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Edson Junkes/CP o bloco Em cima da hora foi o vencedor do Carnaval de Rua, realizado sábado. Página 6

Tamanini apóia acordo entre /

PSDB e PMDB de Corupá
o prefeito de Corupá, Luiz Carlos Tamanini

(pMDB), diz que não existe nenhumadificulda
de para acordo entre peemedebistas e tucanos,
noMunicípio, apesar de os dois partidos terem
sido adversários políticos naúltimaeleição. Tama
nini épartidário da teoria de que napolítica tudo é .

negociação, garantindo que vai apoiar o acordo
que vem sendo costurado por líderes do PMDB
ePSDB no Estado, primeiras negociações para a
substituição do governo. O prefeito destaca a

importânciadaregiãomanter-seunida,paraeleger
representante à Câmara Federal. Página 3

Duwe promete
'oxigenar' oPMDB
o presidente do PMDB de

Jaraguá do Sul, Adernar Du
we, está disposto a "oxigenar"
o partido, abrindo espaço a

novos filiados e oportunizar o
debate democrático interno.

Página4

BR - 280 foi palco
de três acidentes

Desde sexta-feira, aPolícia
RodoviáriaFederal já registrou
três acidentes na BR-280.
Duas pessoasmorreram e uma

está internada no Hospital São
José, de Joinville, em estado

( .

grave. Página 7

Acij S reconduz
Christiane à

presidência
Página6

Academia Impulso
está em nono lugar
nas travessias
Página7
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Edson Junkes/CP Moradores doRio Cerro reclamam defalia de água. Página 6., _
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Causa e efeito

'\

A bomba de efeito prolongado lançada na semana passada
pelo senador Antônio Carlos Magalhães acabou atingindo a

casamata pefelista. Depois de ter revelado aoMinistério Público

irregularidades no governo, dois
mini���os ligados ao senador
baiano foram exonerados. Irri

tado, já semmais nada a perder,
ACM promete ir à forra e de
nunciar todas as falcatruas nos

bastidores do poder. "O presi
denteFernandoHenrique não tem'.
lidado com pessoas que têm'
altivez. É o que revelarei ao povo
brasileiro", dizACM.

Mantendo o estilo durão afir

m0l;l que os ministros exone-.
rados são homens de bem, que
trabalharam com dignidade e com
grandes resultados para o País.

"Enquanto isso, os que estão rou
bançlo são acobertados, inclusive
pelo presidente, numa demons

tração de que o governo não quer combater a corrupção." O
interessante é que somente após seis anos de convívio íntimo
com a atual administração federal é que o senador descobre que

. I

participava e apoiava uma "quadrilha" de lesa-pátria.
Todavia, o mais surpreendente foi a revelação feita aos

,�-

procuradores sobre a votação no processo que culminou com a

cassação do mandato de senador do empresário Luiz Estêvão.
Num trecho da gravação ou conversa, ACMdiz saber o voto de
cada um dos senadores, embora a votação fosse secreta e feita

pelo.painel eletrônico. Aproveitando a deixa, o arquiinimigo e

agora presidente do Congresso, senador JáderBarbalho, abriu
inquérito para apurarpossível violação do painel do Senado.

O qüiproquó atiçou a fogueira das vaidades, despertando as

mágoasmais latentes. O PT promete encaminhar representação
àMesa Diretora do Senado para que sejam apurados os fatos
denunciados pelaRevista "IstoÉ", com o diálogo entre o ACM e

procuradores. O objetivo é abrir um processo por quebra de
decoro parlamentar, podendo levar à cassação do mandato. Na

.

esteira das animosidades, o senador Luiz Estêvão acredita que
poderá recuperar omandato, já que seu processo "foi viciado e

ilegal".
O episódio mostrou que a aliança PSDB/PFL sobreviveu

confortavelmente na obscuridade do jogo de interesses mútuos,
mas não resistiu à luminosidade da razão. As legendas foram
vítimas de um processo errático que uniu desafetos históricos, de
posições políticas antagônicas, provando que adversários não se

transformam em aliados pelamera força do desejo das partes.
Relações de confiabilidade são construídas, não impostas. A união
serviu enquanto ambas se beneficiaram dela para semanterem

nopoder,
Resta saber seACM levará adiante o projeto deflagrado na

semana passada ou se tudo-não passará de outra bravata. Se

reagirá ao que acontece no País, "sobretudo na ladroagem de

algunsministros."No entanto, uma coisa é certa: .a aliançaPSDB/
PFL não será a mesma, podendo os tucanos amargarem revés
desfavoráveis se a caixa-preta do governo for aberta e revelada
ao País. Neste caso, o grande beneficiado será o povo, que
conhecerá as entranhas do poder e suas matizes, num possível
despertar de consciência em favor do Brasil.

. ... "�IW •.
.

.

.

Debates parlamentares
.

Tivemos o reinício das

sessões legislativas. Casa

cheia na primeira sessão.

Faltaram cadeiras. Já na

segunda sessão, o número
de ouvintes ficou reduzido
à sexta parte da primeira
sessão. Tivemos debates na

segunda sessão, o que
mostra que teremos uma

Câmara Municipal dinâ
mic�, o que não acontecia
na amorfia das legislaturas
passadas. Foram: escolhidos
os edis que comporão as

comissões - o que não

contemplou o partidarismo
determinado pelo Regi
mento Interno.

Na verdade, os acordos

prévios foram quebrados
por determinado edil que
agiu egocentricamente.
Quer levar vantagem mes-

*WalterBatista Falcone

mo sendo da "oposição".
Paramim, não foi surpresa
a escolha dos vereadores Zé

da Farmácia e Roque
Bachmann, vendedores de
remédios (têm farmácia) e
Marcos Scarpato, profes
sor de Física, para compo
rem a Comissão de Saúde,
Previdência e Assistência
Social. Umadas mais com

plexas, devido as suas fili

granas e ao lado social
envolvido. Estaremos de

olho nos amigos.
A vereadora Maristela

Menel pediubanheiro para
o cemitério de Nereu Ra

mos. É uma necessidade.
Curioso é que ninguém
lembrou de fazer a mesma

solicitação para as institui-
. ções báncárias. Pois todo o

comércio de nossa cidade

tem obrigação, por lei, de
ter banheiro para o público.
E os bancos, por que não?
Acredito que nesta Ie

gislatura valha a pena a

Câmara ser freqüentada
pelo público em geral. Pela
mostra das duas primeiras
sessões, teremos pela pri
meira vez debates nas sesc

sões. Lembro que os edis
devem tomar conheci
mento prévio das matérias
a serem discutidas, para
irem cada vez mais emba
sados na legislação. ou es

tatuto vigente. Se faz mís
ter ter uma Assessoria Jurí
dica para grupos de vere

adores de mesma bancada,

para esse embasamento ser

válido.
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Tamanini diz que é favorável
ao acordo entre PMDB e PSDBMILTON RAASCH

A Prefeitura de Corupá aumentou consideravelmente o repasse
mensal de recursos para apoiar o projeto que introduziu novo

sistema administrativo no hospital. O auxílio, que até o ano

passado era de R$ 2,5 mil, subiu para R$ 10 mil. Os recursos

são concedidos à entidade comunitária constituída para assumir o

controle do hospital, que por sua vez os utiliza para manter o

pronto-socorro em funcionamento, com plantões noturnos,
inclusive. O desafio da comunidade para conseguir a

transformação desejada no funcionamento do hospital é grande,
mas não impossível. O pastor Otto Porzel Filho, que lidera a

empreitada, precisa de todo o apoio possível.
Sem folga Prevenidos

A Secretaria de Obras de A Plásticos Zanotti, empresa de
Guaramirim manteve uma Massaranduba, adquiriu dois
equipe em serviço, apesar do grupos de geradores que garan-
ponto facultativo do tirão suprimento de energia
Carnaval, para prosseguir nos elétrica sem risco de interrup-
serviços de limpeza ção por qualquer motivo: O
na cidade, que há alguns dias investimento, de cerca de R$
enfrentou sérias dificuldades 400 mil, dá mais segurança à

