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Projeto propõe fim à verba
A.

I.

de representação na Camara
o vereador Carione Pavanello (PFL) pro

mete apresentar, no início das atividades par
lamentares deste ano, projeto acabando com a

verba de representação do presidente da Câ-,
mara de Jaraguá do Sul.

Amedida reduz salário do presidente que,

além dos R$ 2.980,00, recebe verba de

representação correspondente a 50% deste
valor. O presidente do Legislativo, Lio Tironi
(PSDB), que disputou com Carione a Pre

sidência daCasa, não quis comentar a proposta.
Página4

Fotos: Edson Junkesl CP Vigilância Sanitária vai interditar alojamento de operários na Vila Lalau. Página 7

Líderes discutem
desenvolvimento

Políticos e empresários esti
veram reunidos ontem pela
manhã, na Prefeitura jara
guaense, discutindo os projetos
para o desenvolvimento do
Eixo Joinville-Jaraguá do Sul
emicrorregião. Página 8

FME vai discutir
Varzeano/200 1

Audiência pública
instala comitê
AAmvali realiza hoje, das

16 às 18 horas, a audiência

pública que vai oficializar a

instalação definitivado Comitê
de Gerenciamentos da Bacia

Hidrográfica do Rio Itapocu.
Página6

Homemtentaroubar

viatura da polícia
Na segunda-feira, o latoei

ro GilmarRicardo Albertoni,
24 anos, foi detido pela PM

I

por dirigir embriagado. Na
delegacia, Albertoni tentou
furtar o carro da polícia para
ir embora. Página 9

"-

Victor Kleine

dizque PSDB
perdeu identidade

.

Página3

Município quer
otimizar serviços
de emprego no Sine
Página6

A FME (Fundação Muni
cipal de Esportes) vai pro
moverreunião arbitral doCam

peonato Varzeano/2001 para
discutir o regulamento, no pró
ximo dia 6, a partir das 19 ho-

ras. Página 10 Sem-terra vieram a Guaramirim apoiar protesto dos caminhoneiros, que não aconteceu. Página 8
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Direitos e deveres
o projeto quepropõe o fim da verba de representação do

presidente da Câmara de Jaraguá do Sul, de autoria do vereador
Carione Pavanello, a ser apre
sentada no início das atividades

parlamentares, seria uma ver

dadeira demonstração de ci
dadania e de preocupação com
o dinheiropúblico senão estivesse
recheado demesquinharia. Nessa
altura dos acontecimentos, a

proposta, por mais desatrelada

que seja, soa como represália.
Não há como desvincular, o
projeto da derrota sofrida por
Carione na eleição àpresidência
daCasa.

Reeleito com 1.679 votos,
Carioné foi indicado pelos par
tidos que integram a coligação
Mais Jaraguá do Sul (PSDB/

PPB/PFLIPTBIPLIPTN) como candidato a presidente da
Câmara de Vereadores, no primeiro ano da atuallegislatura.
Entretanto, o vereadorLio Tironi articulou com os partidos de
oposição _ PT ePMDB _\,além de alguns outros da aliança,
e venceu as eleições.Pormais que digam o contrário, nem parte
do governo, nem PFL e muito menos do Carione ainda não
digeriram a derrota.

.

-'r'

O pacote de pedido protocolado por Carione, na secretaria
da Câmara, na semana passada, inclui também a redução do
recesso parlamentar de 90 para 30 dias. Apesar de 'serem
projetos de caráter popular, que reforçam o compromisso para
com a Ínoralidade e seriedade administrativa, possibilitam
vislumbrar um viés fisiológico e tacanho. Carione foi vereador
entre 1997 e 2000, períodomais do que suficientepara apresentar
tais propostas. No entanto, omitiu-se em favor de interesses
maiores e seguiu ao vento das conveniências.

Mesmo assegurando que o objetivo das propostas é garantir
a igualdade de direitos e de oportunidades no Legislativo, além
de adequá-lo às demais atividades produtivas (todos os demais
trabalhádores têm 30 dias de férias no ano), háuma forte dúvida
da verdadeira intenção do gesto. Pormais despretensiosa que
possa ser, esconde desejos recônditos. Até os favoráveis aos

projetos reconhecem que a fragorosa derrota impulsionou a

consciência, culminando na elaboração dos projetos.
Por estar envolvido em recente disputa pela Presidência da

Câmara, seria de bom alvitre aguardar o desenrolar dos fatos e o
desempenho do adversário-no comando do Legislativo, antes de
propor o fim da verba de representação. O projeto que reduz o
recesso parlamentar é acessório, foi incorporado ao outro para
desviar as atenções. Além domais, o vereador acabou pegando
carona nas propostas do Partido dos Trabalhadores que, desde
muito tempo, vem sugerindo o recesso de 30 dias.

Por outro lado, é mister que se reconheça a coragem, a

agilidade e a habilidade política de Carione no'trato das coisas

públicas.Mesmo que aoposição critique, afirmando queamaioria
das ações tempeso pessoal, não há como negar que, ultimamente,
é o único que temmostrado interesse em levantar e debater temas

polêmicos. Talvez as propostas sejam politiqueiras ou mes

quinhas, mas são pertinentes e conseguirão encontrar ecos na
sociedade. Carione só pecou pela inoportunidade domomento.

\

Sexo e sexualidade...

Não se pode negar que o

mundo caminha a passos largos
e que está passando por uma

transformação a que podemos
denominar de "sexo explosão".

Este "sexo explosão" está in
vadindo o mundo rapidamente,
erradicando costumes e tradi

ções demilênios, colocando em
crise os valores religiosos, e, ao
que tudo indica, vem inaugurar
uma novamoral, completamente
diferente de tudo que conhe
cemos até agora.

Em nenhum momento de
toda a nossa história, sexo e

\

sexualidade foram considerados
com tanta naturalidade. Se en

cararmos isto de forma positiva,
como uma liberdade consentida
ao. ser humano, não podemos
nos esquecer da forma com que

i tudo isso nos é passado.
A todo momento nos che

gam informações a respeito de
sexo e sexualidade, mas será

que chegam como deveriam?

Quando assistimos à pro-

* Marlon DanielMattedi

gramas de TV e presenciamos
uma recusa em tratar o assunto

com seriedade, deixamos que
utilizem o sexo apenas como

uma forma de prazer carnaL ..

Quando de forma deturpada
exibe-se partes de um corpo e

insinua-se promessas de um

corpo "perfeito" para que nós,
clientes, associemos tal imagem'
voluptuosa ao borbulhar pro
vocante de um refrigerante ou

uma cerveja gelada, é de se

preocupar; pois sendo explo
rado como fonte de venda é, no
entanto, proibido, como uma das
razões de ser da existência.

A Vida sexual é fundamental
na natureza, até para cumprir a
ordem bíblica do crescerem e

multiplicarem, produzindo os

braços de que precisa a agri
cultura, a.indústria, o comércio,
etc.

Por exercer tanta influência

na nossa vida e nas nossas

relações, precisamos tratar a

sexualidade na sua forma mais

sadia, sem exageros, nem má

utilização desta liberdade sexuaL
Uma educação sexual bem

conduzida, conciliando as rea

lidades biológicas com os va

lores sociais e morais existentes,
é sem dúvida a mais poderosa
contribuição para a grande obra
na diminuição dos problemas
desta ordem. Com esta atitude,
poderíamos dizer que os meios
de comunicação estariam in

fluenciando de forma engran
decedora, no nosso desenvolvi·
mento,

O caminho é longo e de
manda uma continuidade, mas

é a partir da nossa conscien·

tização que começamos a apon
tar para horizontes que nos

façam lidar com o sexo sem
- insegurança nem medo de uJ1I

verdadeiro encontro.

* Acadêmico dePsicologia
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MILTON ,RAASCH

, "

A derrota nas eleições municipais esquentou o caldeirão político
na aliança política que manteve o PPB e o PMDB no

governo de Massaranduba, durante quase uma década. O ex

prefeito e carididato derrotado nas eleições municipais, Oden ir
Deretti (PPB), não gostou das declarações do ex-prefeito
Mário Sasse (PMDB), em final de mandato, atribuindo-lhe

responsabilidade sobre a dívida que teria herdado
ao assumir o governo em 1997. Deretti nega a dívida e

pretende obter reparação judicial pelas
declarações de Sasse à imprensa. O fato não fica despercebido

porque envolve duas lideranças. Deretti e Sasse
foram os dois últimos prefeitos em Massaranduba.

Sucesso
O Núcleo do Comércio da
Aciac (Associação
Comercial, Industrial e Agrícola
de Corupá) realiza hoje um
jantar comemorativo ao sucesso

da campanha realizada
no final do ano passado, pela
valorização do
comércip corupaense. Mais de
50 empresas
participaram da campanha, que
consistiu na distribuição de
cautelas aos clientes, a cada R$
20,00 gastos em compras, com

distribuição de uma
centena de prêmios. O saldo

positivo foi o incremento
verificado nas

vendas do comércio,
notadamente no final de
dezembro.

