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Deputado federal Carlito Merss (PT) propõe mobilização para reivindicar obra

Alto custo afasta recursos

para a Rodovia do Arroz
Com os custos estimados em US$ 30 mi

lhões, aRodovia do Arroz - entreGuaramirim

e Joinville - poderá ficar de fora dos recursos
do BID. O anúncio provocou uma reunião do

Conselho deDesenvolvimento doEixo Joinvil
le-Jaraguá do Sul eMicrorregião.

O presidente do conselho, empresário
Eduardo Horn, concl�mou as lideranças polí
'ticas e empresariais a pressionarem os governos
estadual e federal. Já os deputados federais

,

prometem debater o assunto no Fórum Parla
mentar. Página 6

Amvali não assina

convênio com SEE
Os prefeitos das cidades da

Amvali decidiram não assinar
o convênio com a Secretaria
Estadual de Educação sobre

transporte escolar, por não
concordarem com o critério de

reajuste apresentado pelo go
verno do Estado. Página 4

Malwee estréia com
vitória no Estadual
A eqyipe Malwee/FME

venceu o time da Unisul, de
Florianópolis, por 3 a 2, na es
tréia do CampeonatoEstadual
de Futsal, realizado neste sá

bado, no ginásio do Parque
Malwee. Página 8

Sexta rodada do
Torneio de Verão

acontece hoje
Página7

Relatório da CEI
será entregue na

quinta-feira
Página7
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Herlim
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Representantes da Escola Técnica Federal e do MEC (Ministério da Educação e Desportos), empre
sários e membros do governo estiveram reunidos na tarde de ontem, na Prefeitura de laraguá do Sul,
para discutir a organização dos procedimentos de implantação da Escola Politécnica no Município.
No final do mês vence o prazo dado para a elaboração doprojeto. Em seguida, será aberta a licitação
para a construção da obra.
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Fio da meada
o desvio de R$ 450milhões, encontrado nas investigações

feitas peloMinistério Público Federal, na Sudam é um ponto a

favor do senador Antônio CarlosMagalhães na briga pessoal
travada contra o arquiinimigo
Jáder Barbalho. A sede do órgão
fica em Belém e é administrada

por apadrinhados de Barbalho, a
quem ACM acusa de estar en

volvido em irregularidades. O
episódio reforça as acusações
contra a indiferença do governo
frente à corrupção, colocando-o
em xeque e exigindo apurações.

O valor desviado da Su-

É
.{

arênar

podridão i}ue
mantém o

perintendência de Desenvolvi
mento da Amazônia 'é quatro
vezes superior aos R$ lü8 mi
lhões estimados em 29 projetos
irregulares apurados por auditoria
especial do Ministério da Inte

graçãoNacional. A Polícia Fede-
ral investiga outros três escritórios

de consultoria supostamente envolvidos nas maiores irre

gularidades.Um deles é o daUsimarComponentes Automotivos,
aprovado a toque de caixa. O projeto recebeu R$ 44milhões da
Sudam sem dar igual contrapartida exigida por lei.
Amaiorconcentração de desvios apurados peloMinistério

Público está noMato Grosso. Seis projetos são acusados pela
Receita Federal de desviarR$ 111 milhões. Dois dos escritórios
denunciados pertencem a Maria Auxiliadora Barra Martins,
servidora, aposentada da Sudam. Juntos são responsáveis pela
elaboração da maioria dos 18 projetos irregulares da Tran
samazônica. Na região está amaioria dos projetos aprovados
pela Sudam, entre 1998/99. "É uma coincidência", disse um
auditor.

País no

terceiro

(flzzml

A roubalheira é quase três vezes mais que o valor surrupiado
pela quadrilha do juiz aposentado Nicolau dos Santos Neto.
Dinheiro suficiente para resolver os problemas emergenciais de
saúde. Por isso, é preciso seriedade na apuração e punição
exemplar aos bandidos. Talvez a constatação seja capaz de

quebrar a resistência da base aliada e possibilite a abertura de
CPIs para investigar todas as denúncias feitas por ACM. É
indispensável drenar toda á podridão que mantém o País no
terceiromundo.
A corrupção causa sérios prejuízos à economia. Segundo o

professor da FundaçãoGetúlio Vargas Femando Garcia, se não
fosse a corrupção, em 10 anos, oProduto Interno Bruto dobraria.
"O desvio de dinheiro público empobrece o País", diz. Neste
mesmo período, se o Brasil igualar o índice decorrupção com o

do Canadá, que ocupa a quinta colocação no ranking da Trans
parência Internacional-ONG que discute os efeitos da cor

rupção em vários países domundo-, a renda per capitanacional
aumentariaemR$ 6mil.