Prefeito nãovê
dificuldades para
aproximaçãodos
parHdosemCorupá

Corupá - O prefeito Luiz·

Carlos Tamanini (PMDB) vai

apoiar o acordo entre PMDB e

PSDB para as eleições do ano que
vem, caso vier a ser confirmado.
Ele não vê dificuldades para a

aproximação entre os partidos em

Corupá, embora tenham sido ad
versários no ano passado, nas

eleições municipais. "Na política,
tudo é negociação", diz o prefeito,
argumentando que nestas circuns
tâncias devem pesar mais os inte

resses da comunidade do que os

objetivos políticos.
Para Tamanini, é importante

também que a região consigaman
ter um representante na Câmara

Federal, como é átualmente o

deputado Vicente Caropreso
(PSDB). No caso específico de

Corupá, a atuação de um represen
tante em Brasília foi de excepcional
importância na conquista de recur

sos, explica. Conforme o prefeito,
o Município assegurou o aporte de
cerca de R$ 450 mil de recursos

federais nos últimos anos, entre

verbas já repassadas e outras pre
vistas em convênios. "E o depu
tado Caropreso teve participação
decisiva nisso", salienta

De acordo com Tamanini,
ainda é muito cedo para falar em
nomes que receberão o apoio dos

causadas pelas enxurradas. empresa, neste aspecto.

IPIU
A Secretaria de Administração e Finanças de Guaramirim vai iniciar

esta semana, logo após as comemorações do Carnaval, a distribuição
dos camês aos contribuintes do IPTU (Imposto Predial e Territorial

Urbano). Para facilitar o acesso ao material, será instalado um posto
na portaria da Prefeitura. Os recursos que chegarão aos cofres

públicos, através do IPTU, serão de grande importância para que o

Executivo possa desenvolver obras e serviços e fazer as aquisições
de máquinas e veículos que necessita.

Tamanini: prefeito destaca importância de ter um deputadofederal
pondência ao governador Esperi
dião Amin (PPB), subscrita pelas
lideranças dos partidos locais, soli
citando que sejam pavimentados
trechos das ruas Roberto Seidel e

Padre Gabriel Lux, que dão acesso

ao Seminário Coração de Jesus.

São cerca de dois quilômetros que

precisam ser pavimentados, com
custo de R$ 240 mil. Recente

mente, um engenheiro do DER

(Departamento de Estradas de Ro

dagem) esteve em contato com a

Prefeitura tratando da elaboração
do convênio para a execução des
sas melhorias. (MILTON RAASCH)

peemedebistas de Corupá, para as

eleições em vários níveis, incluindo
governador, deputado federal e

estadual, porque os acordos entre

os partidos ainda estão sendo ne

gociados. Ele também não descarta
a hipótese de que o PMDB lance
um nome

I

para a Câmara Federal,
pela região. "Mas o aspecto mais

relevante é que a região mantenha
a força e a representatividade polí
tica", assinala.

OBRAS - Corupá mantém -

pelo menos uma grande aspiração
em relação ao governo do Estado.
Em janeiro, foi enviada corres-

.

Policiamento
As ocorrências registradas pela
PolíciaMilitar, em Guaramirim,
aumentam a partir das 19 horas
e chegam ao ápice entre 22 e

23 horaaMuitos dos

problemas decorrem do abuso
no consumo de bebidas

alcoólicas, em horas de folga. A
constatação é do comando do
5° Pelotão e consta de relatório
das atividades de policiamento
relativas ao ano passado. Os

.

maiores índices de ocorrências
estâo concentrados no Centro
(Rua 28 de Agosto) e nos

bairros Avaí, Rio Branco e

Corticeira.

BR-280
A BR- 280 apresentamuitos

buracos e saliências entre o trevo

de Guaramirim até o entronca
mento da BR-lOl. Emborajá
esteja prevista a duplicação da
rodovia, algumas providências
imediatas são necessárias. O

trânsito de veículos na rodovia
está muito intenso, os buracos

aumentam os riscos de danos em
veículos e acidentes com vítimas.

No trecho em frente à Fameg
(FaculdadesMetropolitanas de
Guaramirirn), falta sinalização
horizontal. Nos dias de chuva,
fica perigoso para pedestres e

ciclistas.

Tietz aguarda re+mnapolítica para fazer opção
Schroeder - o ex-prefeito

Gregório Tietz, atualmente sem

partido, disse que vai aguardar
pela reforma partidária, que po
derá acontecer no País, para de

pois anunciar a nova opção po
lítico-partidária. Tietz está sem

partido desde as eleições muni

cipais no ano passado, quando
decidiu desligar-se do PFL de

Schroeder, após entrar em atrito
com algumas das lideranças da

sigla, no Município.
Conforme o ex-prefeito, to

mar uma posição agora poderia
ser uma decisão precipitada, em
função das mudanças que pode
rão acontecer na atual configu
ração de partidos que existe. Além
disso, ainda demorará algum

tempo até as próximas eleições
em Schroeder, e não existe mo

tivo para acelerar qualquer in
tenção política no futuro. Tietz
não descarta a possibilidade em

concorrer novamente em 2002,
como pretendia fazer no ano pas
sado; mas acabou tendo o nome

preterido em escolha feita pelo
diretório. (MR)

ENTRE ASPAS -----'t

"O Carnaval é uma cultura de Jaraguá do Sul, sim. Já
Veio na canoa de Emílio Jourdan," (Da secretária de Educação
e Cultura, Íris Barg Piazera, sobre os festejos de Momo na cidade.)

Exames com alta
confiabilidade em

aparelhos automatizados de
última geração.

Dr. MarIo Sousa Ir

� Q

,. ;;oohmo.ro�.br� LABORATÓRIO JARAGÚAENSE
DE ANÁLISES CLíNICAS LTDA

FonejFax 371-0882
Rua Dr. Waldomiro [Vi-.jzurechen, 67 - Ao lado do Hospital São José
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Duwe prega conciliação para d:.\�@IJ��@��
evitar divergências no PMDB
Presidente disse
que não vai se
candidatar a
nenhum cargo

Jaraguá do Sul - o presi
dente do Diretório local do PMDB,
Adernar Duwe, pretende reunir a

Executiva municipal do partido na

próxima semana para oficializar a

situação e iniciar os debates das es

tratégias a serem adotadas pela le

genda até as convenções. A prio
ridade é evitar que o princípio de

desavença ganhe corpo e compro
meta o projeto político de aliar-se ao

PSDB e disputar as eleições do pró
ximo ano, tendo como candidato a

governador o prefeito de Joinville,
Luiz Henrique da Silveira.

Duwe assumiu a presidência
do partido na semana passada,
após a renúncia do presidente José
Antônio Schmitt, comunicada na

noite de quarta-feira, dia 21. Na

opinião de Duwe, o PMDB precisa
resgatar a unidade interna, bus
cando discutir as prioridades e

metas conjuntamente. "O PMDB
não tem dono. Todos os filiados
são importantes. Por isso, é preciso
abrir e gerar.ia cada um, a expec
tativa de chances dentro do parti
do", ensinou, assegurando que não

pretende disputar nenhum cargo
eletivo nas próximas eleições.

Ele negou que esteja em an

damento um processo para pôr fim
à liderança do deputado estadual
Ivo Konell na legenda. "O Ivo é

deputado e líder do partido, e

precisamos respeitá-lo", enfatizou,
lembrando que assumiu a pre
sidência em razão da renúncia de
Schmitt. Duwe, no entanto, fez

Edson Junkes/CP

Proposta: Duwe querpromover debatespara definirfuturo da legenda
questão de frisar que está diante
de um desafio e que não pode ser

omisso. "O PMDB ainda é um

partido simpático em Jaraguá do
Sul e eu quero fazer dele um grande
partido, com um futuro promis
sor", discursou.

PROJETO - De acordo com

Duwe, Luiz Henrique o incumbiu
de intermediar a aproximação do
PMDB com o PSDB de Jaraguá
do Sul, promovendo encontro en

tre ele e o prefeito de Im'aguá do

Sul, Irineu Pasold (PSDB). "O Luiz

Henrique já manifestou o interesse

em contato com o apoio do PSDB
de Jaraguá do Sul numa possível
futura candidatura ao governo do

Estado", contou, acrescentando
que pretende pôr em andamento O

projeto político, consultando o

Diretório do PMDB e as lideranças
tucanas.

