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Pasold vence as eleições com

mais de 7mil votos de diferença .

37D-4523

o prefeito de Jaraguá do Sul, lrineu
Pasold (PSDB), venceu as eleições
municipais de domingo com 7.133 votos

sobre a candidata do PMDB, Cecília
Konell. Pasold recebeu 28.928 votos,

47,03% dos votos válidos, contra 21.795
dados a Cecília, e 10.784 para o petista
Dionei da Silva.
A coligação Mais Jaraguá do Sul, que

elegeu Pasold, fez a maioria das cadeiras
.

na Câmara de Vereadores. Dos 19 par-'
lamentares que integrarão o Legislativo a

partir de janeiro, 12 pertencem aos par
tidos que apoiaram a candidatura do atual

prefeito.
A maior diferença percentual, en

tretanto, aconteceu na disputa pelo
Executivo de Schroeder. O candidato do

PMDB, OsvaldoJurck, conquistou 74,1%.
. dos votos válidos.

EmMassaranduba, o ex-prefeitoDávio
Leu venceu o adversárioOdenir Deretti por
uma diferença de apenas 230 votos.
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2 - OPINIÃO

A fé no que virá

As eleiçõesmunicipais naMicrorregião daAmvali apresentou
quadro atípico do restante do País. Enquanto que nasdemais
regiões a disputa eleitoralfoi vinculada aos problemas nacionais

e caracterizado pela oposição ao

governo federal, aqui os ven

cedores são integrantes dos par-
.

tidos da base de sustentação. En
tretanto, o resultado geral das
eleições 2000 pode serinterpretado
como um recado ao presidente
Fernando Henrique Cardoso. Com
raras exceções, a oposição venceu
ou está. no segundo turno das

principais cidades.
Não obstante, os aliados foram

muitomais eficazes na condução do
processo eleitoral; centrando o foco
dos debates nos interesses e assun
tosmunicipais, não permitindo que
as mazelas nacionais pudessem
interferir na agenda local. Por outro

lado, o inimigo público n° 1 do País, a cÔ�TUpção e suas perversas
conseqüências, foi relegado a segundo plano, sendoo ponto
negati�o damaratona eleitoral. Todavia, ajulgar pelas promessas
e propostas apresentadas, o novo milênio será pródigo em

benfeitorias e em atenção social.
EmJaraguá do Sul, a vitÓria arrasadora do atualprefeito, Irineu

l . ,

Pasold, sobre os outros dois adversários, convida a uma reflexão
mais apurada do "fenômeno". Os 47% dos Votos recebidos,
apesar de longe dos 82% de aprovação da administração, é uma
demonstração incontestável que apopulação está satisfeita com
omodelo adotado é que não pretende arriscar, alterando a rota

traçadapeloentão prefeito GeraldoWerninghaus. Mesmo que'
outros 53% tenhampreferido optarpelos'projetos alternativos.

Com a faca e o-queijo na mão - dos 19 vereadores, 12

pertencem aos p'artidos que apoiaram a candidatura Pasold - o

prefeito não terádificuldades em administrar oMunicípio a partir
de janeiro do próximo ano. Deverá implantar sem nenhum

problema o� projetos e programas eleneados no plano de

governo. O reconhecimento do trabalho desenvolvido até então
dá a 6Wcacüe e a tranqüilidade necessária para discutir com a

populáçãô àmelhor fórma de implementar as ações. Aliás, o
plano prevê-a ','GestãoCompartilhada".

Apesar dascríticas, e aí incluioJomal CORREIODO POVO,
Pasold demonstrou que sabe contornar as adversidades e navegar
COm segurança, mesmo que o 'mar não esteja tão caímo. Émister,
entretanto, explicar a posição do jornal com relação às.

administrações públicas. Muito mais que dever, é direito do

cidadão conhecer o funcionamento damáquina pública. Cabe à

imprensarepassar essas informações à população, mesmo que
as notfciasnãosejam favoráveis ao govel:no. Não há oposiçãoa
pessoas, mas a posições e idéias.

Do outro lado, espera-se dos adversários políticos a grandeza
da oposição positiva e funcional, principalmente na Câmara

Municipal.'A oposição pela oposição só trará prejuízos ao

Município. Até porque, pelas promessas de campanha, todos
têmmuitas boas intenções e compromissos para com o progresso
e desenvolvimento de Jaraguá do Sul. O Jornal CORREIO DO
POVO parabeniza os prefeitos eleitos, em especial ao prefeito
Irineu Pasold, desejando a todos felicidades e apelando para
que busquem a justiça social.

Espera-se dos

adversários

politicos a

grandeza da

oposição
positiva e

funcional,
principalmente.
na Câmara

Municipal
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A agonia das florestas

Assim como as árvores tombam

.

aos milhares sob a ação das m?LOS
serras, também as promessas dos
políticos se perdem, e a situação
ambiental no Brasilcontinua sern

grandes alterações. Nem () Diáda
Árvore, comemorado no último 21
de setembro, conseguiu fugir à

mesmice de sempre: alguns go
vernantes plantaram espécies
nativas, para simbolizar o interesse
do governo pela preservação da

natureza, ou assinaram a criação de

programas que têm pouca chance

de sair do papei.
O que foi rei to do "país das

verdes matas", cujo verde pre
.dornina até em sua bandeira" Por

que tantas espécies e ecossistemas
estão ameaçados? Os técnicos em

preservação consideram que a

derrubada das florestas continua
sem cessar, .principalmente com o

objetivo de exportar madeira. E

mais: a vegetação nativa cede lugar
a fazendas de cri ação .de gado
como, por exemplo, no cerrado. Há

poucas décadas, era u m ecos

sistema que não despertava
atenção e, hoje, com as técnicas de

correção do solo ácido, 42% ela soja
e 32% do milho nacionais são

produzidas no cerrado, e 40% do

rebanho bovino pasta por lá.

Essa expansão agropecuária
provocou problemas ambientais e,

segunelo um estudo elo Inpe

* Mara Regina Krause

(Instituto Nacional de Pesquisas
< Espaciais), coordenado por José
Eduardo Mantovani, da área origi-

'

nal do. cerrado, que corresponde a

22% do território nacional, apenas
um terço permanece Intacto. Outra

terça parte roi degradada. por
pequenos agricultores ou cortada

por estradas .. Ôs restantes 30%
estão irremediavelmente perdidos,'
cobertos. por cidades ou plan
tações, revela o estudo. As regiões'
rnais arrasadas estão no Estado de

São Paulo, que já abrigou 10% do
cerrado e hoje conserva só 1%.

Quando se rala em desma

tamento, impossível não lembrar da

região amazônica. O total dos

desmatamentos na região, somados
todos os anos de acompanhamento
pelo Inpe, até 1997, é de apro-"
xirnadamente 532 mil quilômetros
quadrados. De acordo com o

ministro do Meio Ambiente, José

Sarney Filho, os 17 mil quilômetros
quadrados de florestas derrubadas

na Amazônia em 1999, representam
"um estancamento na tendência de

aumento na devastação". É ver

dade, dizem os ecologistas, porém
a devastação se estabilizou num

patamar bastante alto. Neste ritmo,
a floresta amazônica diminui a cada

ano, o equivalente a três vezes o

território 'do Distrito Federal.

Ritmo de çlesmatamento
-.

* MeITtbro da ONG Amigos
estabilizado. Évtambé m o que daNatureza---".Curitiba-PR

afirmam em relação à Mata Atlântica

que, na época do descobrimento do

Brasil, recobria a costa Leste

brasileira desde o Rio Grande do
Noite até o Rio Grande do Sul. Era
uma área de rnais de um milhão de
quilômetros quadrados, que
abrigava uma variedade incal
culável de seres v.ivos. Hoje está
reduzida a cerca de 7% de seu

território original. Ao observar
estes' números, nora-se que a

devastação não tem aumentado'

porque quase não há mais nada

para derrubar.
O quadro ambiental brasileiro.

enfim, mostra uma triste realidade:
muitos ecossistemas estão com os

dias contados. Em pouco ternpo, a

ação humana insensata conseguiu
destruir paisagens que a natureza

levou milhares de anos para formar.
Para impedir a total destruição dos

hábitats, é preciso encontrar, com

urgência, governantes que gover
nem para o bem-estar coleti vo, e

não �m .benefício próprio; edu

cadores que ensinem o respeito à

natureza; e profissionais que
tenham em mente que o desen

volvimento precisa andar de mãos

dadas com a preservação.

Artigos fiara Carla do Leitor, devem ser enviados para Rua Waller Marquardt, 1.180. As cartas devem conter

no máximo 30 linhas, o endereço ou telejone para contato. Orjornal.se reserva o direi/o de sintetizar o texto

efazer {IS correções ortográficas egrtnnatícais necessárias.
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Coligação Pl\tIDB/PPS
Candidato a prefeito: Cecília Konell 21.795
Vice: Nelson Eischstaedt

JARAGUÁ DO SUL, 3 DE OUTUBRO DE 2000
) CORREIO DO POVO POlÍTICA - 3

Resultado oficial

Aliança PSDBIPPBIPFLIPTBIPL/P1N
Candidato a prefeito: Trineu Pasold 28.928
Vice: Moacir Bertoldi

Abstenções : , : 6.356

Total 64.073

dePP,B
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PTB"
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Médico Oftalmologista
Especialização: Hospital de Clínicas Estado do Rio de Janeiro

e Curso na Sociedade Brasileira de Oftalmologia do Rio de Janeiro
!W, Mal. Deodoro 776· Sala 12

Prefeito faz 47% dos votos e

garante.o segundomandato
Pasold

consegue vitória
comfolga
sobre adversários

Jaraguá doSul- o prefeito
e candidato da Aliança Mais

Jaraguá do Sul (PSDB/PPB/PFLI
PTB/PL/PTN), Irineu Pasold,
garantiu novo mandato de quatro
anos ao vencer as eleições,
domingo, com 28.928 votos,
7.133 votos a mais do que a

segunda colocada, Cecília Konell
'

(21.795), e 18.144 sobre Dionei
.

da Silva (10.784). Dos 70.429

eleitores, compareceram 64.073

para votar, com abstenção de

9,02%. Os votos em branco
foram 1,20% e os nulos 2,80%.
A candidata Maristela Mene!
(PMDB) teve a maior votação
para a Câmara de Vereadores

(1.787). Pasold garantiu também
a maioria do apoio no Legislative.

A vitória ficou evidente já na

contagem das primeiras urnas:

Menos de uma hora após o

encerramento da votação e início
da apuração, os militantes da

Aliança Mais Jaraguá do Sul já Alegria: prefeito Pasoldfoi comemorar junto à arquibancada .

comemoravam na arqui bancada
do Ginásio de Esportes do Sesi,

Pasold atribuiu o êxito ao

"trabalho feito no atual governo
. e à consistência das propostas

\

apresentadas à população". Ele
compareceu no ginásio por volta
de 18h30 e dirigiu-se à arqui
bancada para comemorar com

os correligionários. _O candidato
a vice-prefeito, Moacir Bertoldi,
não se fez presen te. A Ies-

ta comemorativa da aliança
prosseguiu depois na Praça
Ângelo Piazera, no centro da

cidade.
A rivalidade entre as facções

de militantes garantiram a

animação no interior do ginásio
de esportes, mas sem vi?lência.
"O coração parou", insistia a

"torcida" daMais Jaraguã do Sul,
provocando rea-ção fuidosa dos

adversários. Pelo lado do PT, a

animação ficou por conta do

candidato Dionei da Si lva que

percorreu a quadra conduzindo
a bandeira do partido. Todas as

urnas eletrônicas foram con

duzidas para o local de apuração
sem qualquer incidente. Às 19

horas, a equipe do Tribunal

Regional Elei toral encerrou o

escrutínio.