A confirmação de corrupção na Sudam é o fio dameada do
novelo denunciado porACM, que deve envolverbilhões de reais
e gente graúda. A oposição quer a abertura de CPIpara investigar
as denúncias, mas '9·governo resiste. Cabe à população exigir de
seus representantes - deputados e senadores - compromisso
pa- ') v",:\moralidade administrativa. Somente ummovimento

popularpoderá "sensibilizar" os parlamentares, possibilitando a

remissão da classe frente aos desmandos.
'
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*Malcon Tafner

eu, coitado de mim, quase tive um

ataque cardíaco em minha cama.

É claro que a pergunta induzia

uma dúvida, mas essa era a função
da produção do programa, induzir
dúvidas. Mas, se fosse só isso,
estaria tudo resolvido. Tá legal... Os
garotos erraram, mas quem não

erra? O problema é que eles per
deram sua autoconfiança. A pró
xima pergunta, que não me lembro
mais qual era, só um deles res

pondeu. A resposta era quase que
óbvia, não pela pergunta em si, mas

pela eliminação das alternativas

oferecidas como resposta. Mas
dessa vez, ninguém acreditou, nem
o Sílvio Santos, nem o participante.
E o que o participante fez? Pulou a

pergunta. E os universitários?
Ficam calados até o final do pro

grama, pois ninguém mais per
guntava nada para eles, nem mesmo

as horas.
Minha esposa comentou comi

go que no programa seguinte até

mesmo o Sílvio Santos, o apre
sentador, não confiava mais na

classe universitária, a ponto de
recomendar' aos participantes do
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show que não perguntassem a eles.

Olha só, que vergonha! Nem eram

os mesmos, mas estavam pagando
pelos pecados dos primeiros. E digo
mais: eu também me sinto pagando
pelo pecado deles.

.

O que significa isto tudo? Sigo
nifica que temos um problema sério,
não somente com os universitários,
mas com o estudo brasileiro de uma

forma geral. Os atuais universitários
são frutos de um ensino de pelo
menos 15 a 20 anos atrás. Não

temos mais tempo de rever ensino

algum, até porque leite derramado

sempre foi leite derramado. Temos,

sim, é que mudar o ensino agora
para colhermos novos frutos em

dez, 15 ou 20 anos. E, enquanto isso

ocorre bem devagar, mas bem

devagar mesmo, como é praxe na

educação, vamos continuar per

guntando aos universitários como

se escreve "privilégio". E que DeuS

nos ajude!

Vamos perguntar aos universitários?

Quando iniciou o programa de

televisão, no SBT, chamado Show
do Milhão, confesso que me senti

honrado quando apareceram os

universitários como alternativa à

resposta do participante. Sou
universitário também, vim da aca

demia e via com bons olhos essa

posição que ocupávamos na tevê

brasileira. Ainda vejo com bons

olhos, mas, às vezes, vejo com os

olhos bem saltados.
No começo lá estava eu, con

fiante, vendo o programa e pen
sando: "Puxa vida, que legal, eles
vão responder". Hoje eu penso

algo como: "Meu Deus, pergun
taram para eles de novo!". É claro

que nem todas as perguntas são,
como dizer, "respondíveis", mas
algumas são de se envergonhar.
Lembro deumprograma específico,
aliás, um dos poucos que assisti,
que a pergunta era "como se

escreve a palavra privilégio", e os

universitários responderam "previ
légio". A senhora que respondia,
coi-tada, confiando na classe in

telectualdo País, perdeuR$ 40mil,
e SllÍU do programa comR$ 10mil. E

*Professordo Instituto Cata
rinensedePós-graduação
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MILTON RAASCH

o Aeroporto de Joinville está sendo encaminhado para, num
futuro próximo, atender linhas aéreas internacionais. A

informação foi dada pelo secretário do Desenvolvimento e

Integração Regional de Joinville, AdemirMachado, durante a

reunião dos prefeitos e lideranças da região do Eixo Joinville

Jaraguá do Sul, em Guaramirim. Os investimentos previstos
praticamente duplicarão as condições dó aeroporto, criando

uma alternativa na região para quem hoje se dirige a Curitiba e

Florianópolis, em busca de transporte aéreo de porte. Estão

previstas a instalação de novos equipamentos de controle de
vôo e ampliação da estação de embarque, de 800 pára 3,5 mil

metros quadrados.