Sede própria
Até o mês de agosto, deverá

,
estar concluída a sede própria

da Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de

Corupá. A projeção está
sendo feita pelo presidente,

advogado Herrmann
Suesenbach, que diz estar

bastante satisfeito com o

apoio que a campanha pela
construção da sede está

encontrando na comunidade,
notadamente entre os

empresários. A construção da

sede própria é uma das

principais metas de

Suesenbach, que cumpre o

segundo mandato na direção
da entidade, que congrega a

classe empresarial
corupaense.

Confirmados
O prefeito de Schroeder, Osvaldo Jurck (PMDB), está

confirmando os nomes de dois integrantes da equipe de governo.
Para a Secretaria de Educação foi escolhido o professor Anildo
Konell, e na pasta da Saúde e Bem-Estar Social, Aline Mainardi.

CORREIO DO POVO

Assine o melhor jornal
da região pagando apenas

R$ 8,00 mensais.

Em Jaraguá do Sul ligue
275-0105 ou 371-1919,
e em Guaramirim ligue

para o telefone 373-1238

,

Kleine prega a "purificação"
,

'

entre os integrantes do PSDB
\

Ex-prefeito
acusa o Diretório
de ter 60% de

infiltração do PFL

Guaramirim - o 'ex-pre
feito Victor Kleine (PSDB) de
fende a "depuração" do Dire

tório municipal do PSDB, ale

gando que "60% dos tucanos em

Guaramirim são na realidade

pefelistas". Kleine fez ontem o

comentário, quando também
confirmou que irá disputar a

presidência do partido (atual
mente exercida pelo empresário
Marcos Mannes), em outubrd

próximo, quando o PSDB reali

zará a convenção. Kleine baseia

as declarações com base nos
"

,

acontecimentos que marcaram

as últimas eleições noMunicípio.
Para o ex-prefeito, a falta de

identificação da maioria dos tu

canos com a própria sigla ficou
evidente quando não prevaleceu
a tese da candidatura própria do

partido na eleição para prefeito,
seguida de discussão interna
sobre qual o rumo que seria to

rnado e a adesão, por fim, ao
I

PMDB. Na opinião dele, o pró-
prio presidente, Marcos Mannes,
seria uma das pessoas "mais
identificadas com o PFL do que
com o próprio partido", e que,
por isso, "deveriam rever as po
sições perante o diretório."

Kleine diz que pretende le
vantar este assunto internamente
até a realização da convenção do
partido, no final do ano, com

"todos os argumentos necessá

rios", e que, se não conseguir o
objetivo, poderá até "pedir des
ligamento", lembrando que já tem
convites de outras legendas,
como o PT e o PMDB. Porém,
faz questão de frisar que "antes
de tudo é partidário" e que não

quer agir com precipitação nessas
- questões+v'Ernbora para mim

essa discussão seja inadiável até
para o próprio fortalecimento do
PSDB em Guaramirim", acres

centa.

Na opinião dele, o prefeito
Mário Sérgio Peixer (PFL) realiza
bom governo porque está sa

bendo agir com a autoridade

necessária, sem se deixar influen
ciar pelas forças da coligação que
o apóia. Kleine elogia Peixer pela
escolha da equipe de assessores

Edson JunkeslCP

Kleine: ex-prefeitodiz que vaidisputarapresidênciadopartido em outubro

e diz que o prefeito acertou ao
-

sultado "à falta de entrosamento
confirmar Lauro Fröhlich (PFL) de lideranças e vereadores e ao

na Secretaria de Obras, Viação e excesso de confiança do ex-

Saneamento, que "faz bom tra- prefeito Antonio Carlos Zimmer-
balho". Indagado sobr� a der- mann nas pesquisas de opinião
rota do PMDB nas eleições mu- pública, que falharam."
nicipais, Kleine atribuiu o re- (MILTON RAASCH)
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Carione vai propor o fim do
salário extra do presidente

Lio Tironi não

quis comentar o
projeto, garantindo
quenãooviu

Jaraguá do Sul-o vereador
'Carione Pavanello (PFL) proto
colou na semana passada, na se

cretaria da Câmara Municipal,
pedido de projeto propondo o fim
da verba de representação do

presidente do Legislativo e redu
zindo de 90 para 30 dias o recesso

parlamentar. Carione prometeu
apresentar as propostas no início
das atividades, marcada para o dia
15 de fevereiro. O presidente da
Câmara de Vereadores, Lio Tironi
(PSDB), não quis comentar o pro
jeto a ser encaminhado por Cario

ne, afirmando que não quer se

envolver na questão "para não dar

conotação de interesse próprio."
Na opinião de Carione, o re

cesso de 90 dias "é uma vergonha",
devendo o vereador ter férias igual
a qualquer trabalhador comum,
que goza de 30 dias anuais. "A

população já está cansada de tantos

privilégios por parte da classe

política. Essa é. uma forma de ir

adequando a Câmara às demais
atividades produtivas", argumen
tou, aproveitando para pedir votos
dos vereadores ao projeto. Quando
avisado que o PT vai apresentar
proposta semelhante, que a re

dução do recesso parlamentar é
bandeira do partido há tempos, em
todo o País, respondeu: "Se aqui
o PT fizer isso, estará me copian
do", frisou.

Fotos: Edson Junkes/CP

Estratégia: Tironi não relaciona oprojeto à disputapelapresidência

Em relação ao fim da verba de

representação para o presidente da
Câmara, Carione disse que o ob-·

jetivo é acabar com outra desi

gualdade e deixar os salários no Le

gislativo iguais. "Isso acaba tam
bém com a"boataria de que a 'bri

ga' para ser presidente é por causa
do salário, e não por uma proposta
ideológicaoupartidária", defendeu
se, acreditando que não vai en
contrar resistência por parte do

presidente, "porque a maioria usa

o dinheiro extra para fins políticos
e não particulares.

Mesmo apostando na legitimi
dade das propostas e no apoio
popular, Carione não mostra con

fiança na aprovação das propostas
pelo plenário da Câmara. "Muitos'
farão discursos elogiando os

projetos, mas votarão contrários

porque vai mexer no bolso já que,
reduzindo o recesso parlamentar,

reduz as chances de sessões extra

ordinárias", alfinetou, acrescen
tando que a votação será a hora da
verdade.

Tironi garantiu que não viu o

pedido feito por Carione, afirman
do que a proposta não o atinge.
"Não estou lá (na presidência) por
causa do salário, além do mais, a
medida servirá para todos os pró
ximos presidentes e não apenas
paramim", desdenhou, sugerindo
que Carione proponha a redução
do salário dos demais vereadores.
O presidente do PT noMunicípio,
Dionei da Silva, disse queos proje
tos terão amplo apoio da bancada

petista. "Se for para moralizar e

acabar com privilégios o PT é a

favor, independente de quem os

apresente", resumiu, evitando a

paternidade daproposta de redução
do recesso parlamentar.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

Em visita ao Jornal CORREIO DO

POVO, o deputado federal Carlito
Merss (PT) (segundo à direita),
acompanhado pelo presidente do
Diretório municipal do Partido dos
Trabalhadores de Jaraguá do Sul,
Dionei da Silva, e da presidenta do
Sindicato dos Comerciários, Ana
Roeder, foi recebido pelo diretor
administrativo do jornal, Francisco
Alves (primeiro à esquerda).
Na oportunidade, Merss prometeu
intervirjunto aos órgãos federais
para liberar recursos da ordem de RS
50 milpara a construção do Centro
de Reabilitação da Ajadefi (Associação Jaraguaense de Deficientes Físicos).
Antes de assumir o governo, o vice-governador Paulo Bauer (PFL), também em visita ao jornal,
prometeu concentrar esforços para viabilizar a construção do Centro de Reabilitação, o que a

Ajadefi aguarda com ansiedade.

O prefeito Irineu Pasold (PSDB), indicado 'na semana passada
para presidir a Amvali (Associação dos Municípios
do Vale do Itapocu) este ano, disse que pretende

coordenar a entidade em parceria com os demais prefeitos,
"unindo esforços para discutir, propor e executar
projetos que venham a melhorar a qualidade de

vida da região." Entre os projetos estão: o aterro sanitário

regional, a elaboração de um tratado sobre a bacia

hidrográfica do Rio Itapocu e assessorias
técnicas aos prefeitos dos municípios. "Ä. preocupação maior é

com relação à Lei de Responsàbilidade Fiscal. Queremos
que seja entendida e cumprida pelas administrações", explicou.