Pasold terá apoio da maioria na Câmara de Vereadores
O prefeito' reeleito Irineu

Pasold (PSDB) contará com o

apoio da maioria pariamenrar no
LegislativoMunicipal. A Aliança
Mais Jaraguá do Sul, con

siderando todos os partidos
coligados e a participação da

Aliança Trabalhista Liberal, elegeu
12 vereadores; a coligação
PMDB/PPS cinco e o PT dois. A

,

professora Maristela Menel foi a

mais votada entre os candidatos
à Câmara de Vereadores, com
1.787 votos.

Seis dos atuais vereadores

conseguiram à reeleição: Carioni

Pavanel lo, Lio Tironi, Silvio
Celeste Bard, Pedro Garcia,
Lorita Zanotti Karsten e Ademar

Braz Winter. Moacir Bertoldi

(PPB) elegeu-se vice-prefeito,
Gildo Alves (sem partido) e

Alcides Pavanello (PFL) não

concorreram. O Partidos dos

Trabal hadores garanti u repre

sentação na Câmara pela primeira
vez na história política de Jaraguá
do Sul ao eleger José Pendiuk dos
Santos (o Zé Padre) e Marcos

Scarpato.
A eleição marcou o retorno de

alguns ex-vereadores e suplentes,

como Valdir Bordin (PFL), que
foi secretário de Obras, Rudolfo
Guesser e SIlvio Celeste Bard. E
reduziu a representação feminina
na Câmara, reduzindo de três para
duas vereadoras. Maria Elisabet

. Mattedi e Niura SandraDemarchi
dos Santos não conseguiram a

reeleição. Permanece Lorita e

ingressa Maristela.
A Aliança Trabalhista Liberal

participou com um elevado

número de candidatos, mas só

elegeu Jean Carlo Leutprecht, que
já respondeu pela Fundação
Municipal de Esportes.
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Fio da meada
A Polícia Civil já tem um

suspeito de ser o responsável
pela confecção do panfleto

distribuído durante o desfile do
dia 7 de setembro. Segundo o

delegado, as testemunhas
ouvidas nos interrogatórios
têm citado o nome de uma

possível pessoa que teria

interesses em divulgar a tal
baixaria. É o começo.

JARAGUÁ DO SUL, 3 DE OUTUBRO DE 2000

PT pode recorrer
até às promessas
que o prefeito
deixou gravadas

Dionei promete fiscalização
rigorosa sobre a Prefeitura

Jaraguá do Sul-O PT

deverá fiscalizar de forma
bastante estreita as ações do

governomunicipal. Aposição foi
manifestada pelo candidato a

prefeito do Partido dos Tra

balhadores, Dionei daSilva. Para
tanto, o partido poderá recorrer
até a gravações de programas
de propaganda eleitoral vei
culadas pelo prefeito lrineu

Pasold, para constatar que as

promessas serão cumpridas.
"Foram feitas muitas promessas
eleitoreiras, vamos conferir se
serão cumpridas", destaca. Dio
nei considerou importante para
o crescimento do partido os

resultados do PT nestas elei

ções.
Segundo ele, o fato de o

partido ter colocado dois repre
sentantes no Legislativo fun
cionará como uma espécie de
"divisor de águas" na história da
participação política do PT em

Jaraguá do Sul, garantindo
maior representatividade da

população na Câmara de Ve

readores. Para ele, "o voto de

cabresto" funcionou npvamente
no Municíp.io, citando "a

influência de determinados

empresários sobre os funcio
nários". Criticou também o "po
der econômico", apontando

DALTERRA MANUTENCÃO
,

.

HIDRAULICA LTDA.

DESENTUPIMENTO
Rede de Esgoto
LIMPEZA

Caixa D'Água
Muros -Cercas - Telhados
Manutenção em PVC -

�
Rua: Urubici, 31 28 Casa à Esq.
Estrada Nova· .370 0778

_

Incentivo: Dionei, carregado, anima militantes com a bandeira'

como exemplo a própria com
paração entre as "torcidas" de
cada grupo político na quadra do
Ginásio de Esportes do Sesi.

O presidente do Diretório

municipal do PT, Silvino Volz,
disse que "uma nova fase está
iniciando para o partido em

Jaraguá do Sul", com a eleição
de dois vereadores. "A popu-

lação ocupará mais espaço na

Câmara, pois 'terá represen
tantes legítimos", prometeu.

PMDB/PPS - A candi

data CecíliaKonell, da coligação
Renovando com o Povo, não foi
localizada pelo CORREIO DO

POVO, ontem, para comentar o
resultado das eleições muni-

- cipais.

JV Veículos e Auto-Elétrica
Para Automóveis· camhhões-

,

Tratores - Serviços em Geral

99B1-�049
Rua José Theodoro Ribeiro, 971 -Ilha da Fi ueira

Em princípio o elogio parece descabido, já que executar bem a

função não passa de obrigação de qualquer profissional. Mas
diante de tanta corrupção, omissão, de injustiças cometidas em

nome da Justiça, e de tanta maracutaia oficial, a conduta digna de
um servidor público precisa ser exaltada até para que sirva de

exemplo a todos nós, brasileiros, acostumados ao jeitinho para
levar vantagem.

A seriedade, imparcialidade e responsabilidade como o juiz da 87a
Zona Eleitoral de Jaraguá do Sul, Luiz Antônio Zanini FomeroIli,
conduziu o processo eleitoral no Município merece todos os
,

elogios possíveis.

Números
Por incrível que pareça, o PT foi o partido que mais cresceu

nessas eleições em Jaraguá do Sul. Em 1996, fez 3.326 votos,
este ano 10.784, um crescimento de 224,23%. O PMDB passou

de 21.438, nas eleições passadas, para 21.795, aumento de

1,66%. Já a coligação vencedora - integrada também por PSDB
e PFL, que em 1996 tiveram 22.356 votos - este ano recebeu

28.928, um acréscimo de 29%.
No mesmo período, o colégio eleitoral jaraguaense passou de

59.778 eleitores para 70.456, representando um aumento de

-17,86%.

Primeiro passo
O delegado Ilson José da

Silva, encarregado pelas
investigações sobre a denúncia
sofrida pelo prefeito Irineu
Pasold (PSDB), informou que
encaminhou à Justiça ofício
solicitando a intervenção para
o rastreamento dos
telefonemas. Ele acredita que
ainda esta semana esteja de

posse das informações.

Ironia

O advogado do juiz Nicolau,
Paolo Bernasconi, considerado
um dos mais caros do mundo,

foi um dos especialistas
internacionais que analisaram e

aprovaram a lei brasileira
de lavagem de dinheiro - a

mesma que a Justiça tenta

aplicar agora ao juiz.
Bernasconi foi consultado

antes de a legislação
ser aprovada pelo Congresso. A

guerra judici aI
promete lances

inesquecíveis.
Proposta

N� semana, passada, o The New Republie propôs no editorial
nada menos que o fim dos Jogos Olímpicos. Segundo o

.

editorialista, os jogos servem como palco mundial para ditadores e

o espírito de amadorismo que eles estimulavam morreu.

Menos mal
O presidente do Grupo de
Trabalho Contra a Corrupção
e Suborno nas Relações
Internacionais, Mark Pieth,
garantiu que a Suíça devolverá

-

integralmente os US$ 7
,

milhões depositados na conta

do juiz foragido Nicolau dos

-Santos Neto caso o Brasil

solicite o repatriamento.
Pieth entende que o dinheiro
da corrupção - ao contrário
do originário do tráfico de

drogas - pertence ao país
lesado.

CASA DO COBRE
Trabalhamos com venda de 'produtos poro

rebobinamento e conserto de motores elétricos,

-Fios de cobre;
-Capacitares de partido e permanentes;
- Cabo de ligação;
-Rolamentos;
-Espaguete;
- Ventiladores demotores;
- Selomecãnico;
-Verniz;
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Dêgo vence as eleições em

Guaramirim com 6.640 votos
Fotos: Horst Baümte

Candidato do PFL
é eleito prefeito
com 47,7% dos
votos válidos

Consolo: Zimmermann e Zuco se cumprimentam após o resultado
Guaramirim - A vitória do

pefelista Mário Sérgio Peixer, o

Dêgo, sobre o atual prefeito,
Antonio Carlos Zimmermann

(PMDB), e ao petista Moacir
José Mafra, o Zuco, começou a

ser desenbada já no início da

votação, quando cabos eleitorais
e simpatizantes da candidatura

Dêgo "sentiram o clima favo
rável". Dêgo recebeu 6.640

votos, 47,7% dos válidos, contra
5.544 Eie Zimmermann, 39,8%,
e 1.715 dados a Zuco, equivalente
a 12,3%.

Minutos antes do término da

votação, o comitê da coligação
PFLlPPB já dava como certa a

vitória. Logo após o encer

ramento, Dêgo já dava entrevista
como prefeito eleito. Por volta das
II horas, disse que o clima era

de vitória. "Nos próximos diás
vamos reunir as lideranças dos
dois partidos para iniciarmos as

negociações para a transição",
i n formou, logo após a con fi r

mação de vitória.
Zimmermann reconheceu a

derreta antes da divulgação do

resultadooficial das eleições. "A
vontade do povo é soberana. -Se
decidiu por haver mudanças na

administração, respeito. Apro
veito para enaltecer o trabalho da

coligação adversária", declarou,
afirmando que estará pronto para
auxiliar a futura adrninistração no

que se refere às informações para
a transição.

As elei ções em Guaram irim

(oram realizadas em clima de

expeciati vas, ori entadas por pes
quisas de intenção de votos

conflitantes. No dia anterior à

votação, o Instituto Mapa apon
tava a vitória de Dêgo com 42%,

Resultado oficial de Guaramirim

Coligação PFLIPPB Votos
Candidato a prefeito: Mário Sérgio Peixer (Dêgo) 6.640
Vice: José Joaquim Fernandes

ColigaçãoPMDBIPSDB
Candidato a prefeito: Antonio Carlos Zimmermann 5.544
Vice: OsvaldoDevigili

Partido dos Trabalhadores
Candidato a prefeito: Moacir José Mafra (Zuco)
Vice: Cáubi dos Santos Pinheiro

1.715

186

495

1.420

16.003

Brancos

Nulos

Abstenções

Total

Eleitos:Dêgo e Zezinho comemoram com correligionários emilitantes

Vereadores eleitos números não fossem favoráveis.

"Não importa agora o número de

votos, mas sim todo o trabalho
desenvolvido. O PTprovou que
é possível fazer uma campanha

.

sem agressões, com propostas e,

principalmente, de conscien

tização", declarou, apostando no

crescimento do partido o ponto,
positivo dessas eleições, que

elegeu pela primeira vez um

vereador.

Segundo informações do
.

candidato a vice-prefeito pelo PT,
Caubi dos Santos Pinheiro, o.
partido venceu as eleições, com
aproximudamente 70% dos

votos, nas umasdos bairros

Imigrantes e Recanto Feliz. A

apuração aconteceu no Ginásio de

Esportes Prefeito Rodolfo Jahn.

que ficou lotado com militantes

e simpatizantes dos candidatos
eleitos.

seguido de Zimmermann, com

31 %, e Zuco com 7%. Já o Ins
tituto Perfil dava como certa a

vitória a Zimmermann com

48,29% das intenções de voto.

Dêgoaparecia em segundo lugar
com 36,5% e Zuco vinha na

terceira colocação com 4,56%.
A divergência entre as pesquisas
Iez o ex-prefeito Victor Kleine

(PSDB) apostar na vitória de

Zimmermann por diferença
míninla de votos.

- Tudo indica que o 15 leva.