Transferido
A reunião de representantes da
ALL (América Latina
Logística), empresa que atua

no transporte ferroviário na

região, com os moradores da
Linha Caixa D'Água, em
Guaramirim, que estava

prevista para acontecer ontem,
acabou transferida para o

próximo dia 29 de março. Um
dos assuntos em pauta será

como a empresa irá compensar
a comunidade pela destruição
da antiga caixa d'água que
existia na localidade. Os
moradores consideravam a

caixa um equipamento com

valor histórico.

Batalhão
A transferência do Comando
do Litoral da PolíciaMilitar
para Joinville foi tema de

debate da reunião das

lideranças do Conselho de
Desenvolvimento do Eixo

Joinville-Jaraguá do Sul e

Microrregião, ontem, em
Guaramirim. A preocupação é

que essa alteração possa
prejudicar, de alguma forma, o
projeto que a região reivindica,
para instalação de um Batalhão
da PolíciaMilitar, em Jaraguá
do Sul, aumentando o efetivo

policial e as condições de

segurança nos municípios do
Vale do Itapocu.

Dionei x Mussínato

O deputado federal Carlito Merss (PT) disse ontem-em
Guaramirim, esperar que o PT aproveite a chance histórica que,o
partido tem, segundo ele, de eleger um deputado estadual pela
Região de Jaraguá do Sul. Merss fez o comentário ao ser

indagado sobre a queda-de-braço que estaria ocorrendo entre o

advogado Dionei da Silva e o sindicalista Jair Mussinato.

Cauteloso, o deputado evitou ingerências, dizendo, que o "PT de

Jaraguá do Sul precisa agora ter habilidade para ver o que é

melhor para o partido". Ele também atacou o que considera uma
,

tentativa de polarização das eleições no Estado, envolvendo o

PMDB de alguns adversários no outro. "Isso acontece nos

Estados Unidos, mas não aqui", ponderou.

Por uma causa

O prefeito Mário Sérgio Peixer
abriu mão de quaisquer
pretensões em relação à

participação na nova diretoria da
Fecam (Federação Catarinense
de Associações de Municípios),
dizendo que neste momento

quer concentrar toda a atenção
no governo de Guaramirim.

Ninho crescendo
O ninho dos tucanos continua
crescendo. Ontem, o deputado

federal Vicente Caropreso
defendeu o ingresso no

partido de nomes como o ex

presidente da Câmara de

Vereadores de Timbó Unírio
Dal Piaz, e de Balneário

Camboriú.

ENTREASPAS __

"A maior homenagem que os que ficam - tenham eles ti
do ou não Mário Covas como referência - poderiam pres
tar a ele seria a observância não de seus ensinamentos,
mas de seus exemplos." (Jornalista Dora Kramer sugerindo aos

políticos que derramaram elogios ao caráter do ex-governadorMário
Covas - PSDB - que sigam o exemplo dado por ele no trato da
coisa pública)

Caropreso reitera críticas
feitas contra Zimmermann

Deputado diz
queex-prefeito
nãoempenhou-se
paragarantirverbas

Guaramirim - Inconfor
mado com as críticas recebidas
de alguns vereadores de Guara

mirim, que reclamammais verbas
do governo federal, o deputado
federal VicenteCaropreso (PSDB)
voltou a responsabilizar a adminis
tração municipal anterior (do
PMPB), pelo fato. "Eu pertenço
ao Legislativo, minha função é
solicitar providências dos Execu
tivos e isso eu fiz", reagiu Caro

preso, após participar da reunião
do Conselho deDesenvolvimento
doEixo Joinville-Jaraguá do Sul
eMicrorregião, ontem, em Guara

mirim, argumentando que as pre
feituras precisam dar respaldo,
fazendo sua parte.

Enfático, dessa vez Caropreso
reforçou as críticas com exem

plos. Segundo ele, em meados do
ano passado, teria comunicado à

ex-primeira-damaMaria Terezinha
Zimmermann, então responsável
pelo Serviço Social da Prefeitura,
de que existia a possibilidade de

serem obtidos mais de R$ 80 mil

para a construção de um centro

de convivência de idosos, mas o

Município não conseguiu garantir
a verba. Em outro momento, o

parlamentar teria conseguido
"rolar" o pagamento do parce
lamento que oHospitalMunicipal
Santo Antônio negociou com o

INSS, que amenizaria a difícil

situação financeira da instituição,
naquele momento, mas, "igual
mente não houve demonstração de
interesse da administração, na