Na berlinda
, A despeito das articulações

.

entre PSDB .e PMDB, com
vistas às eleições de 2002,
Pasold disse que poderá
deixar o ninho tucano caso se

confirme a aproximação
entre as legendas.
A se confirmar a ameaça, o

prefeito está com um pé fora
do partido, já que a

aliança PSDB/PMDB para

disputar o governo
do Estado ,é favas contadas.

-, Para infelicidade de muita

gente dos dois lados.

Aliás
O presidente do Diretório do

PSDB de Jaraguá do Sul,
Célio Bayer, depois de

afirmar que em relação ao

episódio da eleição para a

Presidência da Câmara não

houve nenhum acordo entre

PSDB e PMDB, que a

iniciativa partiu diretamente do
vereador Lia Tironi (PSDB).
Mas lembrou que, em âmbito

nacional, os partidos estão

unidos e integram a base de

sustentação do governo
Fernando Henrique.

Consenso
,

A classe empresarial de Jaraguá do Sul está empenhada em

" evitar outro fracasso eleitoral semelhante ao ocorrido
em 1998, quando nadamenos que sete candidatos

concorreram ao cargo de deputado estadual, e apenas um foi
eleito. Para o pleito do próximo ano, pretendem

convencer os líderes partidários a fecharem acordo em tomo

de, no máximo, três nomes.
A proposta inicial é um candidato do PT, outro do PMDB e um

da coligação Mais Jaraguá do Sul.

Projeto I
A bancada do PT na Câmara
de Jaraguá do Sul vai

apresentar projeto
reduzihdo o recesso

parlamentar de 90 para 30

dias, limitando as férias dos
vereadores entre 15 de
dezembro a 15 de janeiro. A
proposta segue o exemplo
apresentado pelo partido em

diversos Estados e na Câmara
dos Deputados.

Projeto II
Os petistas pretendem

apresentar ainda projeto
criando a Tribuna Livre na

Câmara de Vereadores e propor
o fim do nepotismo no

Executivo e Legislativo,
proibindo a contratação de

parentes até o terceiro
,

grau. As propostas serão

discutidas logo mais à noite
com o Grupo de Apoio

Parlamentar.

O�9lJv���CRM: 3059 - CPF: 468859357/00

Médico Oftalmologista
Especialização: Hospital de Clínicas Estado do Rio de Janeiro

.

e Curso na Sociedade Brasileira de Oftalmologia do Rio de Janeiro
AV. Mal. Deodoro 776 - Sala 12 - Ed. Maximunn Center Fone: 047 275-1150
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História. Fatos e Tradiç,ão
História

terça-feira,
30 de janeiro de 2001

CORREIO DO POVO

Por Egon Iagnowem fotos

Indústrias de
Máquinas Kreis LIda.

Rua José Theodoro Ribeiro, 165 • ex. Poslai 84 •

Fone (47) 371·0555 • Fax (47) 371·0403
e·mail • indumak@neluno.com.br

Adorável bicicleta. Indispensável
meio de transporte. Se hoje a bicicleta não dá

mais status a quem a possui, em tempos idos

foi diferente. Apesar do menino de

hoje ansiar pela sua bike de marchas, em ou

tros tempos possuir uma bicicleta lhe conferia
algo mais. Ir à escola de bicicleta, por exem

plo, era algo que dava um certo ar de suprema
cia sobre os demais colegas. Uma motocicleta,
então, nem se fala. As meninas suspiravam
pelo menos assim pensava o jovem -

quando ele passava com o seu motociclo. Es

tes fatos justificam uma pose especial para
foto. Pena que não temos _9) nome da

meninada. Quem poderá nos ajudar?
370-7944
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MEMORIAS Terça-feira, 30 de janeiro de 2001

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 40 anos

Em 1961, inaugurava-se, na tarde de 14 de janeiro, uma extensão
de luz e força, do ramal de Estrada Schroeder para Santa Luzia, no
Itapocuzinho, noMunicípio de Jaraguá do Sul, beneficiando larga zona
colonial, que de há muito reclamava a energia para impulsionar a sua
sempre crescente atividade industrial. Ao se comemorar o aconteci
mento, punha-se devido destaque à atenção dosmentores daEmpresul\

e, em especial, a figura moça e progressista de seu diretor, Pedro
Colin. Cerca de quatro milhões de cruzeiros foram gastos nas novéis
instalações, que se completava com a complementação de outras obras
secundárias. Mencionava-se, na ocasião, a contribuição especial do
deputado federal Lauro Carneiro de Loyola que, desde a primeira\
visita que fez ao Vale, nunca deixou de extravasar o seu entusiasmo

pelo que viu emmatéria de trabalho e organização. Na qualidade de

integrante das Comissões Especializadas, na Câmara Federal, tem
procurado dotar a Empresul derecursos capazes para atender a cres
cente fome de energia.

Há 14 anos

Em 1987, Jaraguá do Sul esperava de Pedro Ivo uma secretaria do
Estado. O PMDB local apresentaria até lOde fevereiro ao governa
dor diplomado os nomes para comporem os J °,2° e 3° escalões, inclu
sive uma secretaria de Estado, preenchendo cargos em nível munici

pal, microrregional e na Capital. Durval Vasel acreditava que os 53%
de votos consignados a Pedro Ivo Campos constituíam um demons
trativo de força e do apoio pelos peemedebistas de Jaraguá do Sul e
damicrorregião. O PMDB jaraguaense mostrava força e prestígio,
tanto que, no mês de janeiro, Pedro Ivo Campos vinha a Jaraguá do
Sul paraumareunião com as lideranças peemedebistas damicrorregião,
cumprindo o roteiro pré-estabelecido. O prefeito municipalmanifesta
va solidariedade e apoio ao nome do deputado Luiz Henrique, à sua
pretensão de ser o líder do PMDB e do governo junto à Câmara Fe
deral, em substituição ao deputado Pimenta da Veiga. Isto porque im
plicava emmaior representatividade do Estado e Região Norte, além
de abrir perspectivas de obter verbas federais para o desenvolvimen
to de obras em todos os setores.

Há 4 anos
Em 1997, aAmvali (Associação dosMunicípios do Vale do Itapocu)

reunia-se, em 22 de janeiro, no gabinete do prefeito de Jaraguá do Sul,
GeraldoWerninghaus, estudando a possibilidade de adquirir uma usi
na de asfalto para atender as cidades que integram a associação.
Participava da reunião o representante da empresa Ciber (Compa
nhia Industrial Brasileira de Equipamentos Rodoviários), de Porto Ale
gre, Valmor Accorsi, para tratar dos detalhes. O valor total da usina
era de R$ 365 mil.

Com o crescimento da Ferj, hoje Centro Universitário, criava o

Laboratório de Informática na própria instituição. Outra necessidade
era um lugar onde os alunos pudessem digitar os seus trabalhos de
faculdade, colocando emprática os conhecimentos adquiridos nas aulas.

O CORREIO DO POVO divulgava o listão dos aprovados da Acafe
/'

- Ferj e Furb na edição 4.079, de 24 de janeiro. .

Falecia a primeira enfermeira de Jaraguá do Sul, irmã Thomázia,
filha deMarcos Enu1io Verbinnen, nascidaem Jaraguá, em 1904, fale
cidaem 31-12-1996, aos 92 anos, 70 anos de vidareligiosa, noHospi
tal de Tijucas.

MOMENTOS DE REFLEXÃO

"Pequenos grandes gestos"

Memória Jaraguaense
O que faltou para contar... (73)

.

Tio Eugênio

Corria o ano de 1901 e, apesar do primitivismo
da estrutura social dos habitantes que ocupavam
as margens do Rio Itapocu, de um lado a extrema

divisa do "Domínio Dona Francisca, e de outro os

restos da "Colônia Jaraguá", de Emílio Carlos

Jourdan, já nas mãos da firma Pecher.& Co., de

origem francesa, então administrada pelo engenheiro Domingos Rodrigues da

Nova Júnior, ecoava o grande feito de Santos Dumont, brasileiro que assombrou
o mundo inteiro e arrebatou as platéias parisienses com seus inventos.
O Aero Clube, emreunião de4/11/1901, e pormaioria, conferia ao engenhei

ro Santos Dumont o prêmio DEUTSCH, e recebia manifestações estrondosas,
não só recebendo provas domundo científico, como também generosos ofereci
mentos de milionários norte-americanbs.

Até o fim do mês, Dumont deveria atravessar parte do Mediterrâneo, indo à
. Corseca jeMarselha, em sua nova aeronave.

Como é bom lembrar desses fenômenos que na sua simplicidade conquista
vam a humanidade. Voltaremos. Até a próxima.