A expectativa é que a coligação
PMDB/PSDB vença as eleições
com pequena margem -,.

reforçou a previsão.
Zuco .informou que a carn-

,

panha para 2004 iniciaria já na

manhã do dia seguinte (ontem).
Antes do encerramento da

votação disse que as expectativas
eram "excelentes", mesmo que os

Partido
PPB
PMDB
PPB
PPB

PFL
PMDB
PMDB
PT

Nome
Altair José Aguiar
Valdemar Vitol
Adilson André Araújo,
Bclmor Bernardi
Salim José Dequêch
Francisco Luiz de Souza
Ismario Freitag
Evaldo João Junkes

Votos
806

,

679
678
767
644
641
575

498

CIJ%t"'a '"�"f',,.tal
SARIELLY'

Almoço e Jantar de Segunda a Sexta
Entrega em Domicílio - Fornecemos
e Fazemos Refeições para Empresas

Exames com alta
confiabilidade em

aparelhos automatizados de
última geração.

Dr. 'MarIo ,Sousa Jr.

Ijac@netuno.com.bro 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 Convênio,s.

Fone/Fax 371-0882LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLíNICAS. LTOA. Rua Dr, Woldomiro Mozurechen, 67 - Ao lodo do Hospital São José,
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6 - POLíTICA

Resultado -oficial de Schroeder

Coligação PMDBIPPBIPSDB
Coligação PFLIPPS
Brancos

Votos
5.270

1.834

73

251

581

8.009

Nulos

Abstenções
Total

Vereadores eleitos
Nome Partido Votos

FelipeVoigt PPB 486
Leonor Jacobi PPB 340
Arlindo Döge PMDB 316
Darli Bernardi PPB 287
Rui Mendes de Oliveira PMDB 265
Mário Belarmino

"}<>�'

P11DB 254
José Antônio de Santana PSDB 243
JoséMiguel Campestrini PFL 242
Ronaldo Volles PFL 225

Resultado oficial deMassaranduba
Votos
4.376Colig;ação PFLlPSDB

Coligação PMDBIPJ.?B' 4.146
75

243

637

9.477

Brancos

Nulos

Abstenções
Total

Vereadores eleitos
Nome Partido Votos

ValdirZapellini PPB 626
Armindo Sésar Tassi PMDB 597
Ivaldo da Costa PPB, 536
Abilo Zanotti PFL 515
Horst Reck PPI3 454
ValdemarMoser. PFL 289
Almir Trevisani PFL- 356
Sílvio Scaburri PMDB. 252
IldomarBonkoski PSDB 245

Arquivo/CP: Edson Junkes

Prefeito: Leu vai administrarMassaranduba nos próximos quatro anos

CORREIO DO POVO

Horst Baümle

JARAGUÁ DO SUL, 3 DE OUTUBRO DE 2000

Jurck é eleito em Schroeder

Candidato fez
3.436votos
a mais que o
adversário

Schroeder -Ä surpresa das

eleições municipais de Schroeder
ficou por conta da diferença de
votos entre os candidatos a

prefeito. O atual vice-prefeito,
Osvaldo Jurck (PMDB), can

didato da coligação PMDB/PPBI
PSDB, recebeu 5.270 votos,
3.436 a mais que o adversário, o
ex-prefeito Hilrnar Hertel, da

aliança PFLIPPS, que conseguiu'
1.834 votos. .Jurck fez 74,1%
dos votos válidos e HerteI25,8%.
Houve ainda 73 votos brancos e

251 nulos, as abstenções so

maram 581.
A vitória de Jurck começou

ainda no período das convenções,
quando o atual prefeito de

Schroeder, Gregório Tietz (PFL),
rompeu com o companheiro de

partido Hilmar Hertel, que
vencera a disputa interna para
concorrer ao Executivo. O
confl ito rachou o partido a ponto
de Tietz, a 20 dias das eleições,
abandonar a candidatura deHertel
e declarar apoio a Jurck. O apoio
de Tietz foi fundamental para
consagrar a vitória de Jurck.

Na manhã de domingo, após
votar, Tietz disse que não tinha
dúvidas da vitória do vice sobre

com 74% dos 'votos válidos

Surpreso: Iurck comemora a vitória ainda sobre o impacto dos números

seu ex-secretário de Indústria 'e'
Comércio Hilmar Hertel. "Tenho
certeza que o meu vice irá ganhar
as eleições. A dúvida é apenas
com relação à diferença",
provocou. Ele informou ainda que
estuda os convites para ingressar
em outra legenda. "Não há mais

como ficar no PFL", afirmou ..
Tietz prometeu facilitar a

transição para que 1urck possa
assumir sem maiores problemas.

Após a confirmação da

esmagadora vitória, Jurck se

mostrava surpreso com a

diferença de quase 50% dos
votos sobre o adversário. "Espe
rávamos a vitória, mas os

números foram surpreendentes",
declarou, revelando que pretende
implantar o sistema descen-

tralizado do governo. Com

relação ao processo de transição, .

Jurck disse que à condição de

vice-prefeito da atual admi

nistração facilita as negociações.
"Conheço toda a estrutura

administrativa e tenho o apoio do
atual prefeito", justificou,
acrescentando que tem consci
ência da responsabi lidade em

administrar o Município.
O candidato do PFL não

compareceu ao Ginásio de

Esportes Prefeito Rodolfo Jahn.
em Guaramirim, onde aconteceu
a apuração dos votos de Sch

roeder. Hertel também não foi

encontrado pela reportagem do

CORREIO DO POVO, no dia se

guinte, para dar declarações a

respeito das eleições.

Dávio Leu vence Deretti por 230 votos

e conquista aPrefeitura deMassaranduba
Massaranduba - o pe

felista Dávio Leu venceu o

adversário Odenir Deretti (PPB)
com diferença de apenas 230

votos, ou 2,690/0 dos votos

válidos, na disputa pela Prefeitura
de Massaranduba. Leu recebeu
4.376 vOt0S, representando
51,34%, contra 4,146, 48,65%,
dados a Deretti. Brancos e nulos
somaram 318 votos e houve
ainda 637 abstenções.O resultado
oficial das eleições de Massa
ranbuba foi divulgado por volta
das 19 horas, mas desde o final
das votações os comitês dos
candidatos já sabiamda vitória de
Leu.

sárias e permita o acesso a

documentos para que possamos
nos inteirar da. situação do

Município -, apelou, revelando
que a primeira medida a ser

apresentada será a reforma
- adrnintstrativa. "O objetivo é aca

bar com os cabides de emprego
e possibilitar a implantação do

projeto vencedor", argumentou,
acrescentando q ue vai buscar

apoio na Câmara de Vereadores

para governar o Município.
O candidato da coligação

PPB/PMDB, Odenir Deretti, não
foi encontrado pela reportagern
do CORREIO DO POVO para falar

sobre as eleições.

A apuração das urnas de

Massaranduba e a divulgação do
resultado oficial aconteceu no

Ginásio de Esportes Rodolfo.
Jahn, em Guararnirirn. Nenhum
dos dois candidatos compareceu
ao local. Por telefone, Leu disse

que a vitória da coligação PFL/

PSDB representou a vontade do

povo em mudar. "Venceu a

verdade, a ética e o respeito ao

povo", afirmou, informando que
pretende reagrupar os integrantes
dos partidos da aliança para iniciar
o processo de transição.

- Esperamos que a atual

adrninistração colabore no re

passe das informações neces-
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03 de outubro de 2000História, Fatos eTradição
História em fotos

Festa na casa de José
Emmendõrfer. O pessoal
\

está parado na esquina
das atuais ruas Mal.

Deodoro da Fonseca e

Procópio Gomes de Olivei
ra

Um dos famosos con
.

juntos da época, o
.

"Starke Lunge" (Pul
mões de Aço), de
1908 '

ÁGUA. 'FILTRADA DE BOA QUA.UDADE
O FlLTRÃO SEGrURA T'ODA SUJEIRA!

Instale o filtrão na entrada da casa, prédio, escola, indústria, padaria ... cidade, campo e praia. Após a instalação do fil-trão, a
caixa d'água receberá água filtrada que distribuirá para todas as torneiras, havendo mais higiene, evitando escovar os dentes
com água suja e contaminada da caixa d'água. Não haverá mais necessidade de limpeza de caixa d'água.
FILTRÄGEM NATURAL - a filtragem é natural, através de um processo construído por uma camada de carvão ativado e por

. várias camadas de quartzo cristalino de diferentes granulosidades. Construído em aço inoxidado.
CAPACIDADE DE FILTRAGEM: 1.000, 3.000, 5.000 e 10.000 litros por hora.

:GARANTIA: 3 ano� aprovado �rn todos ;s testes Superpromoção
Preço à vista
1 + 3 vezes

Vazão J. (){X) films/hora
DISQUE-FILTRÃO:

(OXX47) 435-4725/9984-7075

Por Egon Iagnow

Indústrias de
Máquinas Kreis lida. II

I
.1'Rua Josõ Theodoro Ribeiro, 165 • ex. Postat 84 •

Fone (471 371·0555 • Fax (471 371·0403
e·mail • indumak@netuno.com.br

A vida dos colonizadores nos

povoados que hoje compõem
oMunicípio de Jaraguá do .

Sul era nada fácil. A luta da .

maioria erapela sobrevivên
cia. Pouco tempo sobrava

para o lazer e eventos cultu

rais. Comisto, dopoucoque
trouxeram, menos ainda res

tou. Mas, mesmo assim, a
música foi uma das coisas que

permaneceu. Ela serviapara
acalentar a saudade da velha

pátria e dos que lá ficaram. .

Servia para amenizar o sofri

mento da dura lida diária. E

servia para alegrar os mo-
. mentos de festividade. Daí

não é de se admirar que já
nas primeiras décadas do sé

culo 20 tivéssemos inúmeros

conjuntos e grupos musicais.
Dentre estes, alguns se torna

ram bastante conhecidos.

I
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Confira a História
"A História de nossa gente não pode ficar só
na saudade". O passado só é importante se

seu tempo foi bem empregado.

HÁ 62 ANOS
- Em 1938, o ten. Leônidas Cabral Herbster assinava o Decreto-Lei
n° 16, estabelecendo os limites das zonas urbana e suburbana, da ci
dade de Jaraguá eda Vila Hansa, com cinco artigos disciplinadores.
A autoridade ignorava a Lei n° 55, de 6 de setembro de 1937, assinada
pelo prefeito Leopoldo Augusto Gerent, decretada pela CâmaraMu
nicipal deJaraguá,publicadanoCORREIODOPOVO, edição n0901, de
25-9-37, página 2, cujo artigo 1 ° dizia o seguinte: "Art. 1° - Afim de

evitar futuras complicações, fica deterrninädo que, para qualquer cons
trução que se fizer, dentro da zona indicada na precedente, o interes
sado deverá requererà Prefeitura a devida licença bem como o ali

nhamento necessário".

HÁ 32 ANOS
- Em 1968, o longo período de seca provoca incêndios que lavravam
com os ventos favoráveis, pondo emperigo as matas da encosta do

maciço do Jaraguá. Os focos localizados eram combatidos pelos ope
r�rios damunicipalidade, debelando afogo e sem vítimas.
- A deputada federal Lígia Doutel de Andrade, doMDB catarinense,
apresentava projeto à Câmara Federal que, aprovado pelo Congres
so, 'tornaria Zona Franca o Porto de São Francisco do Sul, em Santa

Catarina, a exemplo do Porto deManaus. Amedida darepresentante
catarinense visava reerguer o importante porto de nosso Estado, que
eramotivo de esquecimento por parte das administrações públicas.
- A Lei n° 190, de 28-5-68, sancionada pelo prefeito Victor Bauer,
criava o Serviço AutônomoMunicipal de Água e Esgoto, sob a sigla
deSAMAE;

HÁ 22 ANOS
- Em 1978, as exportações de produtos jaraguaenses eram comen

tadas na sociedade local. Conforme o boletim da ACIJS, a estatística
sobre as exportações no mês de julho, cobertas por Certificados de

Origem expedidos por aquele órgão, somaram Cr$ 4.339.875,78, des
tinando-se os produtos exportados aos seguintes países: Chile, Bolí
via, Paraguai, Peru, Uruguai, Filipinas, Estados Unidos, Venezuela,
Tailândia, Hong Kong, Equador e Canadá.
- O governador Antônio Carlos Konder Reis também associava-se
aos cumprimentos recebidos pelo presidente Ernesto Geisel, por oca
sião do seu 70° aniversário, dia 3 de agosto, que dizia: "Em nome do

povo e do governo do Estado de Santa Catarina, tenho a honra de
levar à V�ssa Excelênci�, pelo transcurso de sua data natalícia, os
melhores votos de venturapessoal a par do testemunho da nossa cons
tante solidariedade e apoio".