época".
O deputado também está res

ponsabilizando o ex-prefeito An

tonioCarlos Zimmermann pela não

o: aropreso lsse que ira comparecerna

instalação da rotatória, reclamada disse que ainda não recebeu o

pelos moradores do Bairro Recanto ofício da Câmara de Vereadores de

Feliz, no entroncamento da Rua Guaramirim, convocando para
Cláudio Tomaselli com a BR-280. que compareça no Legislativo para
"A planta estava pronta desdemaio ser questionado pelos vereadores,
do ano passado, mas não houve mas garantiu que irá fazê-lo com

ação efetiva da Prefeitura pela muita disposição. "Tenho omaior

construção damesma", afirma. Na interesse em atender Guara-

opinião do parlamentar, foi também mirim, onde conquistei mais de
com a.anuência do ex-prefeito que três mil votos nas últimas elei-

a instalação do redutor de ve- ções", frisou. Por fim, informou
locidade está sendo cogitado para que o prefeito de Guaramirim,
funcionar nas proximidades da Mário Sérgio Peixer (PFL}, está
Fameg (Faculdades Metropolitanas sendo incluído, numa série de

de Guararnirim), e não no entron- audiências que estão sendo
camento de acesso ao bairro, con- marcadas em Brasília, para
forme reclamado pelos moradores. prefeitos da região e que aconte-

"Mas já estamos solicitando com cerão já nos próximos dias. O ex-

o órgão responsável a colocação. prefeito Antonio Carlos Zimmer-
de dois equipamentos, contem- mann negou, ontem, as declara-

pIando tanto o trecho em frente à ções de Caropreso, mas não foi

Fameg, quanto o acesso para o localizado mais tarde para com-

bairro", acrescentou o deputado. pletar a entrevista, que pretendia
LEGISLATIVO-Caropreso conceder. (MILTON RAASCH)

Prefeitopreparaviagempara reivindicaremBrasília
Guaramirim - o prefeito

Mário Sérgio Peixer (PFL) estará
em Brasília, nos próximos dias,
para manter diversas audiências
com órgãos do governo federal e

apresentar reivindicações do
Município. Peixer combinou os

detalhes da viagem, ontem, com
o deputado federal Vicente Caro

preso (PSDB), que deverá acom

panhá-lo na peregrinação em busca
de verbas no Distrito Federal. Pei-

xer pretende conseguir recursos,
entre outras solicitações, para a

pavimentação da Estrada Ilha da

Figueira (que conduz para Jaraguá
do Sul) e obras de drenagem e in
fra-estrutura urbana, a fim de ame

nizar os problemas de enxurradas.
Outra reivindicação será feita

diretamente com o Ministério da
Saúde, onde o prefeito vai reivin
dicar recursos no montante de R$
1,2 mil, que pretende utilizar na li-

quidação da dívida do Hospital
Municipal Santo Antônio. Segundo
ele, com a quitação total dos débi
tos, o hospital teria condições de

ingressar numa nova fase adminis
trativa e fazer mais investimentos
em equipamentos e serviços.

Esta será a primeira viagem do

prefeito para Brasília com o intuito

de garantir maior aporte de re

cursos federais para Guararnirim.
(MILTON RAASCH)

.
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Pavanello esteve
reunido, ontem,
com assessores

daCâmara

III

Jaraguá do Sul - o pre
sidente da comissão parlamentar
encarregada de investigar as de
núncias de irregularidades nos

processos de aposentadoria, Ca
rione Pavanello (PFL), garantiu
que o relatório final será entregue
na próxima quinta-feira, último dia
do prazo estipulado pelo presidente
da Câmara, Lio Tironi (PSDB),
para a conclusão dos trabalhos e

entrega dos documentos. Na tarde
de ontem, Carione esteve reunido
com o assessor jurídico e com o

diretor do Legislativo, Leonel
Floriani e Rui Lessmann, respec
tivamente, para os últimos retoques
no relatório.

Carione não quis adiantar o

teor do documento a ser apresen
tado, mas voltou a confirmar que
a comissão divulgará o nome dos

advogados, despachantes e funcio
nários da agência local do INSS

(Instituto Nacional do Seguro So

cial) envolvidos em irregularida
des. Ele fez questão de frisar que
o relatório será divulgado pela
comissão e não por ele. "Vou dividir
as responsabilidades, até porque é
resultado de um trabalho do gru
po", justificou, informando que a

subseção da OAB (Ordem dos Ad

vogados do Brasil) e o Ministério
Público receberão cópias do docu
mento.