Com satisfação, volto a escrever esta co

luna, depois de um período de férias. Desejo
aos prezados leitores que tenham um bom

proveito na leitura emeditação desta coluna.
Sentada à beira domar, observando o mo

vimento das ondas num constante emonóto
no vaivém. Movimento este que já dura al

guns milênios, a praia estava lotada de pes
soas. Uns na água se banhando, outros sen
tados ou em pé na areia e também havia os

que caminhavam. Diante de tantamovimen

tação, não hámonotonia, e emmeio a todo

estemovimento, um pequeno gestome cha
mou a atenção, se não fosse tão pequeno e

grande ao mesmo tempo, até teria passado
desapercebido. Uma menina de uns três a

quatro anos, tomava os últimos goles de uma
garrafinha de águamineral. Ao terminar de
tomar toda a água,jogou a pequena garrafa
lá no chão e foi em direção a seu pai que já'

'.

estava entrando na água. O pai, ao invés de

brincar com a filha, a acompanhou onde esta
va o vasilhame e eu percebi que ele apontou
para o vasilhame e para o lixo que estava ali

perto. A menina pegou o vasilhame e, sob o

olhar atento do pai, colocou-o no lixo. Quan
d€> ela voltou toda alegre, percebi que parecia
que seu pai dizia assim: "Muito bem, para
béns", e os dois foram brincar na água. Em si,
um pequeno e quase insignificante gesto, mas
é justamente por pequenos gestos que se

constrói uma vida. Do ponto de vista educa

cional, este pai é ummestre. A continuar esta

educação, a menina da praia, no futuro, vai
saber: "Lugar de lixo é no lixo", e assim estará

construindo, como o pai já está, ummundo

melhor e ummeio ambientemais saudável e

agradável de se viver.

Um abraço,Alba Piske

o invento de

Santos Dumont

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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SantaCatarina - seusmunicípios e suaspopulações (5)
Ângelo Ribeiro

Obs.: O próprio porto de São

Francisco do Sul se encontra den

tro desta mesma Baía da Babitonga.
Outra curiosidade ainda nos ocorre

mencionar: é a que diz respeito em

ter sido estemunicípio, antigamen
te, e em grande parte constituído

por uma ilha e que, em razão de in
teresses econômicos, veio a ser

transformada tal ilha em uma penín
sula. Devido à construção da estra

da de ferro ligando Joinville àquele
porto de mar, o canal entre oMuni
cípio de Araquari e a ilha foi aterra
do. Daí a transformação ocorrida

(IlhaJPenínsula). A interceptação
desse mesmo canal obstruiu a pas
sagem de barco pelo Sul da Baía da
Babitonga, sita ao Norte. Segundo
o mapa consultado de responsabi
lidade (como mapa político), da

( Diretoria de Geografia, Cartografia
e Estatística da Secretaria de Esta- .

do deDesenvolvimento Econômico
e Integração ao Mercosul (Estado
de Santa Catarina), a sigla relacio
nada dessa mesma ligação ferrovi
ária é: RFFSA. Tal sigla, aomeu ver,
deverá ser traduzida como: Rede
Férrea Federal Sociedade Anônima.

A seguir vem dois (2 e 3) dos
municípios que se encontram bas
tante fora da ação direta de mar ou

oceano. São os municípios de

Biguaçú e São José, os quais estão,
por assim dizer, escondidos da ação
direta do mar pela Ilha de Santa
Catarina. Tais unidades, como a

costa Oeste da Ilha citada, são ba
nhadas pelo mar através das baías
Norte e Sul. Boa parte do Municí

pio de Palhoça, ao Sul de São José,
também se encontra em tal situa

ção. Nas baías Norte e Sul desá

guam suas águas o Rio Biguaçú,
formado por seus afluentes Rio da
Saudade e Rio dos três Riachos;
fazendo a divisa (em parte) .dos
municípios de São José e Palhoça
temos oRioMaruim. Segundo o di
cionário escolar esse termo (ou
maruim), designa um inseto díptero
da família dos Quironomideos. As
baías acima citadas são ligadas en
tre si por um canal bastante estreito
e daí derivou o seu nome - ES
TREIT'o. Do lado continental des
se acidente geográfico fica boa par
te do território do Município da

Capital e que adquiriu o nome do
mesmo acidente. Hoje são três as

pontes que ligam a Ilha de Santa
Catarina àquela parte de séu muni

cípio. São elas: PonteHercílio Luz,
construída toda em ferro e aço, há
mais de 70 anos; Ponte Colombo
Salles e Pedro Ivo Campos. Estas
duas últimas ligações continente
ilha foram construídas em concre

to. Ainda é interessante lembrar que

todas essas pontes têm os nomes

de governadores do nosso Estado
e foram construídas durante suas

administrações quase que total...
IMARUÍ e um município que se

encontra bastante fora da ação dó
mar ou do oceano. Isto do ponto de

vista da ação direta ... Ele é banhado

por uma mescla bastante pronunci
ada das águas doces de muitos rios
e da água do mar através das lagoas
de Santo Antônio, Imaruí e Mirim.
Todas elas derelativos grandes por
tes e de várias configurações.

A água do mar que é injetada
nesse complexo lagunar tem sua en

trada, com maior ou menor intensi

dade, através de um modesto canal

junto à parte Sul, daquilo que pode
mos chamar de Península Imbituba/

Laguna ou, somente LAGUNA. Esta
se encontra banhada pelo oceano

em sua parte oriental ou de Leste e,

ao Oeste (sua parte interna), a La
goaMirim e parte da Lagoa do Ima-

.

ruí. Trata-se de uma língua de terra
de uma boa extensão quilométrica.

Muito embora tal-complexo la

gunar receba bastante água doce

dos rios afluentes, era, e possivel
mente ainda é, nos dias de hoje,
grande a variedade de seres de ori

gem marinha que ali viviam, inclusi
ve camarões e variadas espécies de
peixes, tais como tainhas, em deter
minadas épocas do ano ...

Continua

r.írculo
Italiano

"VUOI PARLARE ITALIANO"
o Círculo Italiano está abrindo inscrições para o Curso de Líng,ua Italiana para todos os níveis,
Inscrições na Sede Social do Círculo Italiano, na Rua José Marangoni nO 355, próximo a Iqreja

Nossa Senhora Rainha da Paz, na Vila Nova,

Informações pelo telefone (47) 370-8636 com a Cris, de segunda a sexta-feira, das 15:00 às
20:00 horas, e aos sábados das 08:00 às 12:00 horas.

Horários/Dias das aulas:
Segunda-feira - infantil das 15:00 às 16:30 horas
Terça-feira - adulto nível I das 19:30 às 21:30 horas
Quarta-feira - adulto nível II das 19:30 às 21:30 horas
Quinta-feira - adulto nível II das 19:30 às 21:30 horas
Valor da matrícula R$ 40,00
Valor da mensalidade R$ 35,00

CURIOSIDADES SOBRE O VINHO
A cor da bebida, a lembrança de uvas, garrafas dispostas com arte, adegas que remetem

a um cheiro antigo, cheio de histórias, o gosto que aos poucos se prova ... Tudo lembra o

cultivo, o trabalho meticuloso, o esmero em guardar e, às vezes, o tempo que exige a paci-
ência de esperar.

'

Vinho é isto: um convite, uma descoberta, muitás lembranças. Em cada gota, o líquido
perpetua a doçura do fruto e ensina que para tudo há um tempo. Seja para o cultivo das
uvas, para a fermentação ou para a degustação, é preciso descobrir a medida certa. O
resultado será um segredo em cada taça, que aos entendedores é dado desvendar. Será,
enfim, a celebração de um grande momento.

'

"

O vinho molha e tempera os espíritos e acalma as preocupações da mente ... ele reaviva nos
sas alegrias e é o óleo para a chama da vida que se apaga. Se você bebe moderadamente, em
pequenos goles de cada vez, o vinho gotejará em seus pulmões como o mais doce orvalho da
manhã ... Assim, então, o vinho não viola a razão, mas sim nos convida gentilmente a uma
agradável alegria." (Sócrates - 399-470a.C.)

Devanir Danna I
Presidente do Círculo Italiano de Jaraguá do Sul

ROTARYCLUB
DEGUARAMIRIM

REUNIÃO 25/JANEIRO/2001 - COMPANHEIRISMO

organizada pelos companheiros Nelson, Alencar e Sidnei. Pre
.sente os senhores membros da diretoria do ClubeDiana.

Por decisão do CONSELHO DIRETOR DO ROTARY

CLUB DE GUARAMIRIM, no próximo dia 8/FEVEREI
RO/200l, às 20 horas, no Clube Diana (Sede Campestre), os
alunos JOSÉGERMANO DEOLIVEIRA JUNIOR (Colé
gio Estadual São Pedro), TANALIN GUESSER (Colégio
Estadual Lauro Zimmermann) e DEISE CRISTINE

KRETZCHMER (ColégioEstadual Alfredo Zimmermann) re
ceberão homenagem por terem atingido os melhores .índices

de notas estudantis.