Pasold, por mais de uma vez,

afirmou que está disposto a de
bater a aliança PSDBIPMDB, que
vem .sendo costurada nacional

mente, desde que, no Município,
as articulações não passem por
Konell. (MAURíLIO DE CARVALHO)

AssociaçõesdeMunicípiosdebatemprojetospara2001
Massaranduba - Secretá

rios-executivos das associações
de municípios estiveram reunidos
entre os dias 20 e 22, no Hotel
Fazenda Santo Antônio, para de
bater a agenda das associações e

os projetos a serem desenvol
vidos neste ano. O prefeito Dávio
Leu (PFL) e o de Guaramirim,
Mário Sérgio Peixer (PFL), tam
bém participaram do encontro,
que discutiu entre outras o forta
lecimento da Fecam (Federação
Catarinense das Associações de

Municípios) e a instituição do selo
de qualidade de Santa Catarina.

De acordo com a secretária
executiva da Amvali (Associação
dos Municípios do Vale do Ita-

pocu), Maria Teresa Nora, foi
definida a pauta do 10 Seminário
Estadual de Prefeitos e Asses
sores Municipais, marcado para
os dias 15 e 16 de março, no Cen
tro de Convenções New Star, em
Balneário Camboriú. Os secretá-

.
rios debateram também o Projeto
Apóia, lançado pelo Ministério

Público, direcionado ao atendi
mento de crianças e adolescentes

que ainda não completaram o

ensino fundamental.
Sobre o selo catarinense de

qualidade, Maria Teresa lembrou

que é uma iniciativa da Fecam,
Unicef (Fundo das Nações Uni
das para Criança e Adolescente)
e governo estadual. "O objetivo

é promover melhorias na qua
lidade do serviço e atividades pú
blicas de apoio à produção, além
de assegurar a confiança e a cre

dibilidade da comunidade e dos

usuários", explicou.
PLANOS PARA 2001 -

Durante o encontro, os coorde
nadores dos grupos gestores
expuseram os planos de trabalho,
com destaque para a represen
tação e defesa da Fecam como

instituição, criação de consulto
rias especializadas às associações
de municípios, planos e projetos
de desenvolvimento regional e

implantação de gestão de infor

mação e desenvolvimento tec

nológico.

O Diretório do PT de Jaraguá do Sul promóve na tarde da

próxima quinta-feira, na sede do partido, reunião
ampliada com os filiados. Segundo informações, serão analisados'

os trabalhos dos vereadores e colhidas

sugestões a serem apresentadas pela bancada na Câmara, além de
uma análise da política nacional e a mudança no comando do

PMDB local.
O partido já trabalha com a hipótese de transformar-se na única
oposição ao governo municipal, já que a aproximação entre PSDB

e PMDB está cada vez mais certa.

O PT não acredita que o PFL deixe a aliança com os tucanos,
mesmo com a recente crise provocada pelo senador baiano

Antônio Carlos Magalhães.

Posição
Lideranças petistas acreditam
que a tendência do PFL de

Jaraguá do Sul é acompanhar
as orientações do

presidente nacional, senador
Jorge Bornhausen, que prefere
manter a coligação
com o PSDB. Assim,
apostam que a oposição na

Câmara reduzirá a três

vereadores, os dois do PT e

Jean Leutprecht
(PTB), que tem assumido

postura mais independente em

relação à aliança Mais
Jaraguá do Sul.

Explicação
O vereador Petras Konell

(PMDB) explicou que a

indicação apresentada
concedendo auxílio

de dois salários mínimos a

deficientes físicos sugere que o

órgão competente analise a

viabilidade e determine a forma
da ajuda, além dos

critérios para a

concessão do benefício. Ele
lembrou que a proposta não

especifica se seria ou não em

dinheiro. "Pode ser através de
exames e· consultas médicas",

disse.

Transporte
Monldores da região de Ribeirão Grande do Norte fizeram abaixo

assinado contestando o preço do transporte
coletivo na região - R$ 2,20 -, mais do dobro da

tarifa cobrada na região central pela mesma empresa. Na sessão
da Câmara de quinta-feira, o vereador Paulo Floriani (PPB)

ocupou a tribuna da Casa para protestar
contra o que ele classifica de "absurdo". Reivindicou preço único

de R$ 1,00 e solicitou que a empresa concessionária
reavalie as tarifas "para não prejudicar a

população humilde."

Sugestões para a coluna: cp.politica@jomalcorreiodopovo.com.br

J'

Prazer em Entregamos em Guaramirim
v atender bem.

BIfiIttJ{e1���
371-'655

Pizzas
P_equena - R$ 6,90
Crande - R$ 12,90
Ciganfe - 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, 2.,76 - Vila Lalau - JaragiJ.á do sul
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terça-feira,

27 de fevereiro de 2001

História em fotos Por Egon Iagnow

Indústrias de
Máquinas Kreis LIda.

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

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

GráficaCP

370-7944

A música fazia parte do cotidiano da maioria dos imi

grantes, principalmente dos imigrantes alemães. Ale
gres, eles entoavam suas canções enquanto se dedica-

vam aos afazeres diários. E, não raro,
ao cair da tarde, sentavam-se nas varandas de suas ca

sas, tocando algum instrumento musical e entoando as

canções que aprenderam. A culturamusical era bas

tante forte nessa região. Conjuntos e grupos musicais

havia em abundância. De alguns destes temos
registros, de outros não. Hoje trazemos duas fotos,
daquelas que fazem parte do acervo de negativos de
vidro que, sob o patrocínio da Duas Rodas Industrial,
foram resgatadas. Falta-nos, no entanto, a identifica

ção das mesmas.

Se alguém puder colaborar nesta tarefa, entre em
contato como CORREIODOPOVO.

Desde já agradecemos.
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MEMORIAS

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.

Barão do Itapocu

Há40anos
Em 1961, aCâmaraMunicipal, de acordo com oRegimento Inter

na, deveria, na suaprimeira reunião ordinária, eleger a novamesa, pelo
que os vereadores recémeleitos e diplomados dirigiam-se aoPaçoMu
nicipal, a fim de atender aquela exigência. Ao chegar àPraça Ângelo
Piazera, encontraram o edifício às escuras e de portas fechadas. Inda

gado ao zeladorMaurício de Góis arazão desse procedimento, infor
mou que recebera ordens do prefeitoRolandHaroldDornbusch para
fechar o prédio e entregar a ele as chaves, obedecendo às ordens. De
cidia amaioria dos vereadores porescolherumoutro local, que recaiu
no salão de festas do Restaurante Marabá. Constatado o quórum, o
vereadormais idoso,MárioNicollini, convidou os vereadoresEugênio
Victor Schmöckel e Victor Bauer, os mais moços, para servirem de
secretários. Procedida a votação para presidente, constatou ter sido.
eleito o vereador dr.MurilloBarreto deAzevedo, que assumia a presi
dência, procedendo-se a eleição do vice, na pessoa do vereadorVitória
Lazzaris eos secretários, nas pessoas dos vereadores ValerianaZanghelini
eVictorBauer.

Há14anos
Em 1987, o mês de fevereiro fazia o PMDB mergulhar numa crise'

interna com declarações do vereadorOrival Vegini, envolvendo o pre
feito Durval Vasel, o secretário da administração Ivo Konell e o depu
tado Adernar Duwe, denunciando supostos escândalos financeiros,
favorecimentos e negociações, face à eleição de Orival para presi
dente, com os votos do PDS, rompendo compromisso que elegeria
Lauro Siebert. Para apagar as labaredas que ardiam altas, costurou
se uma retratação por parte de Vegini, longa, que no item 3° concluía:

"Quero reparar a injustiça cometida contra o Konell, com as graves
acusações feitas e publicadas na edição do dia 7/2/87, no Jornal "A

Notícia", pois nada do declarado é verdade, espero com esta declara

ção me redimir do lamentável erro cometido e também poder contar
com o apoio dos meus companheiros de partido, nestemomento difícil
pelo qual estou passando:'. Vegini saía do PMDB de Jaraguá do .Sul.
Houvemanifestação de Elivera Morsch Vegini e o Diretório do PDS,
pelo presidente UdoWagner, e vereador Arnoldo Schulz.