A comissão, instalada em maio

CORREIO DO POVO

Arquivo/CP: Edson Junkes

No prazo: Carione garante que relatório divulgará nomes

do ano passado e prorrogada em

agosto, era composta ainda pelos
então vereadores Gildo Alves,
Niura dos Santos e Alcides Pava

nello, que Pião foram reeleitos. De
acordo com Carione, a principal
conclusão a que se chegou foi que
faltam funcionários na agência do
INSS. "Tem dez funcionários, mas
pelo volume de trabalho precisaria
tér pelo menos 40", apontou,
acreditando que a carência de fun
cionários resulta em atraso nos

processos e nos encaminhamentos
das ações.

Há muita expectativa em rela

ção à divulgação do relatório.
Muitos acreditam que haverá sone

gação de informações, principal
mente de pessoas envolvidas nas

irregularidades.

CRÍTICAS - Sobre os ques
tionamentos feitos no ano passado,
em relação às mensalidades co

bradas pela Unerj (Centro Uni
versitário de Jaraguá do Sul), ,à
distribuição de bolsas escolares e

à eleição de reitor na instituição,
Carione disse que pretende agen
dar uma reunião com a secretária
de Educação, Iris Piazera, para
tratar das questões. Ele-defende
que a Prefeitura repasse os recur

sos da bolsa de estudo à Acijs (As
sociação Comercial e Industrial de
Jaraguá do Sul), para que essa,

através de cadastramento e levan
tamento das necessidades, distri
bua aos alunos carentes.

- Hoje, 70% dos estudantes
beneficiados não merecem -, de
clarou. (MAURíLIO DE CARVALHO)

Prefeitos discutem convênio de transporteescolar
Jaraguá do Sul- Prefeitos e

secretários de Educação das cida
des que integram a Amvali (Asso
ciação dos Municípios do Vale do

Itapocu) estiveram reunidos na

tarde de ontem, no gabinete do

prefeito Irineu Pasold (PSDB), pa
ra discutir novas alternativas para
o transporte escolar na região. Eles
reivindicam mais recursos para o

setor, alegando que o repasse feito

pelo governo do Estado é insufi- .

ciente para cobrir as despesas.
O encontro. aconteceu horas

antes da cerimônia de assinatura
de renovação dos convênios entre

a 19" CRE (Coordenadoria Regio
r,' 'f! Educação), representante do
governo estadual, e os prefeitos, '

na Câmara de Vereadores. A Se
cretaria Estadual de Educação re-

passa anualmente aos municípios
R$ 100,00 por aluno da rede esta

dual de ensino que utilizam o trans

porte escolar por no máximo 12

quilômetros diários e R$ 150,00
para distâncias superiores a 12

quilômetros, o que não é aceito

pelos prefeitos.
Eles comunicaram à secretária

adjunta de Educação, Simone
Schramm, que não assinariam o

convênio por não concordarem
com o critério de reajuste, aten
dendo somente os municípios com
índice de desenvolvimento social
baixo. Os prefeitos querem uma

reunião com o governadorEsperi
dião Amin (PPB) para discutir o

problema. "Os municípios estão

assumindo uma obrigação que é
do Estado e poderá ter implicações

com a Lei de Responsabilidade Fis
cal", lembrou a secretária-execu
tiva da Amvali, Maria TerezaNora,
informando que a entidade quer o

parecer do TCE (Tribunal de Con
tas do Estado).

O prefeitodeCorupá, LuizCarlos
Tamanini (pMDB), informou que o

Município é obrigado a comple
mentar os recursos para garantir o
transporte dos estudantes da rede
estadual. "Cada aluno em Corupá
custa R$ 224,00 ao ano, quase o

.

dobro do que é repassado pelo go
verno do Estado. Isso prejudica a

administração que é obrigada a

suplementar as dotações daSecretaria
Municipal de Educação para garantir
o acesso dos alunos às escolas", re
clamou, lembrando que outras áreas
ficam comprometidas. (MC)
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O prefeito Irineu Pasold (PSDB) negou categoricamente que o

veto à emenda apresentada pelo vereador Lio Torini,
do mesmo partido, ao orçamento de Jaraguá do Sul tenha sido

retaliação, conforme foi divulgado por alguns órgãos
de imprensa.

Pasold explicou que, por um erro da secretaria da Câmara de

Vereadores, a emenda foi apresentada sob número errado de
rubrica. "Não podia simplesmente alterar essa

rubrica, sob o risco de estar cometendo uma irregularidade. O
correto era vetar, e foi o que fiz", declarou, assegurando que já
conversou com Tironi a respeito e que vai realizar a obra - uma

galeria de água pluvial entre as ruas José Emmendoerfer e

Amazonas, no Centro.