HÁ 12 ANOS
- Em 1988, o prefeito Durval Vasel tinha audiência marcada com o

governador Pedro Ivo Campos. Na ocasião levava uma alentada agen
da de reivindicação, tais como os recursos para aterceira e quarta
pontes urbanas, construções da nova rodoviária, o asfaltamento da

Jaraguá-Pomerode, fazendo-se acompanhar pelo secretário de Ad
ministração e Finanças, que por sua vez discutia na Secretaria da

Saúde, sobre a implantação do programa demunicipalização da saú
de. Uma nova incursão sobre Brasília estava acertada em busca de

verbas nos ministérios, mas centrando o alvo sobre o Ministério da

Habitação e Desenvolvimento Urbano. O minisúo Luiz Henrique da

Silveira estava programando a agenda. Dentro em breve seria inau-
'

gurada umameia centena de placas indicativas de ruas e bairros em
formato de bandeira e cestos de lixo suspensos padronizados.

MOMENTOS DE REFLEXÃO

Passarinho prisioneiro
Num galho seco, vi pousar um passari

nho, que aos seus filhinhos vim cantar esta

canção: Um vagabundo que andava sem
pre em festa, COfre depressa e vem armar

um alçapão. A avezinha descuidada vem

baixando, para comer aquele alpiste que
é seu pão, vem descendo tão alegre, tão
contente, mas de repente solta um grito
na prisão. E o pobre passarinho prisionei
ro, do seu poleiro nuncamais torna a can

tar.

Quando amanhece, ele ficamuito afli
to, ouvindo os gritos dos filhinhos longe,
além.Quer sair, mas as paredes lhe segu
ram. Ai que amargura par um coração de
mãe. Vai se batendo na gaiola como um

louco e pouco a pouco vai ficando depe
nada; quebra as asas, deixa o peito em fe

ridas, quase sem vida cai no chão

ensangüentada. Quase sem vida ainda diz
o passarinho: "Vem assassino demeus fi-

lhos me soltar". Deus me deu por casa
foi a floresta, que sempre em festa eu

tinha o céu para voar. E o vagabundo cor
re então a abrir a porta, mas ela, morta,
não pode voar, E o pobre passarinho pri
sioneiro, no seu poleiro, nunca mais
volta a cantar.

Prezados.leitores: esta é uma canção
muito bonita, mas não tenho o autor da

mesma. Ela mostra algumas coisas do

que é a vida das pessoas. Há pessoas que

aprisionam outras, com o intuito de pre-
,

judicar sua casa, sua família. Podem até

levar algumas à morte. Aprisionam e .

deixam sofrer até levando as últimas

conseqüências.
Podemos realmente tirarmuitas coi

sas desta canção, e deixo para o preza
do leitor analisar e pensar.

Alba Piske

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

Tio Eugênio

Visão históricade Jaraguá no primeiro ano do

Estado Novo(4)

Continuava M. de A: "As tifas eram o resultado do início da

penetração, floresta a dentro, no caso dos rios e de fora para
dentro completava-se a etapa de uma obra da civilização, da

queles que venciam os altos mOITOS do Vale do Itajaí, dos que
chegavam às casas dos imigrantes de Blumenau e ali distribuí

dos a localidades de Rodeio, Rio dos Cedros, Indaial,
Pomerode, Luiz Alves,Biguaçu, dos emigrados de SãoPedro
de Alcântara- doMunicípio de São José", que hoje émunicípio
por 80% de um plebiscito.através da Lei Estadual n° 10.647,

de 28-12-1995.
"Ao inaugurar-se oMunicípio de Jaraguá (do Sul, depois), ummoço, políticomilitante,
consciente do que fôra a vida do distrito," disse que Jaraguá nada ficava a dever a Joinville!

"Quer nos parecer que era o próprio ArthurMüller que falava, ele que foi um dos indorrnidos

baluartes, lutando através das páginas do CORREIO DO POVO, desde 1919, pela emanci

pação que, contudo e, ante a.força política do distrito-sede chegou, afinal, em 1934,
através de um simples decreto: "Em 26-3-1934, pelo Decreto n° 565, após 5 anos com

Paraty (atual Araquari) e 52 anos de tutela, era desmembrada Jaraguá de Joinville e adqui
ria a sua autonomia.

José Bauer era nomeado prefeito provisório e, ao invés de vereadores (que viria em 1936),
o interventor Aristiliano nomeou o Conselho Consultivo, composto de João Batista Cres

po (pres.), Ernesto Czerniewicz e João Marcatto. Voltaremos. Até a próxima.

,
Tio Eugênio
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Os paganini acontecem
Os aniversariantes do Ás de Ouro,

do C.A. Baependi, aconteceram na

noite QO dia 13 de setembro, come
morando os aniversários para a gran
de alegria do grupo de bolonistas. Da
esquerda aparecemEugênio José da

Silva,MoacyrRogério Sens e IvoFritz
Hasse que ouvem o hino do clube "Wir

Singen dem .. allen ...ein Lied". Para

béns aos craques da redonda!

Pedia Simon elogia reunião de cúpula
realizada por nações sul-americanas

o senador Pedro Simon (PM
DB-RS) elogiou a reunião dos 12

presidentes de países sul-ameri
canos, realizada semana passa
da em Brasília, e disse que a

união regional é o único cami

nho viável para assegurar o de-
'senvolvimento da América do
Sul. Simon citou como exemplo
de experiência bem-sucedida a

união dos países europeus, que,
para ele, deve servir de modelo

para os sul-americanos.
O senador classificou como

"um gesto grosseiro" do presi
dente dos Estados Unidos, Bill
Clinton, a iniciativa de visitar a

Colômbia na véspera da reunião.
"Mas os presidentes sul-ameri
canos foram firmes, rechaçaram

a possibilidade de invasão da

Amazônia, reafirmaram o com

promisso com a democracia e re

alizaram uma cúpula alegre,
descon-traída, que serviu .para
fortalecer o grupo e cada um dos

países", avaliou Simon.
-

' Para ele, a oposição que os

Estados Unidos sempre fizeram
ao Mercosul e às tentativas do
bloco de crescer. englobando ou

tros países é uma prova concre

ta de que esta é a solução para a

região. Simon acrescentou que a

América do Sul tem tudo de que

precisa para dar às suas popula
ções o nível de bem-estar que ca
racteriza os países ricos: água,
terras agriculturáveis, petróleo e

povos criativos. "Não será ne-

cessário importar nada", disse.
Pedro Simon lamentou que a

América do Sul tenha esperado
500 anos para reunir 12 presi
.dentes, e aplaudiu a decisão de

repetir a reunião de cúpula; com
regularidade, na busca do desen
volvimento homogêneo da re

gião.
Na opinião dele, a proposta

dos Estados Unidos de formar a

Associação de Livre Comércio
,

das Américas (Alca) somente

será viável se os países sul-ame
ricanos se fortalecerem, antes da
união. "Do contrário serão esma

gados pelos Estados Unidos:',
concluiu.

Jornal do Senado, ed. 1153,
pág.3.

(iJírculo
Lta.lia.rio

Presidente do Círculo Italiano de

Jaraguá do Sul
Novos e usados - F(tne 371-8287

Elly Regal
Através da página 17, do

BALl - Boletim Acadêmico de

Letras Itaocarenses, n° 134, de

agosto/2000, tomamos conheci
mento do falecimentodaconfrade

EllyMaria de CastroRegal - a

Elly Regal que ocupava a cadei
ra patronímica do poeta
catarinenseCruzeSouza, naAca
demia Itaocarense de Letras, da

qual nos honra fazer parte, com
atuações nos jornais "Porta+
,Voz" e "Opinião", de Niterói e

noCORREIODOPOVO, um lon-
'

go tempo, naMetrópole doDi
namismo catarinense. Na nossa

ausênciaocasional,um telefone

ma informava queElly iria sus
pender temporariamente a cola

boração e, eis que, agora, fica

mos chocados, com a notícia do

seu desaparecimento. Aqui fica
à nossa saudade por tão precio
sapersonalidade e apresentamos
sentidas condolências aos fami
liares.

Loyola defende corpode
bombeiros comunitário

militares tambémpodem ter apar
ticipação dos trabalhadores que

participam de brigadas de incên
dio em empresas. Em Santa

Catarina, a Tigre, megaempresa
do ramo de tubos e conexões, é
uma das companhias que partici- "

pam do esforço de prevenção e

combate a incêndios.
- Ao lado do interesse co

munitário, os-empresários que
rem seus brigadistasmobWzados

'

o tempo todo para lidar com situ

ações de risco - afirmou Loyola.

Uma das vantagens do corpo
de bombeiros comunitário, além
da utilização de voluntários, é a

opção por tecnologia mais bara
ta do que os carninhõese outros

equipamentos sofisticados impor
tados.Muitas vezes, um jipe euma
bomba d'água são suficientes

para combater o fogo em peque
nas localidades. O senadorjá pro
pôs à primeira-dama do País, Ruth
Cardoso, que estimule a repro

dução da experiência em todo

País.

11'1Tabelionato
, "

de Notas e

Protestos de

Osnildo Bartel
.. 373�0404

A Fabricação
Os licores podem ser elaborados através de três processos diferentes: infusão, destilação ou filtração. A

infusão ocorre quando a matéria-prima é macerada, colocada em água e depois submetida a um cozimento

a fim de se extrair sua essência. Ao líquido resultante são adicionados álcool, corantes e açúcar para
melhorar o paladar, a cor e o buquê. da bebida.

Na destilação, a matéria-prima é misturada ao álcool até que este fique impregnado com sua essência.

Depois de destilado, é feita uma correção com açúcar e corantes. E na filtração, aos extratos aromáticos ou

essênciais é adicionado álcool, que depois é filtrado e corrigido com o açúcar.

Nativos e Famosos

Os licores podem ser divididos em dois grupos: os nativos, produzidos com os diversos produtos de cada

região, e os clássicos internacionais, feitos sob licença das respevtivas matrizes. Mas podem, também,
receber diferentes classificações segundo sua matéria-prima, que pode ser frutas, ervas e outras bebidas.
Os principais licores de frutas são os feitos a partir de abricó, ameixa, avelã, café, cassis, cereja, cacau,
groselha, laranja, pêssego e tangerina.

Dentre os licores de ervas, plantas e cascas e árvores estão os de anis, baunilha, canela, erva-doce,
mel, menta, raízes e urze (espécie de planta européia). Já os licores de whisky são à base de mel de urze,
da própria planta ou de outras ervas, e os nativos são aqueles elaborados a partir de matérias-primas nativas
e regionais.