O acontecimento será realizado em reunião ordinária doRotary
Club somente neste ano, tendo em vista os desacertos que
houveram na entrega dos convites aos alunos para aReunião

Festiva de dezembro passado.

O mês de janeiro que se finda, para o Rotary, é o mês da

CONSCIENTIZAÇÃO. Na coluna da semana passada fala

mos em "consciência social"; esta semana fa1aremos em

"conscientização rotária":

Rotary é um organismo vivo e atuante. É ummovimento!

Por isso mesmo, o que mais o prejudica é á rotina.

Aliás, é axiomático que a rotina é a ferrugem do Rotary. Por
tanto, cumpre ativá-lo sempre, mas com idéias novas, com

atividades novas, procurando "descobrir" novos horizontess

Rotary Internacional, através de sua literatura e exemplos, não
se cansa demotivar os rotarianos, que pesquisem nesse senti

do.

Cada ConselhoDiretor da instituição tem autonomia bastante

para inovar na direção do progresso, sempre dando ao Clube
um aspecto de Clube novo, não importando quanto tempo ele
defundado.

O que não serve é cair na rotina - criar ferrugem!

O Rotary envelhece à medida que cai na Rotina. Sacudir a

poeira de estagnação; limpar a ferrugem: procurar renovar o
Clube, deve ser a eterna preocupação do rotariano, sempre
em busca de novos horizontesi

AllTabelionato. de Notas e

Protestos de

Osnildo Bartel
.. 373-0404

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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o que se fala no Senado
"Acordo entre líderes e go

verno garante aumentomínimo

para R$ 180, em abril. "Os lí
deres dos partidos que apóiam
o governo e os das oposições
decidiram ontem à noite, em
reunião com o diretor-geral do
Orçamento 2001, senador
AmirLando (pMDB-RO), e as
lideranças do governo no Con
gresso, votar projeto elevando
o salário mínimo paraR$ 180,
no próximo ano. A posição foi
definida no início da reunião,
antesmesmo da garantia dada
pelo relator de que apresenta-

rá nesta semana adendo ao seu

relatório preliminar apontando
as fontes de financiamento do
novomínimo ... Foi então acer
tado que toda verba de R$ 1,6
bilhão da reserva da contingên
cia do Orçamento 2001, antes
destinadas às emendas dos par
lamentares, seria usada para
bancar o aumento. Assim, as
emendas dos congressistas fi
carão condicionadas à arreca

dação a ser propiciada por
projetos de combate à sonega
ção fiscal": JORNALDO SE

NADO, �dição 1.21O,página4.

As leituras de Manoel de Souza

o poeta maranhense Souzandrade, republicano da velha guarda,
que redigiu em Nova York O Globo, com José Carlos Rodrigues,
recolheu-se depois de 15 de novembro, à companhia dos livros, na
sua quinta de São Luiz, cercada de um muro enorme, que parecia
de fortaleza. Sem recursos, começou a vender o muro, aos me

tros, para material de construções.
Filósofo e simples, não maldizia, entretanto, da vida.

Como está o senhor? -, saudavam-no os íntimos.

Eu, menino?
E com um sorriso resignado:

Comendo pedras! ...

Domingos Barbosa - "Silhuetas", página 186

• AQUIVOCÊENCONTRA
JornalCORREIODOPOVO

JARAGUÁ DO SUL
Posto Pérola - Rua José Theodoro Ribeiro, s/no, no trevo - Ilha da Figueira
Flash Vídeo Locadora - Rua Pastor Alberto Schneider, 450 - Barra do Rio Cerro
Maclá Presentes - Rua Rio de Janeiro, 220 - Czerniewicz
Papelaria Vapt Vupt - Rua Erwino Menegotti, 1679 - Chico de Paulo
Panificadora Ribeiro - Rua Da Abolição, 30 - Nova Brasília
Lesenhaus (Posto Macolla) - Rua Joaquim Frandsco de Paulo, 360 - Chico de Paulo
A Banquinha - Rua Roberto Marquardt, 190 - Vila Lenzi
Posto Cidade - Rua Padre Alberto Jacobs, 404 - Nova Brasília
Verdureira Sacolão - Rua João Planischeck, 370 - .Nova Brasília
Banca do Terminal - Rua Padre Francken, s/no - Centro
Posto Cidade 3 - Rua Walter Marquardt - Barra do Rio Cerro
Panificadora Dilizia Depani - .Rua José Waldir Manfrini, 36 - São Luiz
Panificadora Qrot-Pão - Rua João Januário Ayroso, 1934 - Jaraguá Esquerdo
Confeitaria Viergutz - Rua BR-416, Rio Cerro - Rio Cerro
Barão I Vídeo Locadora - Rua Barão do Rio Branco,168 - Centro
Panificadora Rio Branco - Rua Barão do Rio Branco, 168 - Centro
Panificadora Pão & Vinho - Rua Marechal Deodoro,1011 - Centro
Papelaria Cultural - Rua Marechal Deodoro, 860 - Centro
Papelaria Manipel - Rua Dona Antônia, 300 - Nova Brasília
Papelaria São Luiz - Rua Marechal Deodoro, 373 - Centro
Papelaria Grafipel - Rua Quintino Bocaiúva,42 - Centro
Banca News - Hobby Videolocadora - Rua Reinoldo Rau, 37 - Centro
Posto Mime 7 - Rua Relnoldo Rau, 215 - Centro
Comércio Milênio - Rua Reinoldo Rau, 400 - Centro
Papelaria Pena e 'Pauta - Rua Cabo Harry Hadlich, 150 - Centro
Verdureira da Raquel - Rua Procópio Gomes, 1150 - Centro
Verdureira Procópio - Rua Procópio Gomes, 290 - Centro
Barão II Vídeolocadora - Rua Procópio Gomes, 140 - Centro
HO Papelaria - Rua Estheria F. Lenzi, 117 - Centro
Panificadora Pão Brasil - Rua Emílio Carlos Jourdan, 62 - Centro
Hott News - Shopping Breithaupt - Getúlio Vargas, 268 - Centro
Banca Hott Matriz I - Rua Getúlio Vargas, 145 - Centro
Papelaria Hott Paper - Rua .Getúlio Vargas, 25 - Centro

.

C & M Papelaria e Gráfica Rápida - Rua Marechal Deodoro, 632 - Centro
Posto Mime 3 - Rua Bernardo Dornbusch - Vila Lalau
Banca do Zeca - Rua Ernesto Lessmann, 253 - Vila Lalau
Posto Milênio - Baependl
Posto Mime 6 - Rua Bernardo Dornbusch, 816 - Vila Lalau
Bazar Baependi - Rua Bernardo Dornbusch, 630 - Vila Lalau
Posto Mime 5 - Rua Epitácio Pessoa, 1155 - Centro
Claudinha Festas e Papelaria - Rua Walter Marquardt, 1133, sala 6 - Barra do Rio Molha
Bazar Linete - Rua Walter Marquardt, 623 - Vila Nova
Pink Shop Presentes _.:. Rua José Theodoro Ribeiro, 657 - Ilha da Figueira
Verdureira Figueira - Rua José Theodoro Ribeiro, 1000 - Ilha da Figueira
Verdureira Daniele - Rua Artur Guenter, s/no - Amizade
Drews Papelaria e Presentes - Rua Waldemar Grubba, 2963 - Baependi
Banca de Jornais e Revistas Santa Catarina - Rua José Waldir Manfrinl,111 - São Luiz
Posto Behling Rua José Theodoro Ribeiro - Ilha da Figueira
Verdureira do João - Rua Waldemar Grubba, 4020 - Centenário
Posto Dalçóquio - Rua Roberto Zimmermann, s/no, frente Garagem Canari
nho - Centro

.
REMINISCÊNCIAS

1\

Garibaldi-JGS
Distrltode Veszprém (050)

o governador viaja
de Jaraguá a

Blumenau

Por que "antigamente" e
"outrora"? XXXVI

Da Barra do Rio Cerro, as au
toridades de Joinville e Jaraguá se

despediam do governador, que
seguia a Blumenau. Antes, porém,
eram transmitidas pelo telégrafo
as notícias' então ocorridas. No
estabelecimento de Germano

Mathias, onde foram tomados
cavalos para montaria, aguarda
vam a chegada de S.Excia. e co

mitiva, o sr. Luiz Abry, em nome

doMunicípio de Blumenau,
No alto do Morro da Luz, a

escola particular entregava à S.

Excia. muitos buquês de flores.
Antes de transpor o Rio do

Texto, a Associação de Atirado
res formou, em ordem de conti
nência ao governador. Transpos-

.

to orio, recebia muitas ovações,
formando-se um préstito com

posto de um grupo de 30 cavalei

ros, seis carros conduzindo cri

anças de diversas escolas públi
cas e particulares, quatro carros

conduzindo o governador e sua

comitiva e mais outro de 48 cava
leiros.