Justificativa
Alguns setores creditaram o

veto às articulações
costuradas por Tironi, no final
do ano passado, para chegar à
Presidência da Câmara,
derrotando o candidato do

governo, vereador Carione
Pavanello (PFL), gerando a

boataria em tomo do veto, que
/ foi confirmado pelo plenário

da Câmara. "Não foi

represália", reforçou Pasold,
lembrando que Tironi era líder
do governo na Câmara quando
apresentou a emenda.

Campanha salarial

Começou ontem a campanha
salarial deflagrada pelo

Sindicato do Vestuário. A
decisão saiu da assembléia geral

da categoria, realizada na

manhã do último sábado, na
sede da entidade. Os

trabalhadores reivindicam

reposição do INPC (Índice i

Nacional de Preço ao

Consumidor), estimado em

5,16%, mais 12% de aumento

real, além de salário admissional
de R$ 400,00 e normativo de

R$ 500,00.

Produção de texto

Associação de escritores e Unerj (Centro Universitário
de Jaraguá do Sul) promovem curso de Produção de Textos. As

aulas começam no sábado, dia 31, das 8 às 12 horas, e deve se

estender até agosto, sempre aos sábados.

O curso será ministrado pela professora Roziliane de Freitas,
mestra em literatura. Os interessados

podem obter mais informações pelos telefones 371-3696, com
Paulo; 9991-0923 ou 371-0914, com Francisco; 371-6670, com

Inácio, e 370-2834, com Daniel. As vagas
são limitadas

Sugestões paraa coluna: cp.politica@jornalcorreiodopovo.com.br

Prazer em Entregamos em Guaramirim
> 'atender bem. '8flL1tt{e

1tJfU16 a. teJ,a,

Pizzas

CEI dos Aposentados entrega b\�@IJffi\�@��
o relatório final esta semana

Pequena _ R$ 6,90
Crande _' R$ 12,90
Cigante _ R$ tS,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 - Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



História. Fatos eTradição
História em fotos

Na lida do dia a dia, nem sempre se tem uma

solução pronta. E quando se trata dos tempos
idos, isto é mais verdadeiro ainda. Algumas
destas soluções são muito originais e merece

ram ser documentadas em fotos. Vejam estas

de hoje . O agricultor (quem será o inventor?),
cansado da morosidade e de usar a força ma

nual para descarregar a carroça, inventou um

jeito mais prático e rápido de fazê-lo. Era só

erguer a basculante e ... pronto! Genial, não?!

CORREIO DO POVO
terça-feira,

20 de março de 2001

Por Egon Iagnow

Indústrias de
Máquinas Kreis lida.

Rua José Th.odoro Ribeiro, 165 • CI. Postal 84 •

Fon. (47) 371·0555 • FaI (47) 371·0403
.·mail • indumak@netuno.com.br

Nas próximas edições tra
remos mais algumas fotos
interessantes sobre a lida
na "roça".
As fotos pertenciam ao

acervo da Epagri e foram
preservadas e gentilmen
te nos cedidas pelo senhor
Daniel L. Ampessan.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Confira a História

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

seu tempo foi bem empregado.

Barão do Itapocu

Há 40 anos

Em 1961, um leitor enviava um cartão que passou para a colunaAVI
SOAOS VEREADORES: "Recebemos de um cidadão bem-humorado
um respeitável cartão em que lembra aos vereadores que estão sendo
achincalhado por um grupo de irresponsáveis, para que, quando com
parecerem às sessões noturnas da CâmaraMunicipal, venham inuni
dos de regular quantidade de fósforos e velas para que assim possam
exercer com dignidade o mandato popular que certos vereadores e o

prefeito procuravam denegrir com a retirada dos fusíveis do prédio da
Prefeitura, lembrando ainda aos vereadores atingidos que não é com o

apagar das luzes que se apagará a inteligência e o pensamento dos

que queiram trabalhar, como parece acontecer com os restantes re

presentantes do povo.
A S.D. Acaraí, por seu presidente,MárioMarcos Airoso, convocava
os sócios para umaAssembléiaGeral Ordinária, para eleição do Con
selho Deliberativo e eleição da nova diretoria.