Não perca, na próxima coluna
uma matéria especial sobre "Prin

cipais Tipos de Licores"

Devanir Danna

A parceria entre empresas e

comunidade é a saída para a for

mação de corpos de bombeiros,
hoje ausentes de 95% dos muni

cípios brasileiros, de acordo com,
o senador Henrique Loyola
(pMDB-SC). Tal modelo, confor
me o senador, é vitorioso em vári
os municípios de Santa Catarina
- principalmente Joinville - e do
Rio Grande do Sul, por despender
menos recursos e, em muitas si

tuações, ser mais eficiente no

combate aos, incêndios 'que as

corporações militares.
Henrique Loyola explicou que

o corpo de bombeiros comunitá
rio funciona com um quadro de

pessoal formado basicamente por
voluntários, auxiliados em algumas
tarefas (motoristas e mecânicos
são exemplos) por trabalhadores
remunerados. O reconhecimento
da sociedade e o sentirnento de

que participam de uma tarefa im
portante são o que move os vo

luntários a dedicar algumas horas
por dia, em rodízio, ao corpo de

bombeiros. Essas unidades não

370-7919
370-8649

Run A ntônin Carros Ferreira cl Henri! uc Píazer a

Rua Reinoldo Rau, 61 - sala 1 e 2

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Entre as muitas rixas que lhe atormentavam a vida, teve Gregório de

Matos, o terrível satírico baiano, uma com o vice-rei do Brasil, d. Afon
so Furtado de Mendonça Castro do Rio e Menezes.

Passava esse fidalgo, um dia, por uma rua da cidade, quando o poeta
sacudiu a cabeça, num gesto significativo:
--:- É célebre! - disse.
E de mão no queixo:
- Ainda não vi um Mendonça que não tenha "Furtado"!

Moreira de Azevedo - "Mosaico Brasileiro", pág. 15.

Regina Nicolini Dellagiustina
A sociedade jaraguaense las

timóu o falecimento da professo
raReginaNicolini Dellagiustina às

13:30 horas do corrente, aos 83

anos incompletos, viúvadoprofes
sor, coordenador e inspetor esco
lar AleixoDellagiustina, deixando
duas filhas, dois filhos, dois gen

ros, duas noras, 10 netos e dois

bisnetos.
O seu sepultamento deu-se no

dia seguinte, às 10:30 hs. Com

grande acompanhamento para o

Cemitério Municipal de Jaraguá
Central, no jazigo da família

Nicolini.
O CORREIO DO POVO teve na

extinta uma constante leitura e era

largamente conhecida por se tra
tar de família pioneíra.

Esta folha apresenta respeito
sas condolências aos familiares. "

Rua Reinoldo Rau, 60 - Sala 14 - Edifício Market Place - Jaraguá do Sul - SC

'!>J".,
....

Präzer em
j'.';Otender bem .

.�ateJea

Pizzas
Pe'quena - R$ 5,90
Crande - R$ 10,90
Cigante - R$ 13,90
Calzone - R$ '3,90

_Pref Waldemar Grubba, 2176 - Vila Lalau - Jaraguádo Sul

DESPACHANTE
FREITAG

Fazendo seu pedido de uma
pizza grande ou gigante

.

você ganhauma minipizza
de banana nevada

" Vekulos.com
!t'placà fi!liÍl 7 e 8,
�

....

c, prazo para
licenciamento
até 30/9,
IPVAcom

placas finais 9 ,

até 30/9

Rua Athanásio ROsa, 115 - Fone/Fax (Oxx47) 373-0703

E-mail:.freitagd@netuno.com.br - Guaramirim - SC

REMINISCÊNCIAS

Garibaldi-JGS -

Distrito de Veszprém (37)

Muito próximo de Garibaldi,
passando por morros, o governa
dor Hercílio Pedro da Luz criava

uma povoação dentro dos limites
doMunicípio de Blumenau. A Lei
n° 170, de 30-9-1895, só tinha dois
artigos, a saber: "Art. 1 ° - Fica o

governador do Estado autorizado
a desapropriar por utilidade públi
ca os terrenos deriominados - PO

VOAÇÃO DE POMERODA (?)
existentes no Muniçípio de

Blumenau. Parágrafo Único -

Demarcadas ruas e praças e dividi
dos os terrenos em lotes, serão es

tes vendidos mediante requerimen-'
to ou em hasta pública, calculando
o preço de modo a ficarem salvas
as despesas de aquisição e demar

cação. Art. 2° - Revogam-se as dis

posições em contrário". Palácio do
Governo do Estado de Santa

Catarina, em Florianópolis, 30 de
setembro de 1895,7° da República.
HERCÍLIO PEDRO DA LUZ-Ju
lio Caetano Pereira". Hoje é o prós
pero Município de Pomerode - a

cidade mais alemã do Brasil, fazen
do limite com Jaraguá do Sul, ao
Sul.

O serviço postal não chegava
com regularidade à região do cha

mado Alto Itapocu e muito menos

a Garibaldi. A correspondência,
quando devidamente endereçada,
vinha normalmente através de

Blumenau ou de Joinville, ondeos
aqui estabelecidos comerciantes se

supriam de mercadoriase também
revendiam produtos de produção
local para esses centros maiores,
verdadeiros intermediários entre o

produtor e o consumidor.

Por que "antigamente" e
"outrora"? XXIII

Des conhecidos estabeleci-
,

mentos na margem esquerda do Rio
Itapocu, a notícia era que Victor·

Rosenberg, um.lituano, de Riga,
comprava, em 1890, terras onde hoje
se situa o Centro Cultural de Jaraguá
do Sul, e a edificação das futuras

instalações da Associação Comer
ciai e Industrial de Jaraguá do Sule
toda a sua estrutura e vendeu o es

tabelecimento, em 1900, para Georg
Czerniewicz, incluindo uma balsa e

chalana para a travessia do rio

Itapocu (uma ponte baixa, so em

1909), dos imigrantes e viajantes
que vinha em lombo de mulas e se

dirigiam a Blumenau, pelo morro do
Rio da Luz, e vice-versa, restando
em 1960 apenas uma antiga serra

na.

Outro estabelecimento era: de

José da Silva Porto, pai de Venâncio
da Silva Porto (este fundador do
CORREIO DO POVO, em 1919,
junto com seu auxiliar de escritório
Arthur Müller, e aquele (José, na
tural de Itajaí) aqui se estabelecia
na picada Itapocu I, que mais tarde
foi propriedade residencial e indus
trial de Moritz MaxWilhelm, hoje o

projeto da futura sede da Prefeitura
de Jaraguá do Sul. José da Silva
Porto adquiria, em 1893, um lote da
Colônia Dona Francisca.

Johann. Gottlieb Stein, de

Joinville, comprava de José Vicente
Caetano da Rosa e Bellarmino
Justino Garcia, no ItapocuzinhoI, e
ampliava um negócio que inclusive
atendia os imigrantes húngaros, le
vados por Luiz Piazera, que vinham
cio primeiro porto navegável do Rio.
Jaraguá até a foz com o Rio Itapocu,
que desciam até a confluência do
Rio Itapocuzinho, onde faziam as

suas primeiras compras, retornando
em simples canoas. Naquele esta.

belecimento, em 14-4-1894, Johann

(João) Doubrawa, futuro sogro de
ArthurMüller, assumia a gerência
do negócio de Stein.

Em 1901, estabelecia-se na mar

gem direita do Rio Itapocu,
Bernardo Grubba, no local onde
está a ponte "Maria Moser

Grubba", na Rua 4 (Pres, Epitácio
Pessoa - Centro), desenvolvendo
um pequeno império empresarial,
que se estendeu em toda a região
até Porto União.

A administração dos Correios
do Estado, da Capital do Estado,
recebia propostas até 9-12-1895,
para o serviço de condução de

malas postais, especificando 271i
nhas em todo o Estado. Os candi
datos a estafeta deviam saber ler e

escrever, maiores de 18 e menores

de 40 anos, Os contratos não podi
am ser transferidos a outrem, sob

pt1na de nulidade. Em caso de au

mento de viagens, pagava-se a di-
'

ferença. Nas 27linhas acima, 3 re
cebiam mala postal2 vezes pormês;
16,3 vezes pormês; 1 quatro vezes

ao mês; 2 - 5 vezes; 3 - 6 vezes e 2
- 13 vezes ao mês. Estas que rece
beriam amala 13 vezes ao mês eram
os trechos de Tubarão a Imbituba
e São Francisco a Joinville. A de

Blumenau, o vaporzinho "Bh:Íme
nau" trazia as malas de Itajaí, duas
vezes por mês da Capital.

Informava o diário REPÚBLI
CA, da Capital, na edição 263, de
21-11-95, que "no dia 12 do corren

te, o eng" Antonio Gibrat, encarre
gadodos trabalhos relativos àCO
LÔNIA JARAGUÁ, terminava a de

marcação do respecti vo perímetro,
que, a título de compra, foi conce
dido ao Sul do Rio Itapocu, Con
tinha mais uma nota: "Regressou
ontem para a Capital federal, o sr.

coronel Emílio Carlos Jourdan".

(Fritz von Jaraguá)

Uniafotofeita em 28-5-)925, mostra um prédio de enxaimel, quefoi transformado em esçola. Devia ser

um dia muito especial - alunos, pais de alunos e o quadro mostra uma aluna empunhando a bandeira e o,

professor João JaJ7uário Ayroso, podendo se ler no quadro Escola Pública de Garibaldi.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Resultado: prefeito reeleito comemora, mas diz que a margem de vitória poderia ter sido maior

Tamanini conquista a releeição
com diferença de 528 votos

Slogan é
continuidade
nos cçoes
desenvolvidas'

Tamanini, o PMDB chega ao

terceiro mandato consecutivo em

Corupá. Tamanini foi duas vezes
vereador em Corupá.e secretário
de Obras na administração de

Adelino Hauffe. Conquistou o

primeiro mandato como prefeito
em 1996, sucedendo Hauffe no

executivo municipal.
O prefeito eleito diz que vai'

dar continuidade à política que
vinha desenvolvendo no Mu

nicípio. Prioriza a agricultura,
mas garante que comércio,
indústria e turismo terão

crescimento em Corupá, como
forma de manter a economia

aquecida.
COMEMORAÇÃO - Os

partidários da Coligação PMDB/
PFL comemoraram a vitória na

Praça Arthur Müller, com show

de músicos locais. Apenas um

caso de agressão foi registrado.
O motorista Leonardo Milbratz,
37, desfilava com a família no

caminhão Chevrolet LXM-IOI6

pela Rua Roberto Seidel, quando
foram atacados a pedradas por
moradores. "Não estávamos
fazendo nada demais, só come

morando", garante o motorista

que diz que havia cerca de 20
pessoas na rua, pelo menos

quatro conhecidas. Duas crianças
que estavam na cabine do cami

nhão sofreram ferimentos leves.

(USANDREA COSTA)

Corupá - A bandeira da

reeleição de Luiz Carlos Tamanini
é dar continuidade ao que vinha
fazendo em Corupá. Ele e o vice,
Adelino Hauffe (oligação PMDBI
PFL) esperavam vitória mais

folgada. Obtiveram 4.318 votos,

enquanto os adversários, Carlos
Dieter Werner e Oto Weber

(PSDBIPPB) conquistaram 3.790
votos. O prefeito eleito adianta

,que haverá mudanças na

administração, para poder con
ciliar os interesses da coligação.
Pelo acordo feito durante a

campanha, o PFL vai ganhar pelo
menos uma secretaria. e uma

diretoria no Município.
.Tamanini e Hauffe esperavam

votação maior. "Nós teríamos
uma votação bem maior, mas

quinta-feira, sexta-feira e sábado
eles (os adversários) distribuíram
vales cesta básica dizendo que se

eles ganhassem, o eleitor podia
retirar a cesta na terça-feira
(hoje)", acusa o prefeito reeleito.
O caso está sendo apurado. Se

algum eleitor comprovar o

recebimento do vale, a coligação
PMDB/PFL vai entrar com

processo na Justiça.
Com a reeleição de Luiz Carlos

'!k ., '

Vereadores elcítôs em Corupá
Nome Partido Votos

Conrado UrbanoMüller PPB 778
"

Dolores Lunelli PMDB 730.