Pernoitou o governador e co
mitiva na casa de Germano (Her
rnann)Weege, onde foram muito

cumprimentados, e a cuja sauda

ção respondeu o sr. Luiz Abry.
O dr. Gustavo Lebon Régis,

que era presidente da Sociedade
Catarinense de Agricultura,
encaminhava ao governador co
ronel Vidal Ramos expediente com
material referente à Exposição de
1 de maio de 1905� O governador
dirigia ofício do seguinte teor:

"Florianópolis, 15 de janeiro de
1904. Ilmo. sr. dr. Gustavo Lebon

Régis, D. Presidente da Socieda
de Catarinense de Agricultura.
Fico sciente, pelo vosso ofício
datado de 11 do corrente mês, da

,patriótica resolução tomada por
essa distinta sociedade com caráter

permanente, de instrumentos mo
dernos usados nos trabalhos agrí
colas, e bem assim uma Exposi
ção por onde se possa aquilatar
do grau de desenvolvimento nos

diversos ramos da atividade a que
se entregam os habitantes deste

A foto mostra um grupo da 3a Idade, com suas roupagens típicas,
aparecendo a sra. Marin Reiser Scheuer com a faixa de "Miss Alto
Astral" (segunda à direita) entre outras misses, rainhas e princesas

Estado.' Tão digna como é de

aplausos de todos os que desejam
o engrandecimento do nosso que
rido Estado a idéia concebida pela
Sociedade que dignamentepresidis,

, tenho verdadeira satisfação em as

segurar-vos que o meu governo,
nos limites das suas atribuições, não
recusará jamais o seu concurso

para a realização de tão patriótico
desiderado. Saúde e Fraternidade.

(ass.) V Ramos Júnior".

'A sociedade dirigia comunica

ção a todas as municipalidades, so
licitando o concurso de cada uma

delas, cujos benefícios revertiam

em favor dos municípios, o que
quer dizer de toda a população
catarinense.

O diário "O Dia", da capital
catarinense, em sua edição n? 907,
de 24/1/1904, estava estampada a

seguinte nota: "Império Austro

Húngaro" - Em quase todo ter

ritório daÁustria-Hungria, foram
profusamente espalhados e afixa

dos cartazes, que visam impedir a
corrente emigratória para os Esta

dos Unidos, afirmando que ali há
absoluta falta de trabalho, sofren
do mil privações quantos procura
rem àquele país, no intuito de me

lhorar de condição apenas pelo seu

trabalho".

Acontecia, de vez em quando, (

uma amostragem de quem era

quem, quando se trata de decidir e
mostrar o seu poderio fora da área

oficial. O secretário do Negócios
do Estado, em 14/1/1904, dirigia
se ao diretor de Viação, Terras e

Obras Públicas, comunicando:
�

"Tendo o Tesouro do Estado co-

municado que a Mesa de Rendas

de São Francisco não se achava
habilitada a entregar ao agente do
5° Distrito do Comissariado

Geral, a quantia de 10:000$000
(dez contos de réis) qu� lhe foi
mandada entregar, comunico
vos que, nesta data, foram auto

rizadas as firmas A. BAPTISTA
& OSCAR eCOMPANHIA IN

DUSTRIAL, a suprir aquele
agente da referida quantia".

Dinheiro para o governo de
Santa Catarina. Não é sem ra

zão, quando se diz, que certos

obséquios solicitados ao gover
no, não podem deixar de ser aten
didos por mais escabroso que
sejam.

O secretário dos Negócios
do Estado, em 5/2/1904, dirigia
se ao diretor do Tesouro, mos
trando por que ocorreu a entra

da do dr. Abdon Baptista, no cir
cuito: "Recomendo-vos que
mandeis entregar 'aos cidadãos
Carl Hoepcke & Cia, a quantia
de 6:000$000 por ordem da

Companhia Industrial, e a André
Wendhausen & Cia. a quantia de
4:000$000, por ordem da firma
A. Baptista & Oscar, perfazen
do tudo a quantia de

10:000$000, que foi entregue ao
agente do 3° Distrito do Co

missariado-Geral, Frederico von
Ockel, a fim de ser aplicada nos

consertos de que cl;lrece a Es

trada D. Francisca, conforme
vos foi comunicado em ofício
n° 48, de 14/1/1904. Abdon Bap
tista, benfeitor jaraguaense, tinha
interesse no fluxo da erva-mate

para suas empresas.
(FRITZ VON JARAGUÃ)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Operários vivem na sujeira
em alojamento de empreiteira

de pedreiro Nelson Batista, 28

anos, que veio de Faxinai do Céu

(PR) e está no local há cerca de

um mês. Ele explica que o galpão
tem inúmeras goteiras e é invadido

pela enxurrada, com as chuvas.

Amarildo Pereira', 30 anos,

morava em Cascavel (PR) e foi
contratado pela empreiteira há 20

dias, mas não vai ficar. "Não tem

condições de morar no meio do
lixo. A gente tem que dividir o

banheiro em 40 pessoas", conta o

operário, que ganhavaR$ 1,15 por
hora trabalhada.

O fiscal da Vigilância Sanitária
que procedeu à fiscalização não

pode dar declarações à imprensa. I

Seu superior, o secretário de Saúde,
AirtonWeber da Silva, não estava
inteirado do assunto, mas retomou
a ligação, no final da manhã de

ontem, para informar que o alo

jamento será interditado hoje pela
Vigilância Sanitária, porque a

empresa não adequou as insta-

lações. (LISANDREA COSTA) Estrutura: operário mostra banquetas que servem de mesa, no chão

réia. A Secretaria de Saúde infor
mou que o barracão será interditado

pela Vigilância Sanitária, hoje.
O proprietário da Empreiteira

VMB, Valmir Pinello, disse que já
recebeu instruções da Vigilância
Sanitária e diz que vai regularizar a
situação, mas aguardava o pro
prietário para fazer os ajustes no

barracão. "O proprietário nos

cedeu outro imóvel, mais qua
lificado, nós vamos mudar dali

amanhã", promete. Ele diz que
aguarda o proprietário do imóvel,
queestá viajando. AVMB terceiriza

serviços na área de construção
civil.

Com medo de falar, os ope
rários confirmam que a fisca

lização da Vigilância Sanitária já
esteve no local. Depois disso, hou
ve a primeira limpeza no galpão.
Além da sujeira, a chuva incomoda
.os trabalhadores, amaioria trazida
de cidades do interior do Paraná.

"Quando chove entra água por
cima e pelo chão", conta o servente

Vigilância Sanitária
prometeu
interditar
o galpão, hoje

Jaraguá (loSul-Mais de 35

operários de uma empreiteira estão

alojados em galpão, na esquina das
Ruas Henrique Geffert e Major
Júlio Ferreira, na Vila Lalau, vi
vendo sem condições de higiene,
em meio a ratos e insetos. A in

formação foi obtida pelo CORREIO
DO POVO através de denúncia
anônima e confirmada no local. Os

operários dormem no meio da

sujeira e existe apenas uma ins

talação sanitária e um chuveiro no

alojamento. Também não há re

feitório. Cada um serve seu prato
e come no chão. O reservatório
de água é aberto, por onde se avis
ta sujeira e bichos mortos. Dois

operários estão doentes, com diar-

0/
/0.

de juros em 18 meses.

Aproveite agora.
Com omotorZetec RoCam essa oferta passa rapidinho.

Itens de série do Ka:Motor Zetec RoCam 65 <:V (omais potente da categoria) - Preparação para instalação de rádio - Barra de proteção nas portas - Vidros verdes
- Ford Assistenoe 24h (inclui até troca de pneu) - Célula de sobrevivência - Lantemas traseiras tumê - Calotas laterais - Válvula inercial de corte de combustfvel em caso de colisão.

POWEREDSY

Z'etec r;Z-liííf_),,1
� Ford by phone: 080090 FORD (3673)

�PromoçãoVálida
até 31/01/01 vefculos básicos com pintura sólida. Frete não Incluso.Promoção válida até 31/01/01 ou enquando durarem os estoques,

Use o cinto de segurança. Estes vereures estão em conformidade com o PROCONVE � Programa de Controle de Polulçäo
do Ar porVefculos Automotores � Taxa de juros promocional de 0% para compra com 50% de entrada ruais 18meses.