Há 14 anos

Em 1987, era eleita, na noite de 7 de março, no Ginásio de Esportes
"ArthurMüller", a representante de Jaraguá do Sul que concorreria,
no dia 14, naProeb (Blumenau), ao concursô deMiss Santa Catarina,
promoção da Secretaria de Turismo e Cäesar's Club, concorrentes à
coroa que Maristela Ramthum ostenta desde o ano passado. Concor
riam as jovens MargaretDenise Schmidt, Rosani Junkes, SandraRe
gina Moretti, Tereza Agostini, Josane Buchmann, Miriam Sasse,
Maurise Krieser, Jane Terezinha Lennert e EltritaButtgen, patrocina
do pelaDalcelis. Era eleitaMargaretDenise Schmidt "Miss Jaraguá
87", Josane Buchmann a I" Princesa, e Rosani Junckes a 2a Princesa.
As chuvas e enchentes verificadas em meados de fevereiro, princi
palmente na Região Norte do Estado, provocavam um prejuízo nas

lavouras de arroz, de 19.420 toneladas. A segunda culturamais afetada
era a banana, que teve perdas de 1.486 toneladas. O serviço de Ex
tensão Rural informava que 1.290 produtores foram atingidos. Além
do arroz, foram afetadas 146 toneladas de milho, 438 toneladas de

pepino, 15 toneladas demandioca, 178 cabeças bovinase 15 cabeças
suínas.

Há 4 anos
Em 1997, o governador Paulo AfonsoVieira (PMDB) assinava a no

meação do investigador IvoGuido Ronchi para administrar o Presídio
de Jaraguá do Sul, inaugurado simbolicamente no ano passado. Ronchi
garantia que o presídio, ainda no mês de março, seria ativado mesmo
com as irregularidades apontadas pela comissão formada de vereado
res, autoridades civis e militares, que visitaram o prédio na semana

passada.
No dia 11/3, o diretor do Diap (Diretoria de Administração Penal),
Luiz Wanderlei Sala, esteve em Jaraguá do Sul e se reuniu com o

prefeito GeraldoWeminghaus (PFL), quando confirmou o início das
atividades do presídio.
A partir da edição n° 4.087, de 21 de março, a sede do Jornal COR·
REIO DO POVO estava funcionando à RuaWalterMarquardt, 1.180.
Antigas instalações da Nanete Malhas.

'

Corupá, quejá era 3°Distrito de Joinville e 2° Distrito de Jaraguá do Sul,
de onde se emancipou, organizava executiva da Festa do Centenário,
marcadapara acontecer de 26 de junho a 12 de julho, no Seminário Sa

grado Coração de Jesus, para comemorar os 100 anos doMunicípio.

Memória Jaraguaense
O que faltou para contar... (80)

r Tio Eugênio
'

O poderoso comerciante Walter Marquardt, hoje nome da

via pública do quadro urbano (Rua 7), no seu tempo, um dos

grandes compradores dos produtos da colônia húngara de

Garibaldi, levantou uma residência de estilo, ainda em pé, tam
bém se deu ao luxo de dotar a sua residência com os benefícios

da iluminação com energia elétrica com um conjunto de baterias,
com capacidade de 110 volts, acionado a energia hidráulica, en
tão abundante naquela região. Era o fino da paróquia.

Lembro ao acaso, falando em energia elétrica, a pessoa mui
,to querida do meu companheiro de bolão, do Ás de Ouro, Heinz
Rodolfo Kohlbach, que empriscas eras trabalhava com meu já

finado irmão, Ewaldo, na Casa Suissa de Eletricidade, de Curitiba, de Alberto Bolliger, e que se

tomou um dos grandes construtores de motores, ainda existente no mercado, com grande acei

tação. Pois o Kohlbach recebeu o título de Comendador, por seus méritos, hoje já falecido, em
vida, quando começou com seu pequeno comércio "A Eletrônica" - o começo de tudo -r-+,

quando se quer vencer na vida. Lembro, repito, do tempo em que a energia elétrica não estava

tão disponível, o "alemão", como era chamado, naturalizado brasileiro, atendia uma enorme

clientela de garibaldianos, de origem húngara, fabricando geradores, o mesmo acontecendo
comRio do Serro, aproveitando inteligentemente o curso da água dos rios, para convertê-la em

fonte de energia, para suas casas, ranchos e maquinários que simplificavam as tarefas

agropastoris, quem sabe muitos deles ainda funcionando. Kohlbach começou debaixo para cima,
mas com os pés no chão. Tenho muito respeito pelo comendador Kohlbach. A sua obra está à

vista de todos.

Lembro, de passagem, um episódio pitoresco: ocupado com defesas fiscais de meus clientes,
contestando notificações, em meio do emaranhado de textos fiscais de interpretação dúbia,
minha filha anuncia que o sr. Kohlbac'h estava ao.telefone, querendo falar comigo. Completada
a ligação, diz o Kohlbach, com o seu inconfundível português, guardando o sotaque alemão, que
precisava falar comigo. Desembuche, então, disse-lhe, e ele me.conta uma história segundo a

qual ouvira conversas, que entidades queriam lhe conferir o título de Comendador, e me pergun
tava se devia aceitar. Quem era eu na vida para orientar naquele instante e brinquei com ele,

perguntando se este título lhe fôra oferecido no botequim da esquina. Dizia então que ia me

mandar todo papelório, assim que isso se confirmasse, como se confirmou, e dei a minha mo-
J '

desta opinião. Volto a falar em eletricidade.