Há.a anos
Em 1997, o mar não estava pra peixe, as atividades políticas e a

imprensa, especialmente, estava sendo questionada, o que motivou o

editorial da edição n° 4.083 do CORREIO DO POVO, comentando irre

gularidades apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado na distribui
ção de verbas a órgãos de imprensa pela Câmara de Vereadores de

Jaraguá do Sul, em 1995, divulgada no Relatório do TeE, nos alerta
para o papel da imprensa na construção de um País mais justo e de
mocrático. Dizia o CP num trecho: "Sem a pretensão de querer criar
a figura do 'ombudsman' - aquele jornalista que tem a função de
fazer o papel de advogado do diabo nas redações, criticando as repor
tagens e servindocomo um intermediário entre os leitores e os jornais
- o Jornal CORREIO DO POVO sente-se na obrigação de assumir a

defesa da ética e do jornalismo independente, não querendo, no entan
to, se tornar um paradigma para os outros, mas servir de exemplo a

seguir. Dá a mão à palmatória e quer se redimir dos erros que, por
ventura, se envolveu no passado. Mas quer, também, chamar a aten
ção para a seqüência de jabaculês e falsidades jornalísticas que povo
am, vez por outra, os noticiários da imprensa local..."

MOMENTOS DE RIIFLEXÃO

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2001

o jardineiro
Um jardineiro, que gostava de cuidar de flores,

certo dia encontrou algumas especiais. Eram flores

bonitas, mas que estavam abandonadas. Ele cuidou

delas, dando água, adubando e também tratando
as com amor.

Háaté quem diga que ele conversava com elas e

não é de se duvidar. Durante muito tempo, ele

praticamente dedicou sua vida paracuidar destas
flores especiais. Houve dia que se dedicava tanto a

elas que sua família lhe cobravamais atenção, pois
se esquecia da mesma. As flores foram crescendo,'
se desenvolvendo, ficando belas e viçosas, algo de

.

encher os olhos dos admiradores. Aconteceu, no
entanto, que certo dia, alguns vândalos passaram
por essa rua, viram este jardim com suas belas flores

e, ao invés de encanto e alegria, foram tomados de

inveja e desprezo; não gostaram do que viram, pois
o jardineiro tratava as flores com carinho. Eles então

planejaram algo mau. Na calada da noite, invadiram

INAUGURAÇÃO

o jardim, arrancaram e pisotearam muitas flores e o

jardim parecia um caos. Quando, de manhã, o jar
dineiro viu o estrago, sentiu uma grande dor no ínti
mo, pois todo o seu carinho e trabalho havia sido

pisoteado por pe�soas maldosas. Durante muito tem

po ele sentiu a tristeza e a dor deste estrago, já não
dormia mais direito e começou a definhar e sempre
de novo se perguntava: "Por que e para que fizeram
isso?"; como pode existir pessoas tão maldosas?

Entre os vândalos havia um sentimento de rea

lização e compaixão. Ö jardineiro, por muito tempo,
não foi mais o mesmo. Seu jardim voltou a florir, mas
a alegria de seu semblante estava turbada pela dor e,
como Deus, através do tempo sara as enfermidades
de nosso íntimo, também com o passar dos anos o

jardineiro readquiriu a sua alegria e seu brilho na

vida. Numa exposição de flores, chegou a receber

menção honrosa.

Um abraço,Alba Piske

Casa de Retiros Feluz

Memória Jaraguaense
, o que faltou para contar... (77)

Tio Eugênio

Teatro é cultura
, No ano de 1925, os amantes do teatro

apresentavam-se no "Salão Lorenzen" , situa

do no caminho Engenheiro Frederico

Bruestlein, no lado esquerdo do Rio Itapocu,
que hoje é a Rua 413, mas que tambémjá foi
conhecida por Benjamin 'Consrant e Joinville,
hoje é nominada de Max Wilhelm. O próprio
prédio construído por- Augustó Mielke, e

inaugurado em 1913, notabilizando-se,
também pela realização de festejos de fundo

social, esportivo e recreativo, local de
trabalhos forenses e eleitorais da época,

desempenhando Mielke, além de açougueiro bem-sucedido, desempenhando os

cargos de juiz de Paz e função de subdelegado até os fins de 1930, destinando
o salão para exibições cinematográficas pelo exibidor Juanelli.
Pois nesse salão, sob o comando do Colégio São Luís, então pertencente às

Irmãs da Divina Providência, a peça encenada alcançava grande sucesso e �rall1
revelados nomes: srta. Bredemeyer, srta. Gisela Fischer, o padre Remado

Foxius, diretor do colégio, eram grandemente ovacionados.
Era anunciado para a sociedade jaraguaense o noivado da srta. "Joana, filha de

Achill Breithaupt, com o sr. Eurico Blosfeld, do comércio local, pais de Heinz

Blosfeld, de nossa melhor sociedade, e sogro e sogra de Sylvia.

o presidente da Feluz (Fundação Evangélica
Luterana Rio da Luz), professor Arnoldo Schulz,
composta pelas paróquias Barra do Rio Cerro,
Rio Cerro, Apóstolo Thiago, de Jaraguá do Sul,
Corupá, São Bento do Sul, Schroeder, Guaramirim
e Massaranduba, - setor Jaraguá do Sul do

Sínodo Norte Catarinense da Igreja Evangélica
de Confissão Luterana no Brasil -, está convi

dando para a inaguração aa primeira etapa da

1.

construção (1/3) da Casa de Retiros Feluz, a

ter lugar no dia 25 de março de 2001, para as

10h30, acontecendo uma churrascada de con

fraternização no Centro Evangélico da Comu

nidade da Paz, de Rio da Luz Vitória. Vale a pena
prestigiar esta salutar obra encetada pela fun

dação daquele bairro jaraguaense, que não me

de esforços e sacrifícios para levantar esta be

nemérita instituição.
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A árvore das novas relações
Olá! Como vais?

Saia de casa somente pelo gosto de
caminhar. Sorria para todos. Faça um álbum

de farru1ia. Conte as estrelas. Telefone para seus amigos.
Diga "gosto muito de você". Converse com Deus. Volte a ser

criança. Pule corda. Apague de uma vez a palavra rancor. Diga "sim".
Ria muito! Leia um livro. Peça ajuda. Córra. Cumpra uma promessa.

Cante uma canção. Lembre-se dos aniversários de seus amigos. Ajude a

alguém doente. Pule para divertir-se. Mude o seu penteado. Seja disponível
para escutar. Deixe seu pensamento viajar. Retribua a um favor. Termine aquele
projeto. Quebre a rotina. Tome um banho de espuma. Escreva uma lista de coisas

que lhe dê prazer. Faça uma gentileza. Escute os grilos. Agradeça a Deus pelo
sol. Aceite um elogio. Perdoe-se. Deixe que alguém cuide de você. Demonstre que está

feliz. Faça alguma coisa que sempre desejou. Toque a ponta dos seus pés.
Olhe com atenção uma flor. Somente por hoje evite dizer "não posso".

Cante no banho. Viva intensamente cada minuto que Deus lhe dá.
Inicie uma tradição familiar. Faça um piquenique no pátio.

Não se preocupe: Tenha coragempara as pequenas
coisas. Ajude o vizinho ancião.

Acaricie unia criança.
Reveja fotos antigas,
Escute um amigo.
Feche seus olhos e

imagine as ondas
Do mar. Brinque
com seu mascote.

Permita-se brilhar.
Dê umas palmadas

em suas próprias costas.

Torça pelo seu time.
Pinte um quadro.

Cumprimente um vizinho
novo. Compre um presente para você mesmo.

Mude algumacoisa. Delegue tarefas. Diga "Bem-vindo"
a alguém que chegou. Permita que alguém lhe ajude. Agradeça.

Saiba que você não está só. Decida-se a viver uma grande paixão.
Sem ela nada verdadeiramente grande acontece.