Fazendo seu caminho melhor.
www.ford.com.br

Rua Henrique Piazera, 199
\

Fone: 371-1777
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Edson Junkes/CP

Solidários: mais de 50 trabalhadores do MST comparecerampara apoiarprotesto que não aconteceu

Greve de caminhoneiros não
recebe apoio namicrorregião
Proposta de
cortar o acesso

para a Petrobras
não funcionou

Guaramírím - A greve de
caminhoneiros não recebeu o apoio
da categoria, ontem, nos mu

nicípios da Microrregião do Vale
do Itapocu: A convocação feita pe
lo transportador Gilberto Junckes,
para bloquear o acesso à Base de

Distribuição de Combustíveis da

Petrobras, em Guaramirim, não
funcionou. Nenhum caminhoneiro
se apresentou para fazer o bloqueio
no trevo do acesso à distribuidora
na BR-280, de acordo com a estra-.

tégia da coordenação estadual do
Movimento Brasil Caminhoneiro,
de restringir o transporte de

combustíveis. A exceção ficou por
conta de um grupo de 50 militantes
do MST (Movimento dos Sem

Terra) e de trabalhadores da in-,
dústria moveleira, que vieram de
várias cidades da Região Norte do
Estado, em "solidariedade".

DÜrante toda a manhã, a única

movimentação verificada no trevo,
escolhido para ser o principallocal
de encontro dos caminhoneiros
em apoio à greve no Vale do

Itapocu, foi a espera solidária dos

integrantes do MST, que durou
','

cerca de três horas e meia, sem

que nenhum dos diretamente inte
ressados no protesto compareces
sem ao local. O transportador au
tônomo Junckes, responsável pela
organização do manifesto emGua

ramirim, lamentou a falta de apoio
dos colegas.

- Parece que eles querem fa
zer o movimento dentro de casa,

mas têm medo de sair para a rua

-, diz!Junckes, que compareceu
cedo no trevo para aguardar a che
gada do ônibus fretado pelo MST
e que trouxe trabalhadores de Rio

Negrinho, Mafra, Papanduva.
Garuva,Araquari e SãoBento do Sul.

Durante toda a manhã, Junckes
tentou mobilizar caminhoneiros em

Guaramirirn, Jaraguá do Sul e cida
des próximas, mas sem conseguir
êxito. Por volta das 12h30,diante
da ausência de qualquer sinal de
mobilização por parte dos ca

minhoneiros, os trabalhadores do

MST decidiram iniciar o retomo

para as cidades de origem. "Nosso
pessoal quer retornar porque tem

serviço na roça", explicou Dirceu

Vieira, de Garuva, um dos coor

denadores da participação no pro
testo que deveria acontecer em

Guaramirim. Ele explicou que a

vindado grupo tinha por finalidade
"mostrar que 6 MST defende tudo

aquilo que é melhor para o País, e
entendemos que o que os cami

nheiros pedem é justo", concluiu.
MULTA - O motorista do

ônibus da empresa Beyer, de Rio

Negrinho, Jovenir Fagundes, ainda
teve que arcar com uma multa da

Polícia Rodoviária Federal, por
conduzir o grupo de trabalhadores

sem a devida licença. Ele conduzia
O ônibus placa LYP-4452, dePome
rode, que, conforme Fagundes,
"estava cedido pelo proprietário
para uso da empresa transportado
ra", que tem sede emRioNegrinho.
A multa, no valor de 80 Ufirs, foi a
única intervenção dos 'policiais
rodoviários que acompanharam os

acontecimentos a distância, junta
mente com integrantes do Grupo
de Operações Especiais da Polícia

Militar, sem qualquer intervenção.
(MILTON RAASCH)

Lideranças querem a posição
do governador sobre rodovias
Jaraguá do Sul - As lide

ranças políticas e empresariais
que participam do Conselho de

Desenvolvimento do Eixo Join

ville-Jaraguá do Sul, querem
ouvir a manifestação do governa
dor do Estado, Esperidião Amin,
em relação ao projeto que prevê
a implantação da Rodovia do

Arroz, ligando Guaramirim e J0-

inville, através da antiga estrada
do Brüderthal. A data ainda de
verá ser marcada. A posição foi

tomada eID reunião realizada on-

'tem, pelo conselho, em Jaraguá
do Sul, éom as presenças dos

prefeitos dos três municípios,
além de empresários e líderes

políticos convidados.
Outra questão colocada em

debate é a convocação para habili
tação de empresas interessadas
em participar da licitação das
obras para a duplicação da ,BR-
280. Deliberou-se que cada mu

nicípio enviará um engenheiro
como representante à Capital do
Estado, para junto âo setor com

petente reunir todos os detalhes
técnicos relevantes sobre a obra.

� O .�n_.rom.M
. ,�LABORATÓRIOJARAGUAENSE

DE ANÁLISES CLíNICAS LTDA.

Exames com alta
confiabilidade em

aparelhos automatizados de
última geração.

Dr. MarIo Sousa Ir.

Os prefeitos Luiz Henrique da

Silveira, de Joinville, Irineu Pa

sold, de Jaraguá do Sul, e Mário

Sérgio Peixer, de Guaramirim,
estão preocupados em avaliar
todas as implicações do projeto.

No caso de Guaramirim, Pei
xer, que reivindica a construção
de uma ponte sobre o Rio Ita

pocu, na localidade de Estrada
Bananal do Sul, quer saber mais
detalhes sobre o projeto do COR

torno previsto para o trecho

Guaramirim-Jaraguá do Sul,
além de esclarecimentos sobre
eventuais dificuldades qu� a du

plicação da BR-280 poderá acar

retar sobre as comunidades lo

calizadas nas proximidades (área
de intensa atividade agrícola), até
o entroncamento com a BR-I01.

Durante a reunião, também
foi discutida ii proposta de im

plantação de um aeroporto para
tráfego aéreo internacional no

Norte do Estado. O entendimento
das lideranças é que, como pri
meira opção, sejam ampliados os

investimentos na melhoria do

Aeroporto de Joinville. (MR)

Fone/Fax 371�0882
Rua Dr. Waldomiro Mazureehen, 67 - Ao lado do Hospital "SãO.José
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Motoqueiro morre em colisão

com caminhão emNereuRarnos
Jaraguádo Sul - O pri- Fábio Robson da Rocha, 16

meiro acidente de trânsito do

Município que ocasionou óbito,
em 2001, ocorreu às 22h15

deste domingo. Ao dar a ré no

caminhão placa MBS-9040, de
Corupá, o caminhoneiro Re

naldo Zastrow colidiu com a

moto ACW-6504, de Jaraguá do
Sul. O acidente aconteceu na

Rua Luiz Farti, em Nereu Ra

mos. O condutor da moto, Fábio

João Dias, 22 anos, morreu no

local do acidente, e o carona,

anos, sofreu traumatismo cra

niano, fraturas múltiplas e en

contra-se em estado grave na \

UTI (Unidade de Trata'mento

Intensivo) do Hospital São José,
de Jaraguá do Sul.

O delegado Ilson José da Sil

ya informou que o caminhoneiro
está sendo indiciado em inquérito
policial por homicídio culposo e

lesão corporal. "A pena previs
ta para este tipo de crime é de 2

a 4 anos de detenção. (FR)

Vizinha denuncia drogados
Jaraguá do Sul - A Po

lícia Militar apreendeu produto
de furto numa casa próxima ao

ColégioGuilherme Hannemann,
no sábado, na Barra do Rio Cer
ro, e encontrou cerca de 30 latas

de cola de sapateiro vazias. No
local moram quatro irmãos que
alegam terem sido abandonados

pelo pai, depois da morte da

mãe. A denúncia foi feita por
uma vizinha.

Furto em farmácia de Corupá
Corupá - Na madrugada

de sábado, ladrões arrombaram
a porta da frente da Farmácia

Corupá, localizada na principal
rua da cidade. Eles levaram

cerca de R$ 700,00.

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.

