futsal, Foram três con

frorttos entre jaraguaenses e blume
nauenses neste Estadual, sendo três
vitórias de Jaraguá do SuL

No primeiro tempo, a FME

conseguia envolver a Taschibra com
jogadas rápidas e ensaiadas. O pri
meiro gol surgiu como capitão Ale
xandre concluindo uma jogada que
todo o time participou. O goleiro
Cláudio, de Blumenau, foi surpre
endido quando a bola bateu no adver-

sário e sobrou para Dedé marcar por
cobertura. Foi o gol mais bonito,

No segundo' tempo, o técnico

Alexandre Jhan, de Blumenau,
arriscou colocando em quadra um

time mais ofensivo, com Dão e

André. A partir daí, a diferença
diminuiu aos 10 minutos. Até este

gol, a FME buscava aumentar o

placar, sem sucesso. A PME mar

caria o quarto gol com Jédson,
completando o placar em FME/

BreithauptiCaraguá 4 x 1 Taschibra!
Unicardio.

Aproximadamente 700 tor

cedores viram a estréia de Jaraguá
do Sul, na Chave H, da segunda fase

do Catarinense. O próximo jogo da
PME será com a AABB, no sábado,
em Chapecó.

Ainda pela Chave B, em São

Miguel do Oeste, Unoesc 5 x 2

AABB/Chapecó. A rodada do

Estadual teve ainda, pela Chave C, a
,

vitória da Agroeste, de Palmitos, em
Florianópolis: sobre aUnisul, por 6 a

1, e a Tuper, que venceu aGaboardi,
de Curitibanos, por 7 a 3.

Na Chave B, FME e Unoesc
lideram com três pontos, e Taschibra
e AAB13 vem a seguir, com zero. Na

Chave C, lideram Tuper e Agroeste,
com três pontos, e em segundo lugar
Gaboardi e Unisul, com zero, (AO)

JARAGUÁ DO SUL, 22 DE AGOSTO DE 2000___,_

Tênis de campo jaraguáenseé
punido nos Joguinhos Abertos

Jaraguá do Sul - A mo

dalidade de Tênis de campo
feminino de Jaraguá do Sul foi

punida, de acordo com o Artigo
75 do CJD - Fesporte, .pelo
prazo de 30 dias. A punição foi
devido ao não comparecimento
da equipe jaraguaense na partida
com Concórdia, no sábado pela
manhã, perdendo porWO, pelos
13°S Joguinhos Abertos de Santa

Catarina, que estão sendo

disputados em Florianópolis.
Conforme explicações do

presidente da FME, Luderitz
Gonçalves Filho, "incluímos a

modalidade a pedido deum clube

da cidade e do professorMarcílio
Ferreira da Silva. No entanto, no

sábado, apenas a filha do

professor, Mary Jones Ferreira,
compareceu para o jogo e ainda.
sem documentação", explicou.
Ainda segundo relato do dirigente,
"espero uma explicação, pois é

inadmissível que isso aconteça.
Sofremos pressão durante os

Jasc do ano passado para
incluirmos o Tênis dc campo nas

competições, e agora simples
mente perdemos por WO",
relatou.

Até ontem, Jaraguá do Sul

havia conquistado cinco me

dalhas nos Joguinhos. A única
medalha de ouro foi conquistada
por Márcio André da Conceição,

batendo o recorde no Arremesso
de martelo, com 48,8 metros,
Diego Fernandes conquistou
medalha de prata nos 800 metros
rasos. As três medalhas de bronze
foram conquistadas no exatlo
'(combinação de seis provas,
Salto em distância, Lançamento
de dardo, Lançamento de peso,
100 metros com barreira, 80�
metros e Salto -ern altura) com

Angélica Regina Frenzel, que
levou o troféu de terceiro lug�
na geral. As demais medalhasé
bronze foram conseguidas DI

prova de Lançamento de martelo,
com André Barreto, e no Judô,

.

com Marcos Bonanegri, no peso

superligeiro. Para o técnico do

Atletismo, Gérson José dOI

Santos, "os resultados obtida

foram importantes e demors

tram que estamos indo pelo n

caminho certo", ressaltou. I
O Futebol de salão iniciou

f
ontem; contra Blumenau, abuse!

d
pelo pentacampeonato. Conside
rado como um dos favoritos paIl I

a conquista de mais um título n

modalidade, Jaraguá do Sul te"

pela frente São Bento do Sul

Chapecó e Florianópolis, com

candidatos a finalistas. O Futebo
de campo surpreendeu ao tel'

minar em primeiro a fase inicia
da competição. (AGOSTtNHO
OLIVEIRA)

Equipes do interior na final
Massaranduba - Santa Luzia

e Água Verde, duas equipes do

interior doMunicípio, farão a final
do Campeonato Municipal de
Futebol de Campo Olimpíadas
2000, sábado, no campo do

Complexo Esportivo Municipal.
Nos jogos do último sábado, as

semifinais, o Santa- Luzia só

conseguiu a vaga depois do jogo
disputado com a equipe do Butuca,
No tempo normal, placarde 2 a 2,
na prorrogação, O a O, nos pênaltis,
7 a 8 para o Santa Luzia.

A equipe do Água Verde

garantiu a vaga para a final

vencendo, por 1 a O, a equipe �
Plásticos Zanotti. As finaisjáestaO

, 'JIlOmarcadas e serão no proxl
sábado.

.

No Futebol de salão, o Canr

peonato Municipal de Massa'

randuba da 1 �
e 2aDivisão comej3

• do
neste mês. E expectatIva

.. ai de
Departamento MUlllCIP

Esportes é da partlcipação de de:
• a D'

. -

e de I,
equipes na 1 rvisao.

.

��equipes na 2a. O cong
s

técnico será nesta semana. O

jogos serão realizados às qU�de. '10 e

sextas-feiras, no gJilas
esportes .. (ILTON PIRAN)

Av. Mal .. Deodoro da Fonseca, 961
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