Conserve esta árvore diante de você durante 365 dias deste ano. Ela lhe garante saúde, excelentes relações pessoais, rápido
crescimento pessoal e comunitário e uma

eternidade feliz.

rl)írculo
Ita-liano

"VUOI PARLARE ITALIANO" - O Círculo Italiano está abrindo inscrições para
o Curso de Língua Italiana para todos os níveis. Inscrições na Sede Social do Círculo Italia
no, na Rua José Marangoni nO 355, próximo a Igreja 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 metrlcule R$ 40,00
Valor da mensalidade R$ 35,00

Início das aulas 5 de março de 2001
•

fROGRAMAÇÃO 'PARA 2001

Festa das Etnias - Nos dias 24 e 25 de agosto de junho, estaremos realizando nossa lP Fes
ta, no Parque Municipal de Eventos, com novidades e o sucesso de sempre, graças ao apoio da
cOmunidade jaraquaense e da microrregião.
t...URSO "The Wine Experience"Vivavinho
São Paulo - 10 e 11 de abril de 2001
Rio de Janeiro - 15 à 17 de agosto de 2001

� único evento que reúne workshop, degustação e exposiçao das principais vinícolas e

Importadoras do país!
.

.

Venha visitar o Vivavinho 2001. A oportunidade de conhecer um mundo de prazer e cultura!
Degustação para público em geral e cursos para profissionais do setor.
Maiores informações pelos fones 0800-15-1950 ou 0800-55-6258.

Devanir Danna

Presidente do Círculo Italiano de Jaraguá do Sul

ROTARYCLUB
DEGUARAMIRIM

REUNIÃO 15/FEVEREIRO/2001 - REU

NIÃO INTERCLUBES com o nosso afilhado

ROTARY CLUB DE MASSARANDUBA. Na

oportunidade o companheiro Ex-governador do
Distrito 4650, Rolf Hermann prestigiou-nos com

apresentação de material audiovisual do Rotary
Internacional sobre o tema ECOLOGIA.
. .

PARA REFLETIR...

Num Rotary Club, o companheirismo pode
transformar-se em sólidas amizades entre os sóci

os e seus familiares, surgindo desta relação, signi
. ficativas oportunidades de servir.

N9 Rotary Club não existe lugar para, o ho

mem comum, e, no momento que isso acontecer,
o Rotary acaba.

Todavia, há que se deixar claro que emRotary
não precisamos de "gênios ou Super-homens",
mas de "homens ou mulheres" compenetrados da
sua utilidade e habilidade para fazer coisas sim

ples, que por tão simples e naturais que sejam,
constituem-se nas mais legítimas aspirações do

ser humano, ou seja: o amor proclamado, o pão
distribuído, a fé diversificada..a alegria comparti
lhada, a dor minorada e o mérito respeitado.

Daquilo que foiexposto pode-se concluir que.
Rotary não admite "homem comum" em seu qua
dro

-

social, porque em Rotary a VERDADEIRA

LIDERANÇA NA COMUNIDADE NÃO É DO /

SÓCIO INDIVIDUALMENTE, mas do CLUBE

pela união dos seus valores, pela união de seus

companheiros, quer eles sejam gari de limpeza ur
bana, porteiro de edifício, c�inteiro, bombeiro,
médico, engenheiro, dentista, advogado, comer
ciante, bancário ...

Relações Públicas
373-0091

!liTabelio-natóde Notas e

Protestos de

Osnildo Bartel
tr 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
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REMINISCÊNCIAS

Veículo municipal em
infração de trânsito

Garibaldi-JGS -

Distrito de Veszprém (055)do outro, só conseguindo voltar
nas proximidades do Bar do Oca,
assim mesmo com os da mão

usando de freio para que tal pu
desse acontecer.

Logo adiante, já na Walter

Marquardt, os carros tinham que

permanecer atrás do dito veículo

que atravancava o trânsito abai
xo da média, entrando tranqüila
mente num posto, depois da Rua
25 de Julho.

Meninos, eu vi! Com os olhos

que a terra há de comer.

Creio que o clamor haverá de
ser ouvido pelo prefeito Pasold e

pela repartição a que pertence, e
botem no escanteio esse relapso
funcionário que está sendo pago
com os impostos .que me lança
ram. O dono do veículo de placa
6623. Tá?

Sexta-feira passada (23/2), o

veículomunicipal, automóvel sob
número 138, às 10h40, trafegava
pela Rua 2 (Mal. Deodoro da Fon
seca), depois das residências dos

Marcatto, em grande velocidade

pela referida via pública, em de
manda ao Jaraguá Esquerdo,
quando o movimento era intenso.

Pelo rettovisor pôde-se acom
panhar as manobras do dito veí

culo para fazer ultrapassagem,
não o conseguindo pelo tráfego
em sentido contrário, embora já
com faixa amarela dupla e tachões
denunciando a proibição.

Eis que, de repente, acintosa
mente, joga seu veículo para a

pista contrária, mesmo vendo veí
culos se aproximando, tendo que
se safar das duas pistas, deixan
do duas rodas de um lado e duas

Por que "antigamente" e
"outrora"? XL

Já em 1897, dizia o eminente

sr. senador Hercílio Luz, então
governador: "Durante o ano en

traram no Estado, espontanea
mente, 600 imigrantes de diver
sas nacionalidades, mas em sua

maioria austríacos, destinados.a
vários núcleos coloniais".

E esta colonização continuou
a se fazer de maneira contínua,
quase sem ônus' para o Estado,
que dela está colhendo as maio

res vantagens. Assim, cidades
hoje florescentes como Blume
nau e Joinville começaram como

por pequenos núcleos coloniais.
Em 1903, dizia o vice-gover

nador em seu relatório: "A en

trada de imigrantes em 1902 foi
maior do que no ano anterior. Em
1901 demandaram aos núcleos
coloniais da Hanseática 318 imi

grantes, ao passo que, em 1902,
esse número ascendeu a 872,
dos quais 736 por conta da Com
panhia e 136 espontaneamente.
Durante o ano findo (1904), a

Companhia Hanseática vendeu
222 lotes com 5.834,04 hecta

res, e fez medir mais 156. Em

igual período construiu34.1l0m
de estradas de rodagem, quatro
pontes, muitos bueiros, além de

31.074,5 m de caminhos provi
sórios.

Como se vê, o trabalho de

colonização era feito com o má
ximo critério e método.

Na semana passada, publicamos a foto dos Ayroso, família de
.

professores que lecionavam nas escolas de Garibaldi, do Iaraguâ
99 e 84 até as fraldas do Alto Iaraguâ. A foto que ora damos

mostraum instante de suas vidas parafundar, perto do Iaraguâ
Esquerdo, que levava ao Garibaldi, um clube social e desportivo,
para praticar esporte em sociedade. Aí estão João Luiz Ayroso,
Emmendoerfer, Rubini, Girolla, etc.

As leituras de Manoel de Souza

Erico Coelho morreu quase octogenário, tendo conservado, porém,
até as proximidades da morte o mesmo garbo de figura, e um porte
marcial de mosqueteiro. Por isso mesmo, não gostava que lhe falassem

. �,'

em idade, achando que os indivíduos têm, não a idade verdadeira, mas
aquela que parecem ter.

Certo dia, uma senhorita estouvada resolveu tocar-lhe, em.urna fes
ta, nesse ponto delicado.

- Senador -, indagou -, que idade, mesmo, o senhor tem?
- Ah minha filha; retrucou o republicano fluminense, detendo a

sua irritação -, eu não sei ao certo a idade que tenho. Mas já devo ser

muito velho.

menta a esperança do viver tran

qüilo, honrado, das consciências

puras.
As raças saxônias, fortes por

temperamento e por educação,
não se deixam facilmente seduzir

pelas teorias revolucionárias, são
elementos seguros de ordem e

progresso, servindo de contrape
so ao elemento latino, vivo, irre

quieto, teórico. Deste conjunto de

raças sairá para nosso País o pro
gredir seguro e a força.

Nem a Alemanha pensa em vir

nos conquistar um pedaço de ter

ra, porque aí estão filhos felizes,
contentes, garantidos em sua li
berdade e prosperidade. Ela aspi
ra sem dúvida conquistar merca
do para seus produtos; mas isto

consegue pela propaganda e pela
emigração de seus filhos.