Lorian.o,Rogério'Costa PSDB .568
� .� �',

"

Alceu GibnarMorettij PMDB 464

LaudelinoMenestrina PMDB 460
,. ,

Haroldo 'Kuh] PMDB 438

Antonio.Vicente Tureck PDMB 425

Herrmann Suesenbach PMDB 390

Rubens J;fafe�ann PSDB 272
4t

Antonio 'Carlos BÃun4'",\ PSDB 251
. '

' 41, .1,W

�mãrildo Fontana PPB 226

Infratores pegos emboca-de-uma
lotaram sala especial no fórum
Jaraguá do Sul - Pelo

menos 15 pessoas foram detidas

domingo, durante as eleições,
fazendo propaganda de boca-de
urna. Elas foram conduzidas ao

fórum por policiais civis ou mi

litares, acompanhadas de uma

testemunha. Um termo circuns
tancial foi lavrado e os infratores,
posteriormente liberados .. Eles
serão convocados em audiência
no fórum.. para prestar esclare
cimentos. Entre os detidos, es

tavam dois menores. Três pes
soas foram presas em flagrante
por transportar eleitores.

Valmor Vieira, Roberto Ma

chado Cúrcio e Josoel Schirni
guel foram presos em flagrante
por conduzir eleitores no dia da

votação. "Eles foram autuados e

presos, mas os advogados entra
ram com pedidos de liberdade

provisória e o juiz concedeu o

relaxamento das prisões", in
forma o delegado I1son José da

Silva. Os três alegaram que esta

vam transportando cabos eleito
rais.

Os' infratores encaminhados
ao fórum foram enquadrados por
crime eleitoral no artigo 39,

pará�rafo 5°, inci�o 2°. "Amaioria
foi pega distribuindo panfletos ou
camisetas", diz o delegado. Os'

menores foram ouvidos e entre

gues aos pais, que depois terão

que esclarecer a situação com a
,

promotoria.
FALHAS� A Justiça Eleito-

ral ainda não explicou falhas que
ocorreram durante o processo de

votação. Moradora de Três Rios
do Norte compareceu à seção às

8 horas de domingo, mas o siste
ma acusou que elajá tinha votado.
"Ainda não sabemos o que houve,
precisamos verificar as atas da vo
tação, mas como quatro pessoas
votaram antes dela, provavelmente
foi um erro do mesário, que digitou
o número dela para outro eleitor",
diz o chefe do cartório eleitoral de

Jaraguá do Sul, Pedro Kramer.

Em Corupá, o eleitor Arman

do Marquardt ficou surpreso
quando o computador o identi
ficou como eleitor já falecido. O
caso foi encaminhado ao cartório
eleitoral. Os funcionários justifi
cam que provavelmente tratava-se
de duas pessoas com o 'il\esmo
nome. A resposta final virá quando
as atas forem analisadas. (Le)

Flagrante: testemunhas acompanharam infratores até o fórum

Néurologia Clínica
Mapeamento Cerebral
Computadorizado
Mé�ico do Trabalho
Ij:letroencefalograma

Dr. Roman Marik
CRM 2918/SC

.

Av. Marechal Deodoro, 776 - Ed. Maximunn Center -

Sal� 8,:' Jaraguá do Sul - SC - Fone: 371-2480

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ABRH
A nova diretoria da ABRH (Associação Brasileira de
Recursos Humanos), tendo como presidente Afonso

Bortolini, gerente de RH da empresaWeg, foi empossada
no último dia 21, em solenidade realizada na Recreativa

DuasRodas.

A ex-presidenta daABRHJaniceBreithaupt, 4f1 da esq. p/
dir., égrande incentivadora dos TalentosHumanos em

Jaraguá do Sul

o empresário Orlando Gilberto Gonçalves,
ao lado da esposa; Leile, e da filha, Camila, comemora

os 875 votos que o elegeram vereador em

Jaraguá do Sul

JARAGUÁ DO SUL, 3 DE OUTUBRO DE 2000

Chico Schwanbach

O delegado Regional da Policia Civil, Adalberto
Manoel Ramos e a esposa, Elisa Aparecida

Hospitais
Na manhã do último sábado, integrantes daAssociação de '

Amparo aos Hospitais de Jaraguá do Sul foram à rua para
divulgar a campanha SE UGUENAVIDA, em favor dos dois

hospitais de Jaraguá do Sul. Toda comunidade está sendo
convidada a colaborar, através da conta de luz, com valores
mensaisa partirde R$ 2,50. A novidade é que os participantes ,

concorrem a vários prêmios, em março de 2001, entre eles
um veículo Celta Okm.

Suzalin
Daiane
Koch
comemora

19 anos

amanhã,
dia 4.
Parabéns!

Mentiu
Na guerra das pesquisas

que se transformou a

, eleição deste ano, cabe agora
um esclarecimento à po

pulação sobre quem ma

nipulou números com in

tenção de beneficiar can

didatos. O casomais grotesco
.

foi protaqonizado pelo Ins
tituto de Pesquisa Perfil. em
Guaramirim. Colocou sem

pre na frente, e com índices
de até 20%, o candidato à

reeleição, Antonio Carlos

Zimmermann, que perdeu a

eleição para o Dêgo, por
1096 votos. Dá pra continuar
acreditando nas pesquisas da
Perfil?

... -----�--�.,

I Fandango I
I I
I
Será neste sábado (7), às

I
I I
I 22 horas, o baile de I
I formatura do curso de I
I . Danças Mercosul, no I
I CTG DoTrote ao Galope, I
I animação com o grupo I
I SantoChão. I
L_________ �,

I :.c'li
,. @

I I& � •

I

30/9 2/10

Vitor Taborda Ribas Nicácio Gonçalves
Edeltraut BauerGumz

3/10
1/10 Elvira Dernarchi Pradi

Christian Robert Franzner Glauco Bortolini
Roseli Junckes

o Boticário

TELEENTREGA

275-0583 - 371-7365 -

371-6547

Davclli, a loja
que veste o

homem de
born 80sta.

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

Lucas José Rohling, da Luca
Imóveis, aniversariou no
último dia 22. Parabéns!

Shopping Center

BREITHAUPT

275-1122�

RESTAURANTE CLUBE ALEGRE
o Restaurante Clube Alegre apresenta
"SEXTA SPECIAL" no Clube Beira Rio.
As noites de Sexta-feira vão ganhar mais

vida, vão ficar diferentes.
Jantar Dançante num ambiente

requintado com apresentações artísticas
e outras surpresas esperam por você ..

As noites de sexta vão mudar a partir do
dia 29 de setembro, às 21 horas,

O Restaurante Clube Alegre traz até você
a "SEXTA SPECIAL", no Clube Beira Rio.

Atendimento para
festas em geral.

Fone 275-0980

, ....
-

KIBARATO
Vestindo Toda a Família
* Confecções em geral

* Cama - Mesa - Banho

Com omelhor preço da cidade
Visite nossa nova loja:
Av. MaL Floriano, 35

.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Jaraguá do Sul- O porteiro
Sebastião Osmarino de Oliveira
solicitou ligação nova de energia
à Celesc rio dia 8 de setembro.
Os funcionários da companhia
entraram em greve. Ele respeitou
e esperou. Quando procurou no

vamente o setor de atendimento
foi informado de que a ligação ti
nha sido efetuada no dia II de

setembro, mas Oliveira, a mulher
e os dois filhos continuam depen
dendo de um rabicho de energia
elétrica puxado de um vizinho.

Para ter uma fonte de energia
em casa Oliveira divide a fatura
com o vizinho que concedeu o

rabicho. A família reside no local
- uma rua ainda sem nome,

Morador espera ligação de energia há quase ummês
Edson Junkes/CP

Ce lese diz que
a ligação foi
efetuada dia
11 de setembro

Secretaria de Estado
da Fazenda

próxima ao Campo do Chatuba,
na Vila Lenzi - há três meses.

"Eu gastei R$ 300,00 com a

instalação interna, o poste e o

contador, aí tive que esperar um

pouco para pedir a ligação da luz.

Agora eles dizem que já fizeram,
mas na minha casa não apareceu
ninguém da Celesc", explica.

A última reclamação do mo

rador foi feita ontem à tarde. "Me
disseram que talvez tenham

instalado a luz em outro lugar,
mas como isso pode acontecer

se o pedido está no meu nome?",
questiona. Ele teme ter que pagar
a fatura de energia do período.

O supervisor de área Vilson
Paiva confirma que n9 compu
tador da Celesc a ligação foi
efetuada no dia II de setembro.
"Vamos averiguar pára saber o

que ocorreu", diz. Ele não des
carta a possibilidade de a ligação
ter sido feita em outro local.

(LiSANDREA COSTA) Expectativa: Oliveira mostra o local onde preparou a instalação para receber a energia elétrica

COMPROMISSO COM A TRANSPARÊNCIA
SANTA CATARINA

Balancete Simplificado (Financeiro, extra-contábil)

Saldo iniciai .

Saldo de provisão do 13' Salário .•....••••••

Saldo Inicial de Aplicação Financeira •.•....

SALDO EM CIC - RECOLHIMENTO
SALDO EXERCíCIO 1999 .••.•••.•.......•.•..•..

16.670.600.26

NOTAS EXPLICATIVAS. Agosto/2000 Acumulado/2000

500.492.58
50.000.000.00
6.787.935.47

RECEBII'IENTOS
18.561.102.44

1.133.875.673.65
55.716.878.97
4.609.877.12
2.813.211 AO
4.911.281.37

222.908.305.02

Roberto Henrique Lichtenfelz
Gerente de Programação Financei ra

Antönio Carlos Vieira
Secretário de Estado da Fazenda

139.771.781,73
7.758.436,68
668.354,05
330.654,74
758.607,65

30.392144,17

FOLHA DE PESSOAi : PODER EXECUTIVO�71 ...

ATMJ
INATIVO ...

13'Salário . , .

FOLHADEPESSOAL·EMPRESAS!lFrnARIAS"81 ...

EPAGRI .

CIDA9:: ..

&W1U1 ..

ICEPA .

REPASSE AOS PODERES 1191
.

Ministério Público : .

Folha de Pessoal .

Regularização de Imposlo de Renda ..

Regularizaçãodo IPEse ....

13'Salário ..

Outros .

Tribunal de Justiça ..

Folha de Pessoal líquida
.

Regularização de Imposlo de Renda .

Regularização do IPEse
13'Salário .

Outros .

Tribunal de Conlas ..

Folha dePessoal ..

Regularização de Imposlo de Renda .

Regularização do IPESC ..

13'Salário .

Outros .

Assembléia Legislaliva .

Folha de Pessoal .

Regularização de Imposlo de Renda ..

Regularizaçãodo IPEse
13'Salário ..

Outros .

l.IISC ..

Folha de Pessoal ..

Regularização de Imposlo de Renda
Regularização do IPEse
13'Salário ..

Outros .

RESTOSAPAGARANTERIORESA199!J12D1 .

RESTOS A PAGAR DE 19991281 ..

SAl.ÁRIDSATRASADOS PELOGpVERNO
ANTERIORPA110S�ESTEPERIODOI"I ...

REPASSEAOS ORGAOS EENT.
• PODER EXECUTIVO lEGE ETGElm ...

DíVIDA F�UTUANTE 1121
...

DIVIDA PU8L1CA 1231
....

Dívida Inlerna .. ".

Dívida Externa .