,,�26 - Vila Rap- Jaraguá,!®��ul - SC
730 - 'FonelFax (0-47' 275.3605

Pizzas
Pequena - R$ 6,90
Crande _

- R$ 12,90
Cigante - R$ 1S,90
Calzone - R$ 16,90

Fazendo seu pedido de uma
pizza grande ou gigante

você ganha uma minipizza
de banana nevada

�

Pref. Waldemar Grubba, 2176 - Vila Lalau - Jaragúá do Sul

Homem tenta furtar carro da

polícia no pátio da delegacia
Latoeiro havia

sidodetido

por dirigir
embriagado

Jaraguá do Sul - Na

madrugada de segunda-feira, o
latoeiro Gilmar Ricardo AI

bertoni, 24 anos, natural de To

ledo, foi detido por policiais
militares por dirigir veículo
embriagado e desobedecer or
dem de parada. Depois de ser

ouvido na Delegacia de Polícia
do Município, Albertoni pediu
para que os policiais o levasse

para casa, localizada na Tifa

Schubert, no Bairro Amizade.
"Como o policial negou o pe
dido, o latoeiro entrou na viatura
da polícia, tentou ligá-la com

chave de outro veículo e acabou

quebrando-a", relata o delegado
Ilson José da Silva. Ele conta

que o vigia percebeu a atitude
do latoeiro e chamou os policiais.
"Albertoni não conseguiu ligar
o carro, roubou o PTT - rádio
transmissor -, além de arran

car o espelho dianteiro."
O delegado diz que o latoeiro

foi preso em flagrante no

caminho de sua casa. "Ele será

Edson JunkeslCP

Furto: delegado diz que Albertoni pode cumprir pena de 2 a 8 anos

indiciado por furto qualificado e
pode pegar de 2 a 8 anos de

cadeia", informa o delegado,

destacando que Albertoni ale

gou ter praticàdo o crime por

vingança. (FABIANE RIBAS)

.. Prazer em Entregamos em Guaramirim
v atender bem. 'BwJe�a-�

COMUNICADO

A em presa Renato

Tomelim-ME

informa que está
solicitando, junto à

Fundação do Meio

Ambiente - FATMA a

Licença Ambiental

de Instalação (LAI),
--visando

licenciamento

ambiental para

extração de saibro,
referente processo
DNPM 815.586/94,

Ipcal,izado no

Município de

Guaramirim/SC

Coluna do

Sindicato dos Contabilistas de Jaraguá do Sul e Região

I c9 S�

desejo:a/todos
fAA.nt2001 vepld-o

dAv�cv
pCJ.1(, �ú;v e.

�
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ainda mais a categoria e as

equipes. "

A Malwee Malhas vai pa
trocinar todas as categorias, en
tre Mirim, Infantil, Joguinhos,
Juvenil e Adulto. A equipe
MalweelFME vai participar de
seis competições.

Pavanello não quis revelar o
valor do patrocínio que será re

passado pel� indústria. (FR)

JARAGUÁ DO SUL, 30 DEJANEIRO DE 2001

FÓRMULA�
__

Ferrari lança o F2001
A apresentação
do F2001
aconteceu em
Fiorano

A Ferrari lançou na manhã
de ontem o carro com o qual vai
disputar o próximo Mundial de
F-I. A apresentação do F2001
aconteceu durante uma festa de -

gala, em Piorano.

O presidente da escuderia

italiana, ao contrário do que
costuma fazer nos lançamentos
de carros da Ferrari, desta vez

falou em conquista de título.
I

"Neste ano, deixo nosso objetivo
bem claro: temos meios e

entusiasmo para repetir o que
foi feito em 2000", disse Luca
di Montezemolo, que também
fez um agradecimento especial
ao diretor-esportivo do time de

Maranello, Jean Todt. Monteze
molo garantiu ainda que o

francês vai permanecer na

Ferrari. "Trabalhamos bastante

paramontar esta equipe e posso
garantir que as principais peças
vão permanecer pormuitos anos
na Ferrari".

Jean Todt -- que discursou
no idioma italiano, assim como

"

todos os outros participantes da
cerimônia -- aproveitou para
agradecer aos tifosi pelo apoio
dos últimos anos e também

prometeu o bicampeonato aos

torcedores. "Em 2000, depois de
muito sofrimento e muita luta,
finalmente conseguimos o nosso
objetivo. Agora, vamos buscar
o bicampeonato de pilotos e de

construtores", .disse Todt. O
otimismo de Todt foi compar
tilhado pelo diretor-técnico da

Ferrari, Ross Brawn. "Esta é a

melhor Ferrari que já fizemos",
declarou. Depois do presidente
e do pessoal técnico, foi a vez
dos pilotos da Ferrari falarem
sobre o F200I. Michael Schu
macher garantiu que sua

motivação ('não diminuiu por
causa da conquista do último

Mundial. "Vencer um Mundial
com a Ferrari é uma coisa

especial. Aos que pensam que
minhamotivação diminuiu pela

I conquista do ano passado, digo
que ela continua amesma e que
vamos manter pormuito tempo
o número 1", disse o ale-mão.
"No ano passado, tivemos uma
ótima temporada e o carro de
2001 parece ser vencedor

também, o que nos deixa bas
tante animados", completou
Rubens Barrichello.

Schumacher vai fazer o

shakedown do F2001 hoje, em
Piorano. Entre os dias 1 e 3 de

fevereiro, Rubens Barrichello
vai realizar testes com o FI-

2000, o c-arro do ano passado,
no circuito de Barcelona. O
italiano Luca Badoer, piloto de

testes do time, esteve presente
no lançamento do novo carro.

Ele segue se recuperando do
acidente sofrido no domingo da

semana passada em Barcelona
e deve voltar às pistas em cerca

de quinze dias. (FLAVIO GOMES)
Warmu

Michael Schumacher diz que o Grande
Prêmio do Japão foi amelhor prova de 2000
O alemão Michael Schuma

eher, atual campeão do mundo,
afirmou ontem que considera o

GP do Japão do ano passado a

melhor prova de sua carreira.
Durante a apresentação da

F2001, Schumi também falou
sobre a sensação de càrregar o
número um em seu 'carro: "O

sentimento é ótimo, isso incen
tiva bastante."

liA prova de Suzuka no ano

passado foi amelhor que já dis
putei. Eu realizei um sonho ao

ganhar o título, mas guiei com
perfeição. Foi a corridamais bo
nita de minha carreira, tive um

desempenho muito preciso",
finalizou o alemão.

RELEMBRE -- Michael
Schumacher tem seus motivos

quando cita o GP do Japão de
2000 como omelhor de sua car
reira. Tudo bem, ele largou mal

e espremeu Hakkinen contra o

muro, mas seu desempenho
durante a prova foi algo próximo
do impecável. Quando a pista
começou a ficarmolhada, Schu
macher tirou a diferença que o

separava do finlandês. No últi
mo pit stop,Mika virou presa fá
cil para o alemão que, com cate-

.

goria, conquistou o seu terceiro

campeonatomundial. O primei
ro da Ferrari depois de 21 anos.

Pavaneüo: vice-presidenteacreditaqueopatrocinio vaifortalecera categoria

Indústria MalweeMalhas é a

patrocinadora oficial da PME
Jaraguá do Sul - A Mal

wee Malhas ,é a nova patro
cinadora oficial das equipes da

Fundação Municipal de Esporte.
O acordo foi fechado ontem,
durante reunião-almoço entre a

diretoria da Malwee e o prefeito
Irineu Pasold. O vice-presidente
do Grupo de Amigos do Esporte
Amador, Carione Pavanello, diz

que este patrocínio vai fortalecer

Reunião arbitral vai definir
\

regulamento do Varzeano/2001
Jaraguá do Sul - A Fun

dação Municipal de Esportes vai
promover reunião arbitral do

Campeonato Varzeano/2001, no
próximo dia 6 de fevereiro, a par
tir das 19 horas, no auditório da

Liga Jaraguaense de Futebol de

Campo (piso superior da Rodo

viária). O assessor de eventos,
Caius dos Santos, diz que a in

tenção é reunir todos os respon
sáveis por cada equipe, dirigen
tes, jogadores e colaboradores

(cerca de 30 pessoas), para dis
cutir e formular alterações no

regulamento do campeonato
para, em seguida, confeccioná
lo. "Vamos tratarassuntos como

período de realização dos jogos,
quais serão os campos disponí
veis para o campeonato, entre

outros detalhes", informa.
Em 1999, aproximadamente

30 equipes participaram do Cam

peonato Varzeano, em 2000,
aconteceram 23 inscrições, e ano
passado, apenas 17 equipes
participaram. "O número foi re
duzindo porque a fundação não

pretende permitir que o cam

peonato perca a característica de

várzea, de periferia, por isso
limitamos as inscrições", explica
o assessor de eventos, enfa
tizando que o Varzeano não é um

campeonato elitizado e as pes
soas que desejam participar
devem trabalhar e residir em

Jaraguá do Sul. "O único custo

é o valor da inscrição", comunica
Santos.

(F�BIANE RIBAS)

Alunos daAcademia Impulso
-

vão participar de travessia
terá início às 9 horas, para o

grupo masculino, e às 9h30 para
o feminino.

Os nadadores da Academia

Impulso que vão participar da

travessia são: ElóiWasch, Adolar

Spezia, Soeren Heinrich, Maurí
cio Lopes, Gerson Luís Soares,
Farlei Mannes, Mara Schopping
e Marlise Klemann. A academia
convida a comunidade jara
guaense e da região para pres
tigiar a Travessia de Piçarras.

Jaraguá do Sul - No-pró
ximo sábado, mais 400 nadado

res de várias cidades do Sul do
Estado irão participar da primeira
Travessia de Piçarras, sendo oito
alunos da Academia Impulso. No
total, os participantes irão nadar
errr um percurso de 1,9 mil

metros, com saída na "barra" e

chegada em frente ao Hotel Beto
Carreiro. A coordenadora da

Academia Impulso, Marlise
Klemann, informa que a prova

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