Já um distinto escritor portu
guês - Pinheiro Chagas - dizia:

"A melhor colônia de Portugal é
o Brasil depois que deixou de ser

colônia."
O Brasil, imenso por seu ter

ritório, precisa de braços para cul
tivar o seu solo. Venha este de to

dos os pontos do globo e nós os

receberemos como irmãos e ami

gos, sejam portugueses, alemães,
italianos, polacos, franceses ou

austríacos Ce nestes incluídos os

húngaros).
.

Mas que todos tragam, a

exemplo dos alemães do Sul, sua
legião de sacerdotes - pois um

povo sem religião é um povo que

se suicida."

Estradade ferro e a

colonização
"Nem tudo que reluz é ouro

e nem tudo que balança cai", diz
um ditado popular. Se a cons

trução da ferrovia de São Fran

cisco era um avanço no proces
so de comunicação, o ferimento
dos direitos dos imigrantes em

suas terras exigia uma tomada
de posição. Entre os trabalhado
res da estrada de ferro São Pau-

,

lo-Rio Grande dava-se um sé

rio conflito do que resultou a

morte de um trabalhador, achan
do-se outros mais ou menos fe

ridos. Os colonos da Sociedade
Hanseática, revoltados, atacaram
a sede da Administração, que foi
socorrida pela polícia. Motivou
essa revolta o não-cumprimen
to-da obrigação que a Socieda
de impôs de continuar uma es

trada de ferro para a Hansa. A

Justiça designava o dia 26/6/
1905 para a 2a sessão do júri.

Comissariado-geral do
Estado

O serviço de terras e coloni
zação eramodificado, com qua
tro distritos: 1 ° - Capital, São

José, Laguna, Tubarão e Ara

ranguá; 20 - SãoMiguel, Tijucas
e Itajaí; 30 - Blumenau, São

Francisco, Joinville e São Ben

to, e 40 - São Joaquim, Lages,
Curitibanos e Campos Novos.
(FRITZ VON JARAGUÁ)

E com tremores na barba:
- Imagine que eu sou de um tempo em que era falta de educação

perguntar-se a idade dos outros ! ...

Contadapelo comandanteAlbinoMaia.

FALECIMENTO

Em vez de despesas, Santa
Catarina recebeu da imigração
introduzida, por uma das socie

dades, de 1898 a 1903, a soma

de setecentos e setenta contos,
além de grande número de bra

ços para o cultivo da terra.

Ora, estes homens, que em

prestam suas economias no cul

tivo das terras que adquirem por
compra, que consagram todos
os seus esforços do desenvolvi
mento de sua propriedade, iden
tificam-se com o solo e não pen
sam senão em dar à sua nova

pátria toda a soma de dedicação
de que são capazes.

Os seus filhos, nascidos no

Brasil, são brasileiros e para eles
não existe outra pátria senão esta

onde, pela primeira vez, viram a

luz brilhante do sol, onde têm

as doces recordações da infân

ciá, têm os amigos, onde os ali-

George John Rosen
Recebemos no dia 22 do cor

rente mês a triste notícia do
'falecimento do estimado cida
dão estadunidense George John

Rosen, nosso conhecido de

longa data, quando de suas visi
tas com a esposa, Clara
Wedekind Rosen, a

guaramirense de tradicional
família residente no vizinho

Município, hoje residindo em
Cincinnati, Ohio, USA.
Uma pertinaz enfermidade cei
fou a sua vida, deixando a es

posa, as filhas, os genros e ne

tos, aos 74 anos, pelo que apre
sentamos à família respeitosas
condolências e que Deus o te
nha em bom lugar.
A foto acima mostra um alegre

instante quando George come
morava o seu aniversário, em
dezembro último. \

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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HIDROTERAPIA

A Clínica Ser (Serviços Especializados
de Reabilitação) promove curso de

Hidroterapia em Neurologia com Edir

Silveira Leal, especialista no conceito

Bobath, para bebês, básico e adulto.

Será nos dias 10 e 11 de março, com

número de 14 vagas destinadas es

pecialmente para fisioterapeutas, na
sede da clínica, à Rua Bernardo

Grubba, 62. Maiores informações
telefone 371-6022.

MULHER

A professora Rosemeire Vasel será

palestrante do Dia Internacional da

Mulher - 8 de março -, com o tema

"Mulher no caminho do autoco

nhecimento e em busca da realiza

ção". A iniciativa é da Câmara da

Mulher Empresária e será realizada
na SER Marisol. O custo é de R$ 5,00.
As participantes concorrerão a duas

passagens para São Paulo, oferecidas
pela Jaraguá Turismo.

VIAGEM

O prefeito de Guaramirim, Mário
Sérgio Peixer, embarca no próximo
sábado para os EUA, onde participará,
na segunda-feira, da solenidade de
assinatura de contratos com o Grupo
EI Paso, ao lado do vice-governador
Paulo Bauer, na cidade de Houston,
Texas. Será o pontapé inicial para a

construção da primeira usina ter

moelétrica de Santa Catarina.

REGULAMENTAÇÃO
ONúcleo dos Cabeleireiros de Jaraguá
do Sul, presidido por Tião Cabe

leireiro, aguarda decisão em Brasília

que irá beneficiar a categoria em todo
o Brasil. Trata-se da regulamentação
da profissão, que foi encaminhada

a,través do deputado federal Vicente

Caropreso. Tião informa que o pro
cesso está bastante adiantado.

o presidente do ClubeAtlético Baependi, Sidney Buchmann, e
esposa, Crista, são os anfitriões do melhor Carnaval da região.A
folia de encerramento acontece hoje à noite, com agito nas áreas

internas e externas do clube

Franciene Fagundes, eficiente telemarketing aqui
do CP, é so alegria com a recente aprovação no
vestibular deAdministração, da Ilner]. Recebe os
parabéns de todos os colegas de trabalho. Valeu,
Franciene!

Qavelli, a loja
que veste °

homem de
bom 8osto.

Vestindo Toda a Família r�'�l'·'��"'''''''�'''>.=''!<'�'�·wm= W:« ��·"'''''':''·''':::.'n,::��

Clínica e cirurgia de olhos
�,��\\'<�)'i'Im m m'M?' « *,i<=",,,,·,,,,,,,,,,,,"'''';,''''i.f·�z�·'''.'��W''_'''''''' �. _, ... �.:.. W' �

"Lentes de contato.

�IBARATO

A publicitária Christiane Hufenüssler foi
reeleita, ontem à noite, presidenta da Acijs
para o período 2001/2002. A posse da nova

diretoria será realizada juntamente com a

posse da nova diretoria da Apevi, em data
a ser marcada

Odair Goedert e Giomara Rudo lf receberam a bênção
nupcial no dia 10 de fevereiro, em solenidade realizada na

Igreja Rainha da Paz, no Bairro Vila Nova.Após a
cerim6nia religiosa os noivos recepcionaram os

convidados no RestauranieArmalwee .

� Dr.Luciano MaiochiPereira
� Oftalrnoloqista - CRM 9066

* Confecções em geral
* Cama - Mesa - Banho

Com o melhor preço da cidade
Visite noss., .10\· a loja:
Av. Mal. Floriano, 35

Calçadãq3ß4-c/estacionamentoanexo-nãofechamosparaa/moço
Fone: (047) 370-1010 - fax: (047) 433-3501

T.'� (41) 371-1801
Rua Guilherme Weege, 327 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Por usar menos água do que a

taxa mínima, alguns moradores

pagam a tarifa a cada dois meses.

"Acho que eles acumulam para
cobrar", opina Alves. Ele está in

dignado porque deixa o registro
aberto, à noite, para esperar a água
e descobriu que o ponteiro gira
mesmo quando vem apenas ar pelo
cano. "Eu estou pagando pelo ar,

porque os canos ficam um tempão
fazendo barulho e água não tem."

Além de revoltada com a falta de

água, a vizinhança teme pela saúde
das crianças, que brincamna região
onde corre o esgoto. Quando cho

ve, algumas casas ficam ilhadas e

o esgoto voltapelo ralo das residên
cias. "A· gente paga os impostos
para termelhorias;', lembra Neuza.