152.088.379.96
71.014.918.58
34.008.415.26
47065046,12
�0.773.932.18
6.335.953.90
3.934.432.80
175.109.16
328.436,32

36.368.423.35
7.029.250,00
3.522.348,15
832.780.97
278.058.24

2.049.250.00
346.812,64

12.710.391.35
10.103.435.37
1.041.976.10
668.415.25

896.564.63
3.221.686,42
2.927.368.54
192.485.17
125.701.25
703.500.00
(727.368.54)
8.806.866.29
4.736.403,05
440.919.54
314.696,75

2.251.250.00
1.063.596.95
4.600.229.29
2.129.065,72
215.988.01
235.025,68

1.025.229.29
994.920.59

'1.428.495.05
468.936.05

11.300.908.55

43.623.081.21
275.846.40

22.174.438.83
20.059.338.47
2.115.100.36

907.290.452.75
596.054.147.45
264.171.259.18
47.065.046.12
86.451.303.94
53.967.072,74
28.411.799,00
1.457.095.08
2.615.337.12

243.303.018.28
38.453.386.18
26.446.342,18
6.244.435,02
2.242.316.06
2.049.250,00
1.471.042,92

102.391.926,35
67.211.192,10
8.618.366.23
5.273.560.12

21.288.807.90
19.460.8411.91
13.823.475.97
1.499.983.09
857.357,82
703.500.00

2.576.524,03
55.269.906.79
32.682.890.54
4.138.208.34
2.738.319.15
2.251.250,00
13.459.238.76
27.726.958,05
14.263.444,79
1.726.443,20
1.967.748.20
1.025.229,29
8.744.092.57

13.133.795.50
29.243.064.75

98.479.291.27

244.016.591.64
20.409.779.19

218.081.945.31
174.546.935,64
43.535.009.67

DevoluçãO Saldo Exercício 19991171 ...

.
18.900.145.16

TOTAi : .. 278.502.441.58 1.879.309.387.79
Saldo de Aplicação Financeíra .. 11.178.602.58 11.178.602,58
ProvisãodoDécimoTerteiro : ..

SaldoemC/C .. 1.795.653.54 1.795.653,54
Provisão 13'· Necessidade de provisão para
pagamento do 13' salário do ano de 2.000 .. 8.799.380.10 20.656.246.42

Alcioneu Otília da Silva Filho
Gerente de Tesouraria

Acioli Vieira Filho
Diretor de Cant. Geral- Contador CRC 5.339

RECEITAS
1 - ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, deduzida a cota municipal de

25% das Prefeituras Municipais e 15% do FUNDEF.
2 - IPVA - Imposto sobre a Propriedade de Veiculas Automotores. deduzida a cota municipal

de 50%.
3 - ITCMD - Imposto de Transmissão "Causa Mortis' e Doações.
4 - TAXAS - Valor arrecadado em decorrência oe Atos da Adrntnistraçãoern Geral.
5 - OUTROS - Outras Receitas Arrecadadas (Imposto por Transmissão de Bens Imóveis,

Adicional de Imposto de Renda. Receitas Extra-Orçamentárias. Restituições. Convênio
com a Agência Nacional de Petróleo etc.).

6 - FUNDEF - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização
do Magistério - Retorno para aplicação exclusiva no Ensino Fundamental pelo Governo do
Estado.

7 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - ICMS - Levantamento de valores depositados iudicialmente em
conta poupança por contribuintes diversos.

8· FADESC I BADESC - Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial de Santa Catarina.
Refere-se a repasse de cobrança pelo BADESC de valores emprestados pelo FADESC, na
sua forma atual ou como FUNDESC ou PROCAPE à empresas catarinenses.

9 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - Resultado de aplicação financeira no mês.
10 - F. P. E. - Fundo de Participação dos Estados - Deduzida a cota mensal de 15% ao FUNDEF

e 1 % ao PASEP.
1 I - t. P. t. - Imposto sobre Produtos Industrializados - Deduzida a cota municipal de 25% das

Prefeituras e 15% ao FUNDEF.
12 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - Contribuição sobre Folha de Pagamento das Empresas. com aplicação'

dos recursos exclusivamente no Ensino Fundamental.
13 -LEI KANDIR - A Lei Complementar n- 87. de 13 de setembro de 1996. desonerou as

exportações, os bens de capital, energia elétrica e bens de uso e consumo de empresas
da incidência do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços detransporte interestadual e intermunicipal e. de comunicação
(ICMS) - Deduzido 15% do FUNDEF

14 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - Valor retido na folha de pagamento de pessoal da
Administração Direta, lndireta e Poderes.

.

15 - OPERAÇÖES DE CREDITO - Financiamento de contratos de Operações de crédito internas
e externas.

16 - IPESC - Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - Valor relativo a regularização
dos Poderes perante o IPESC. .

24 - OUTROS -

. Receita de Fundos e Receitas eventuais.
26 - RECOLHIMENTO SALDO EXERCiclO - Referente a recolhimentos efetuados no dia 30/12/

1999 pelos órgãos da Administração Pública conforme Decreto n.' 426/99.

TAXAS 1'1
,.

OUTROSI5I .

FUNDEFI61 .

DEPÓSITOS JUDICIAIS -ICMS l7l
....

FADESCI BADESCI81......... 2.123.827.42' 2.123.827.42
Rentabilidade de Aplicação Financeira 191 1.642.580.18 9.232.040,06

RECEITAS DETRANSFERÊNCIA 43.097.822.83 337.966.509.15
EP.E.IIOI.. 11.751.034,54 101.031.518,73
i.P.i.I"} .... 9.621.554.56 69.567.312.63
Salário Educação 1121.. 2.486.226,93 41.004.534,47
Lei Kandir - Desoneração do i.C.M.S. 1131.. 11.182.858.47 62.935.669.54
Imposto de Renda 1"1.. 8.056.148,33 63.427.473,78

RECEITASVINCULAOAS 7.644.060.18 82.894.337.03
OPERAÇÕES DEGRÉDITOSI15I .. . 15.655.302,92
IPESC 1161

.. 1.621.897.17 14.704.952.61
OUTROSI24I..... 6.022.163,01 52.256.219.38
Recolhimenlo Saldo Exercício 19991261 277.862.12

TOTAL : 234.188.269.63 1.857.051.941,19

DEMONSTRATIVO Valor Acumulado no Acumulado
DOS PAGAMENTOS do Mês ano até' o mês na Gestão
Pessoal ..................................... 143.561.933,81 1.136.410.793.38 2.768.135.502.81
13' Salário. .......................... 53.094.275,41 53.094.275.41 53.094.275.41
Divida Pública 1 Flutuante ...... 22.450.285.23 238.491.724.50 539.007.574.01
Custeio dos Poderes . 2.574.526,27 47.539.706 .•18 96.260.269.11
Encargos Gerais e Manutenção
do Poder Executivo .. 43.623.081.21 262.916.736,80 501069.768.13
Restos a Pagar Anteriores a 1999 1.428.495.05 13.133.795.50 39.462.107,91
Restos a Pagar ....................... 468.936.05 29.243.064.75 29.243.064,75
SALÁRIOS ATRASADOS PELO
GOVERNO ANTERIOR PAGOS
NESTE PERiODO .................... 10.800.209.20 89.787.323.43 158.657.282.13
SALÁRIOS ATRASADOS PELO
GOVERNO ANTERIOR PAGOS NESTE
PERioDO . PENSIONISTAS 00 IPESe 500.699.35 8.691.967.84
11.866.927.08
TOTAL ................................ 278.502.441.58 1.879.309.387.79 4.196.796.771.34
DEMONSTRATIVO DE PlIRT. MDNICIPlI[ Valor ao Mes lIcumulaao
I.C.M.S ... 54.808.199.89 443.573.868.30
I.P.I .. 3.207.184.85 23.189.104.23
Lei Kandir .. 3.727.619,49 20.790.467.60
I.PV.A ... 7.758.436.68 55.716.742.36
FUNDEF .. 20.412.913.65 149.716.583.22
TOTAL .............................................. 89.914.354.56 692.986.765.71

DESPESAS'

17 - FOLHA DE PESSOAL-PODER EXECUTIVO - Valor da folhá líquida mais encargos de Pessoal
Ativo dos órgãos da Administração Direta. Autárquica, Fundacional. Pensões Especiais e

Serventuários da Justiça inativos. o IPESe etetuou, em Outubro o pagamento dos INATIVOS.
18 - FOLHA DE PESSOAL-EMPRESAS DEFICITARIAS - Valor liquido mais encargos.

.

19-- REPASSE AOS PODERES - Valor Repassado aos Poderes - Montante destinado a pessoal
e outros.

.

20 - RESTOS A PAGAR ANTERIORES A 1999 - Valores pagos relativos a dividas efetuadas em

exercicios anteriores a 1999. ,

21 - REPASSE AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES·PODER EXECUTIVO I ENCARGOS GERAIS DO ESTADO,
E TGE - Valores repassados para manutenção 1 investlmentos de Órgãos e Entidades do
Poder Executivo. repasses de receitas a Fundos e outros repasses.

22 - DiVIDA FLUTUANTE - Valor referente a pagamento de divida de curto prazo.
23 • DiVIDA PUBLICA - O Estado dispendeu ,para pagamento da Divida Pública vencivel em

Agosto de 2000 o montante de RS 22.174.438.8'3.
25 - SALÁRIOS ATRASADOS PELO GOVERNO ANTERIOR PAGOS NESTE PERioDO - Salários brutos

até de RS 750.00 do mês de Dezembro de 1998. pago no mês. Folha de Dezembro/98 Alivos
R$ 7.635.191.71. Dezembro/98 Inativos RS 3.665.716.84.

27 - DEVOLUÇÃO SALDO EXERCiclO - Referente a devolução ce recolhimentos efetuados no dia
30/12/1999 pelos órgãos da Administração Pública conforme Decreto n- 426/99.

28· RESTOS A PAGAR DE 1999 • Valores pagos relauvose dividas efetuadas no exercicio de
1999.

Observação:· O pagamento a pensionistas é efetuado pelo IPESC. não sendo detalhado neste
balancete.

Márcia Baldança Silveira
Diretora de Administração Financeira

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Arrombamentos
em residênciasPrefeito de Massaranduba é detido

depois de tentar fugir de policiais Jaraguá doSul- Até ontem,
foram feitas duas denúncias de
arrornbarnentos de residências no

Município. O primeiro aconteceu
no sábado, às 22 horas, quando
ladrões arrombaram a' residência
do representante Nilson Erbs, 35
anos. Depois de entrarem pela
janela da frente da casa, localizada
na Rua Francisco Zacarias Lenzi,
furtaram um televisor 14 polegadas
e um aparelho de som 3 em 1, entre
outras coisas.

No domingo à tarde, alguns
assaltantes adentraram pela porta
dos fundos da residência de
Rolando Rusch, localizada na Rua
Emilio Ernesto Begendoerff, e

furtaram um televisor 14 polegadas
e um aparelho de som. Os produtos
do roubo ainda não foram
encontrados.

Sasse carregava
. santinhos e
documentos da
Prefeitura

trados santinhos e documentos

pertencentes à Prefeitura de Mas

saranduba, que foram apreendidos.
O Município que registrou o

menor índice de denúncias e

ocorrências, segunda a delegada
Jurema Wulf, foi Schroeder, que
durante toda a campanha não

registrou boletim ou procedimento
juntoà Delegacia de Polícia".

Apesar da delegada de polícia
de Guaramirim, Jurema Wulf,
considerar as últimas 48 horas
tranqüilas, algumas prisões por cri
me eleitoral foram realizadas. A

delegada ressalta que a PolíciaCivil,
em conjúnto com a Polícia Militar
e o Poder Judiciário, desenvolveu
trabalho contínuo durante o

sábado, dia que antecedeu o pleito
municipal, e o dia I de outubro.
"Esta tranqüilidade foi detectada

graças ao trabalho preventivo
realizado", constatou Jurema. Uma
das preocupações era a venda de

bebida alcoólica em bares e

lanchonetes. Apenas um caso foi

registrado, culminando com o

fechamento do estabelecimento e

a confecção de termo circuns-

tanciado, sendo autuada a proprie
tária ValdeteMaria Zapella. "Embo
ra outras denúncias aconteceram,
só este caso ficou comprovado,"
relatou a delegada.

A presença das polícias Civil e
Militar e Justiça Eleitoral inibiu a

prática da boca-de-urna e a

panfletagem, em Guarami ri m.