As últimas explicações que os

moradores receberam do Samae

são de que a água não tem pres
são para chegar até o bairro, j á que
a região é abastecida por reserva
tório do Centro. A redação não ob
teve melhores informações por

que, em decorrência do Carnaval,
a direção da autarquia goza de pon
to facultativo até quarta-feira ao

meio dia. (LC)

Carnaval de Rua conquista
mais público no Município

Festa motiva

promessas de
maiores
investimentos

Jaraguá do Sul- Cantando
enredo de samba antigo, o mestre
Manequinha abriu alas noCarnaval
de Rua de Jaraguá do Sul, na noite
de sábado, puxando o bloco Bum
ba-meu-boi, que na avaliação dos

jurados mereceu o 20 lugar na

competição. O grande vencedor do
desfile foi o bloco Em cima da ho

ra, que levou para a Rua Quintino
Bocaiúva mais de cem integrantes
e as mais bonitas fantasias dà
noite. O público de pelomenos cin
co mil. pessoas empolgou as auto

ridades emotivou promessas demai
ores incentivos no ano que vem.

Os blocos que conquistaram os

1 ° e 20 lugares animaram a platéia
por apresentar bateria e acabaram
substituindo a banda joinvilense
Koisa Boa, que teve problemas téc
nicos e não fez o show previsto
para o final do desfile. Os outros

três blocos, Samba no pé, Sem
preconceito e Alegria, alegria
conquistaram o 30, 40 e 50 lugares,
respectivamente. Os blocos re-

Fotos: Edson Junkes/CP

Emcimadahora: vencedordesfilou commais de cem integrantes
ceberam premiação de R$ 1 mil,
R$ 800,00, R$ 500,00, R$ 300,00
e R$ 200,00.

- É difícil fazer essa avaliação. '

porque os blocos se diferenciam
muito. O grupo do Manequinha
tem histórico de bloco de samba,
os demais desfilam como bloco de
brincade�a-, opinou o jurado ca

rioca LeomárioNegrãoBarbosa, que
durante anos participou de escolas
de samba no Rio de Janeiro,

A coordenadora do bloco ven

cedor, IracemaPinheiro, conta que
o grupo trabalhou para ficar com
um dos primeiros lugares. Vinte
pessoas do bloco foram trazidas
de Joinville. Manequinha, o fun

dador do Carnaval jaraguaense,
também fez sucesso no desfile.
Mas o personagem mais antigo na

folia não se contentou. "A bateria
estava fraca. Eu queriamais anima
ção." (LiSANDREA COSTA)

ChristianeHufenüsslerinicia segundo anodemandato
Jaraguá do Sul- A publici

tária Christiane Hufenüssler foi
reconduzida à presidência da Acijs
(Associação Comercial e Indus
trial de Jaraguá do Sul) em assem

bléia realizada ontempela entidade.
A assembléia, que renovou um

quinto do Conselho Deliberativo e

do Conselho FÍscal, ocorre a cada
dois anos. As duas composições
será automaticamente empossadas
no dia 1 de março (quinta-feira).

Três prioridades marcam o

segundo período de gestão da atual
diretoria, formada por 40 mem-

bros e liderada por Christiane: a,

conclusão e inauguração do Cen
tro Empresarial doMunicípio, im
plantação do Centro de Alta Tee- .

nologia, em parceria com institui

ção alemã ligada à Universidade de

Dresden, e a criação do Batalhão
de PolíciaMilitar.

Sobre este assunto, as lideran

ças do Vale do Itapocu renovaram
confiança quanto à viabilização do
projeto durante recente encontro

com o governador Esperidião
Amin. Ao participar da reunião do
Conselho de Desenvolvimento da

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

Região Metropolitana do Nortel
Nordeste de Santa Catarina, Amin
sugeriu levar o Comando do Litoral
Norte de Balneário Camboriú para
Joinville e transferir o 80 BPM desta
cidade para Jaraguá do Sul.

Embora tenha deixado claro

que tudo dependerá de estudos, o
governador pediu que o pleito
fosse incluído entre as cinco prio
ridades da região, e prometeu
empenho pessoal. A presidenta da
Acijs entende que se a proposta se

concretizar, a Região Norte/Nor
deste sai lucrando duplamente.

Moradores do Rio Cerro

só recebem água à noite
Jaraguá do Sul- A farm1ia

deRenato Piechontcoski vai pagar
R$ 25,67 ao Samae (Serviço Au
tônomo Municipal de Água e

Esgoto), este mês, mas só recebe

água à noite, durante algumas
horas. A reclamação é geral naRua
Afonso Kath, no Rio Cerro. Os

moradores que não dispõem de

poço armazenam água à noite para
abastecer ascasas. O esgoto corre
a céu aberto e quando chove a tu

bulação que existe num trecho da
rua não suporta o volume de água,
inundando as casas de esgoto. Um
morador denuncia: os medidores

registram consumo mesmo quan
do passa apenas ar pela rede.

A dona-de-casa Neuza Pie

chontcoski explica que a farru1ia

dispõe de poço, mas a água está

imprópria para consumo: "Depen
demos só da água da rua, mas

durante o dia nunca tem", lamenta.
Ela tem reservatório de 200 litros,
que enche à noite para abastecer a

casa. "Quando eu enxergo alguém
do Samae saio correndo atrás, mas

sempre tem uma desculpa nova",
conta o aposentado Francisco

FlávioAlves .

A céu aberto: Alves diz que tubulação existente não suporta as chuvas

CONSULTÓRIO DE ORTOPEDIA

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

GráficaCP
370-7919
370-7944
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Jaraguá do Sul - Infor

mações da Polícia Rodoviária

Federal de Guaramirim apontam
que amovimentação nas estradas

desde sexta-feira, durante o

feriado de Carnaval, já causou

três acidentes, ocasionando duas

mortes e deixando uma pessoa

gravemente ferida.'

Na madrugada de sábado, às
3h30, aconteceu o acidente mais

grave registrado até o fecha

mento desta edição. A colisão

frontal entre uma moto e um

caminhão matou dois jara
guaenses no Km 68,8, na BR-280,
em direção a Nereu Ramos.

Segundo o policial Everson
Feuser, a moto CG 125, placa
LXD-3249, de Jaraguá do Sul,
cond6Z;ida por Getúlio Marques
Nunes, 43 anos, invadiu a contra

mão e bateu de frente com o

furgão Mercedes-Benz, placa
LWY-2153, de Jaraguá do Sul,
conduzido por Danilo Goldacher,
34 anos. Nunes e a esposa,
Margarida Gomes Ribeiro, 49
anos, que' estava no carona da

moto, sofreram lesões graves,

Três acidentes e duasmortes

registrados no início do Carnaval

Jaraguá doSul- A residên
cia da professoraMaria Regina de
Dominicis, 44 anos, localizada na

Avenida dos Imigrantes, Bairro Vila
Rau, foi assaltada no dia 23 de

fevereiro. Ontem,Maria compare
ceu na Delegacia de Polícia para

diversas fraturas e morreram no

local do acidente. Goldacher teve

escoriações leves.
Ainda no sábado, às 21h50,

aconteceu abalroamento trans

versal entre o veículo Palio, placa
LZU-6814, de Guaramirim, con
duzido por Agenor Araújo, 41
anos, e o Passat ACV-7620, de

Araquari, dirigido por Maurício
Alberto Krzesinski, 34 anos. Não
houve feridos.

No domingo aconteceu o

segundo acidente grave no Km

34,7, emAraquari. Às 21 horas,
o veículo Saveiro, placa MBT

9049, de Schroeder, conduzido
por Juliano Jahn, 23 anos, bateu
de frente com a Quantum, placa
LZU-6814, de Lençóis Paulista,
dirigida por Deomair Vital

Duarte, 38 anos, residente em

Joinville. O policial informou
que o veículo Quantum invadiu
a contramão e colidiu de frente

com a Saveiro. Jahn sofreu

lesões graves e está internado

no Hospital São José, de Join
ville. Duarte teve lesões leves.