"Quanto a denúncia de distribuição
de cestas básicas, não comprova
mos nenhum caso". Ela diz que a

única apreensão não se traduziu
em crime eleitoral. (AGOSTINHO
OLIVEIRA)

Guaramirim - Na blitz re

alizada na madrugada de domin

go, as polícias Militar eCivil fo
ram veri ficar a denúncia de venda
de bebida alcoólica e dois veícu
los com propaganda eleitoral fo
ram parados. Enquanto a revista
era realizada, um dos veículos
deixou o local sern autorização.
Apesar da ordem de parada, o

motorista continuou a fuga, dando.
início a perseguição do mesmo,

pelaRodoviaSC-413. Os policiais
atiraram contra os pneus, mas o

veículo só parou quando três
estavam furados. O motorista do
veículo foi identificado como

sendo o atual prefeito de Mas

saranduba, Mário Sasse. ND
interior do vefculo foram encon-

OFICINA MECANICA
BAUMANN

FORD - FIAT - CHEVROLET - VOLKSWAGEN.
Escritório de Advocacia

Dr. Arão dos Santos
OAB/SC9760 Dispomos dos seguintes serviços:

- Injeção Eletrônica .. - Freios - Suspensão
-Toda linha de reparo de motor .

- Caixas

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

- Balanceamento - Toda linha de escapamentos.

- Direção* Civil * Comercial

*Tributário * Bancário
ir 372-0582

- Geometria
.1"

,Rua.Prefeito José Bauer, 82.
k? Fone (0**47) 275-373,R: Carlos Hafermann, 78 - Centro - Jaraguá do Sul

A

AQUI VOCE ENCONTRA

EM...

* Pneus
.

* Rodas Esportivas
-

* Amortecedores
* Escapamentos
* Balanceamentos
* Geometria
* Pastilhas de Freio

.' -4,' � ,-

* MolasKIKAR AUTO CENTER

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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o fiasco de todos nós
Permitam-me falar um

pouco sobre as Olimpíadas,
mesmo sabendo que a F�1 vive

um momento especial, a Ferrari
prestes a acabar com seu jejum.
Mas terei ternpo para isso na

semana que vem.

Passei muito ternpo fora do

Brasil no último mês, e me

espanta o espanto das pessoas

aqui pelo fracasso do país em

Sydney. O que esperavam? Ver

o Brasil brilhar, como diz aquela
musiquina da Globo, que chega
a ser patética pelo ufanismo

ridículo, fora de hora, men

tiroso?
O Brasil não sabe construir

um prédio, asfaltar uma rua, dar

comida e escola aos seus

habitantes. Por que diabos seria

uma potência olímpica? Para
vencer no esporte, em qualquer.
coisa, é preciso ser bom. O

Brasil é bom em quê? Samba?

Caipirinha? Bundas? Talvez.

Mas não há 200 metros livres

de bundas em "Olimpíadas, nem
maratona em sambódrorno, nem
concurso de quem bebe mais.

I Não é surpresa nenhuma o
I fiasco olímpico. O brasileiro tem

graves defeitos, e um deles é se

achar bom, é achar que o país é

demais, legal, o melhor lugar do
mundo para se viver. Na ver

dade, não somos bons em nada.

Nem no futebol, que viveu um

grande momento nos anos 50 e

60. até 70, talvez. e no resto do

século sempre foi uma força,
mas nada assombroso como se

tenta fazer acreditar.
Me irrita, na verdade, esse

sentimento nacionalista de

araque que toma conta do Brasi I
em competições internacionais.
Locutores e repórteres de rádio

e TV abusarn dele. "Nossa"

medalha, "nosso" vôlei, "nosso"
Scheidt... "Ganhamos", "con

quistamos", "conseguimos".

Tudo na primei ra pessoa do

plural, como se as conquistas
dos brasileiros no esporte
fossem obra de um esforço
coleti vo de um país.

Não são. São resultado do

esforço individual de meia dúzia
de atletas, a maioria treinando

fora do Brasil, onde encontram

condições para tal, "Nossos"

maiores atletas são um

cavaleiro edois iatistas, que pra
ticam esportes absolutamente

desconhecidos dos brasileiros.

Rodrigo Pessoa nasceu em

Paris, monta uma cavalo

francês e vive na Bélgica. Dizer
que suas medalhas são "nossas"

é uma agressão a ele .. Como não

eram "nossas" as vitórias de

Senna, que nunca correu no

Brasil antes da F-I, não teve

nenhuma passagem pelo
automobilisrno brasileiro, era

quase lJT11 estrangeiro em termos

esporti vos.
Nossas, na verdade, são as

derrotas. Por que quando o

vôlei perde o brasileiro se dirige
aos jogadores com desdém,
"esses caras do vôlei", e quando
ganha são "nossos meninos"?

Por que as vitórias de Senna
eram "nossas", e as derrotas de

Barrichello não? Há uma

distorção nisso. O brasileiro

precisa entender que não ganha
coleti varnente, porque não há

projeto nacional de nada,
esforço coletivo para nada.

Coletivamente, sim, somos

perdedores incorrigíveis, nos

sos fracassos são o resultado

da inépcia comum a todos, de
um país que deu errado. O

fracasso, este é de todos nós.

Quando entendermos isso,
teremos dado um. passo para
tirar o pé do atoleiro em que
vimos nos afundando nos

últimos 500 anos.

(FLAVIO GOMES)

Colégio São Luís é campeão
geral de troféu de Natação

. Campeonato EscolarMirim inicia amanhã

Competição
reuniu, em
média,253
nadadores

Jaraguá do Sul-:- O Colégio
São Luís, com 162 pontos,
sagrou-se campeão geral do 3

Troféu Ernani Volpi Coitinho
Circuito InterescolarMunicipal de
Natação. A competição foi
realizada na Piscina do Clube
Acaraí, no sábado passado, e

reuniu 253 nadadores, re

presentando 13 escolas das redes

estadual, municipal e particular,
de Ensino. Os melhores índices
técnicos no feminino foram

.

obtidos por Luana Martins. da

Escola Albano Kanzler. e Bárbara

Hermann. do Colégio São Luís.
Já no masculino, os melhores
índices técnicos foram obtidos

por Jackson Doubrawa , da

Escola Alberto Bauer. e Luciano

Richter, da Escola Jaraguá. O

vice-campeão foi o. Colégio
Evangélico Jaraguá, com 149

pontos e, em terceiro lugar.
Instituto Educacional Jangada.

Jaraguá do Sul - O

Campeonato Escolar Mirim.
numa promoção da Fundação
Municipal de Esportes. inicia
amanhã. O diretor de eventos.

Caius Ananda Xavier dos Santos.
informa que "o Atletismo acon

tecerá quarta-feira a partir das

8h30. 110 Clube Baependi, com
provas diversas. entre elas Salto

em altura. Arremesso de peso.
Lançamento dc elisco. Salto em

Campeonato Escolar Mirim reunirá aproximadamente 20 escolas

com 109 pontos. O técnico da

equipe de natação da Ajinc/FME,
Ronaldo Fructuozo, explica que
o objeti vo do troféu é descobrir
novos talentos para a equipe. No
total. 43 nadadores foram
selecionados para integrarem a

Ajinc/FME nas categoriasMirim,
Petiz. Infantil e Juvenil.

Esta competição já revelou
bons valores para a modalidade

de Jaraguá do Sul, como Aline

Ossowski, Ana Zan andre a,
Marcelo· Córdova, Gustavo

Rozza, Luana Martins e Bárbara

Hermann .. Conforme e"*'Plica
Ronaldo Fructuozo, "os atletas

convocados para comporem a

AjinclFME devem comparecer ao

Clube Acaraí, na próxima
segunda-feira, às 18 horas".
(AGOSTINHO OLIVEIRA)

distância e Lançamento de dar

do", frisou. No total, 20 escolas
participarão do Campeonato.
Escolar Mirim. que terá a

participação de 1,3 mil atletas,
com idade de até 13 anos, que
estarão competindo nas mo

dalidades de Atletismo. Basquete;
Handebol. Vôlei. Tênis de mesa,

Xadrez (no masculino e ferni

nina) e Fuisal.
As competições serão realiza-

das de 4 a 8 de outubro. As moda
lidades de quadra serão dis

putadas no Colégio Evangélico
Jaraguá e Colégio São Luís

(Basquete). Sesi (Handebol),.
Centro de Treinamento, no Bairro

Jorge Czerniewicz (Tênis de

mesa), Colégio Divina Providên
cia (Voleibol) e Colégio São Luís

(Xadrez).Os jogos acontecerão

das 8h3'0 às 11 h30 .e das 13h30

às 17h30. (AO)

No mundo dos
,. ,

negocios, e
fundamental contar
com um parceiro
ágil e experiente.
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Recorte este anúncio
e deposite na urna da
loja e concorra a um

capacete e uma camiseta
Yamaha. Sorteio
10(12(2000

370-7919/ 370-8649

Alvorada reassume

liderança do Amador
Jaraguá do Sul - Uma

partida isolada foi disputada no

sábado passado, complementan
do a 3" rodada do Campeonato
Amador de Futebol. Alvorada e

.

Ponte Preta se enfrentaram no

Estádio do Alvorada.
Na categoria de titulares, o

Alvorada venceu a Ponte Preta,
por 1 a 0, gol de Machado, no

segundo tempo. Com este resul

tado, o Alvorada volta a dividir a

liderança,juntamente com o Cruz

de Malta, com 9 pontos conquis
tados. Machado é o artilheiro,

com 4 gols assinalados.
Nos aspirantes, Alvorada e

Ponte Preta empataram em um

gol. Os dois gols só foram mar

cados no segundo tempo, com Ivo

abrindo o marcador para a Ponte

Preta, com Gilmar empatando
para o time da casa, aos 41 minu
tos. Final, Alvorada 1 x 1 Ponte
Preta. Nos titulares, Alvorada e

Cruz de Malta lideram com 9

pontos cada, seguido de Aliança,
com 6, e uma partida a menos. A

próxima rodada acontecerá no

domingo, dia 8 de outubro.

. CAMPEONATO SÉNIOR
- A semifinal do Campeonato
Sênior deverá acontecer somente
no dia 21. A data será levada para
análise de Kiferro, Vitória, Avaí e
João Pessoa, classificados para
esta fase. Ö presidente da Liga
Jaraguaense de Futebol, Rogério
Tomazelli, afirmou que a pri
oridade agora é o Campeonato
Entre Escolinhas, que terá se

qüência nesse sábado dia 7. Esta

competição chega a sua segunda
fase.
(AGOSTINHO OLIVEIRA)
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Tudo em Granitos eMármores

Pias - Cozinhas - Túeulos - Soleiras 'Oxx4'1J 310·8432

A TELTRON tem sempre as melhores opções para você.

• Envia e recebe mensagens de texto

Display com menu gráfico
250 memórias alfanuméricas

• Identificação por grupo de chamadas
• Jogos, agenda, calculadora, relógio e

calendário
• Alerta vibratório interno

Cores vermelha, carbono e azul
Peso: 96g

• Display gráfico
• Placa de fax-modem embutida
• Interface e navegação mais fáceis
• Cores cobre, champagne, azul e preto
• Vibra alert e flip ativo
• Identificação por grupo de chamadas

• 100 memórias alfanuméricas
• Bateria com 100 a 120min, de

conversação
• Identificação por grupo de chamadas
• 3 jogos, relógio e alarme
• 30 tipos de campainha
• Frentes coloridas removíveis

595
Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 680 - Centro -laraguá do Sul- SC

199 memórias alfanuméricas
Placa de fax-modem embutida

• Identificação por grupo de chamadas
• 4 jogos, calculadora, relógio e

calendário
• 35 tipos de campainha • Envia e recebe mensagens de texto

• Menu gráfico
• Relógio, data, cronômetro
• Grupos de chamadas
• Design exclusivo e inovador
• Possui tecnologia WAP de acesso

a Internet
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