(FABIANE RIBAS)

Furto em residência

r

prestar queixa. SegundoBoletim de

Ocorrência, o ladrão, através de

janela basculante, levou dois mos
truários de jóia, com valor apro
ximado de R$ 40 mil, um óculos
de grau (de R$ 400,00), um walk

man, dez CDs e peças.de roupa,

d.lUNENDER INDÚSTRIA TÊXTlllTDA.
\ADMITE

SUPERVISOR DE CORTE

CORREIO DO POVO

está emAcademia Impulso
nono lugar nas travessias

Próxima prova
dos nadadores
será dia 10

demarço

Jaraguá do Sul- A Acade
mia Impulso mantém a nona po
sição no Circuito de Travessias
do Mercosul. A segunda etapa da

prova foi realizada no fim de se

mana passada, em Bombinhas, e
contou com a presença de 54

academias e clubes do Sul do
País. No total, mas de 500 nada
dores percorreram percurso de

1,3 mil metros. A academia

jaraguaense inscreveu 31 alunos,
nas faixas etárias entre 13 a 41

anos. Todos concluíram o per
curso e somaram pontos no ran

king de clubes e academias, to
talizando 394 pontos.

A nadadora Marlise Klemann

conquistou troféu ,de quarto lu

gar na categoria Marimbau (35 a

39 anos), Daniel Behnke, na ca

tegoria Peixe-voador, e Rafael
Luís Pamplona, na categoria
Tainha, ficaram em 14° e 12° lu

gares, respectivamente. A coor

denadora de natação da Acade

mia Impulso, Marlise Klemann,
informa que a 3" etapa será reali
zada no dia 31 de março, na Ilha
do Francês, em Florianópolis,

com percurso de 1,8 mil metros,
e a 4" etapa será no dia 1 de abril,
na Ilha de Anhatornirim, em Go
vernador Celso Ramos, com 1,4
mil metros de percurso.

Marlise informa que no dia 10
de março vai acontecer a 4" Tra

vessia de Porto Belo, num per
curso de 1,4 mil metros. Os'
nadadores vão sair do Trapiche
dos Pescadores e, o ponto de

chegada, será na Ilha de Porto

Belo. A Academia Impulso vai

participar com 47 nadadores. "O

importante destas atividades é o

contato dos alunos com a natu

reza e a integração entre os parti
cipantes", destaca a coordena
dora de natação, (FR)

FÓRMULA1 __ ��������������������������

FIA libera quase tudo na F-I a partir de Barcelona
São Paulo - A partir do GP

da Espanha deste ano, marcado

para 29 de abril, sa etapa do Mun
dial, os canos da F-I serão muito

parecidos com os de1993 no que
diz respeito à eletrônica. Com ex

ceção da suspensão ativa, vai valer
.quase tudo: controle de tração,
câmbio totalmente automático, di
ferenciais eletrônicos, comandos
de embreagem e o diabo a quatro.

O ConselhoMundial da Federa

ção Internacional de Automobilis
mo divulgou as medidas em Gene

bra, na Suíça. Elas são o resultado
da admissão, por parte da entida-

Coluna do

de, de que é incapaz de as equipes
provar que elas burlam o regula
mento com os sofisticados pro
gramas de computador.

Para 2002, a FIA também

pretende introduzir na F-I um

limitador de velocidade eletrônico

que, em 2002, vai substituir de vez
o safety car, o carro da direção de

prova que entra na pista em casos

de acidentes ou de riscos para os

pilotos, como piso excessivamente
molhado ou invasão de pista por
estranhos, como aconteceu em

Hockenheim. no ano passado,
A surpresa foi a liberação dos

Sindicato dos Contabilistas de Jaraguá do Sul e Região
Comentamos na coluna da edição anterior, os Conceitos Gerais sobre
Noções de Contabilidade, Objetivos da Contabilidade, O Patrimônio:
Objetivo da Contabilidade, nesta semana:

Finalidades das Informações Contábeis
Controle: informar à média e alta administração, na medida

do possível, que a empresa está agindo de acordo com as políticas
e planos traçados, Exemplo: situação de liquidez, índices de
endividamento, orçado e realizado etc.

Planejamento: é o grande instrumento da Contabilidade, que
auxilia a administração a tomar decisões. Permite também que o

processo decisório decorrente das informações contábeis não se

restrinja apenas aos administradores e gerentes; mas também a

outros segmentos da empresa.

Informações geradas pela Contabilidade - parte I

De forma geral a Contabilidade, quando aplicada a uma entidade
particularizada, visa à geração de informações a ser utilizadas por
determinados usuários em decisões que buscam a realização de
interesses e objetivos próprios. A precisão das informações
demandadas pelos usuários e o próprio desenvolvimento de
aplicações práticas da Contabilidade dependerão, sempre, da
observância dos seus princípios, cuja aplicação à solução de

situações concretas deverá considerar o contexto econômico,
tecnológico, ins .rcic ral e social em que os procedimentos serão
aplicado.

Continua na próxima edição.

câmbios totalmente automá
ticos. Com eles, os pilotos não

precisam mais nem se preocupar
em trocar marchas. O câmbio é

programado por computador e

procede as trocas em função
das rotações do motor.

O piloto entra numa reta e

aperta um botão. O sistema

sobe as marchas sozinho até

aquela para a qual foi pre
viamente programado e, na.
freada, outro botão é apertado.
para que sej am feitas as

reduções.
(FLÁVIO GOMES)

Requisitos:
• 2° grau completo;
• Experiência mínima de dois anos;
• Experiência em coordenação de equipe;

I'

• Conhecimentos em informática;
• Conhecimentos em sistema Lectra.

Interessados devem enviar curriculum para:
Rodovia BR 280 Km 55 - Guaramirim - SC
Caixa posfa/111 - Fone: 46-373-9006

rh@/unender.com.br

CORREIO DO POVO

Teleassinatura

275-0105 ou

371-1919, em

Jaraguá do Sul,
eem

Guaramirim,
373-1238

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Organizadores do
evento estimam
a participação
de três mil

pessoas na noite

de hoje

•
CORREIO DO POVO
(47) 370 ..791!? (47) 370-7753

-�
BRASIl
AERO CARGO�
(47) 371-0363

Mais de duas mil pessoas prestigiaram o

Carnaval no Clube Atlético Baependi

Jaraguá do Sul - A parceria
entre o Clube Atlético Baependi e a

Notre está trazendo bons resultados

para a diversão dos jaraguaenses no
Carnaval 2001. Na quinta-feira,
primeira noite de folia, o salão do
clube contou com a presença de

, mais de 900 pessoas, e no sábado,
cerca de 1,1 mil pessoas presti

'{ giaram a festa. O diretor-social do
clube, Elemar Dierschnabel, diz que o

o

o resultado está superando as ex

pectativas e espera público de três
mil pessoas para a noite dehoje. "A
participação será maior hoje devido

ao feriado de amanhã", acredita o

diretor.
A noite de sábado contou com

um folião global, que prendeu a

atenção das mulheres. Entre fotos,
autógrafos e alguns passos car-

o navalescos, o ator Lugui Palhares fez
sucesso no salão do Clube Baependi,
durante três horas. "Bailes de Car
naval em salões de clube faz lembrar
minha infância, quando pulava
Carnaval com a família", conta o

ator. Longe das telinhas, Palhares '

está atuando na peça teatral "Alu-
,

ga-se um namorado", junto com Eri
o

[ohnson, Mara Manzan, Gilberto
Barboche, Tete Vasconselos e Bianca
Rinaldi.

Hoje à tarde a diversão do Car
naval será para as crianças, com
programação especial a partir 16

horas, com entrada gratuita. O valor
dos ingressos antecipados é R$ 8,00
para sócios e R$ 10,00 para não

sócios do Clube Baependi. Na hora,
as entradas estarão sendo comer

cializadas a R$ 15,00.

'IIilSiPAR
L]II PARAFUSOS E FERRAMENTAS

('47) 371,-1041

AIJilJ;.11'
Parafusos e Ferramentas

(47) 371-7657

. Pro
{IJ1€19f1lD
(47) 371-7119

....
(4'7) 371-0088

II

• icro informatica.com
(47) 275-1968

rcro

Bordados

(47) 370-7834

GráficaCP
'47370-7919

(47) 271 ..,Q071

(47) 371-2498
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