MOMENTOS DE REFLEXÃO

Deus criou a humanidade a sua imagem.
Através do exemplo e dos ensinamentos de

Cristo, aprendendo que Ele valoriza todas as
pessoas excluídas da sociedade, entre as

quais estavam asmulheres. João 13.35 defi
ne que o amor para com outra pessoa é um
amor de justiça, que respeita a sensibilidade,

,

tratando a pessoa como distinta, com liber
dade para ser elamesma. Também amulher
Cananéia não se satisfaz passivamente com a

resposta de Jesus, mas exercitou seu direito
de ter dúvidas, de persistir e perguntar (Mt
15.21-28). Assim como todo ser humano,
temos o direito de sermos cidadãs.

Motivado peloEvangelho, o trabalho visa
oportunizar grupos de mulheres em labora-

GráficaCP

tórios que proporcione aceitação, compreen
são, tomada de consciência sobre si, seu cor
po, sua história e sua vida. Além disso, possi
bilitar o exercício do diálogo dentro do grupo,
com respeito, tendo voz e vez, de maneira dis- I

tinta, assumindo a si e seu modo próprio de

interpretar a realidade; reconhecer-se como

pessoas com espaço próprio e criatividade a

atuação; valorizar-se como cidadãs, reconhe
cendo seu potencial e colocando-o a serviço
da construção de uma relação de igualdade
na relação homem-mulher, em todos os níveis
na vida social e eclesial.

A todas asmulheres jaraguaenseso nosso
fraternal abraço.
Voluntárias da Saúde - Oase

A energia elétrica (2)

Aimpressão
que marca!

370-7919 D 370-8649
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�rculo
Italiano

CÍRCULO ITALIANO DE lARAGUÁ DO SUL
CNPl N° 81.156.341/0001-5

lARAGUÁ DO SUL - SC

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente edital ficam convocados todos os descendentes de italianos
maiores de dezesseis anos para a Assembléia Geral Ordinária de acordo com

o Art. 14 letra "A" do, Estatuto, a realizar-se no dia 30 de março às 18:00
horas em primeira convocação, na Sede Social do Círculo Italiano de Jaraguá
do Sul, na Rua José Marangoni nO 355, em Jaraguá do Sul (SC), para
deliberarem sobre a seguinte:

ORDEMDODIA
1. Prestação de contas do exercício social encerrado em 31.12.2000;
2. Assuntos gerais de interesse da sociedade.

NOTA 1 - A Assembléia Geral será constituída e funcionará em primeira
convocação, com a maioria absoluta dos sócios e em segunda convocação,
30 minutos após, com a presença de qualquer número de sócios.

Jaraguá do Sul (SC), 16 de fevereiro de 2001..

Devanir Danna
Presidente

CORREIO DO POVO
Eleito veículo
do Século 20

Trabalhamos para antecipar à comunidade notícias de como

será o futuro, valorizando o tempo presente. Oferecemos
mais de oito décadas de experiência e temos no currículo
incontáveis lutas pela região. Nosso foco de ação vai além

das montanhas deste vale e nossa disponibilidade de
trabalho é imediata.

o
CORREIO DO POVO
Pu.bliauiu�1919

ROTARYCLUB
DEGUARAMIRIM

(FUNDADO EM 2I/JULIIO/1967)

AGENDASOCIALDOCLUBE...

REUNIÃO 15/MARÇO/2001- Reunião ordinária com a presença de

companheiros visitantes do Rotary Club de Massaranduba, que cons

tantemente nos prestigiam com suas visitas. Companheiro visitante

Irineu, de Massaranduba, explanou sobre campanha que aquele Clube
pretende desenvolver com o apoio do Poder Público, no sentido de

diagnosticar os casos de problemas de visão junto a população carente

em todas as faixas etárias, com conseqüente encaminhamento médico.

NOVIDADESDOROTAPAE.••
Dia 28/ABRIL/200l - IROTAPAE JANTAR DANÇANTE.
Dia 29/ABRlL/2001 � TARDE DANÇANTE A PARTIRDAS 16:00

HORAS NO PAVILHÃO DE EVENTOS DE GUARAMIRIM COM A

BANDAEXPRESSO SUL.

Dia221MARÇO, estádePARABÉNSRAFAELZANGHELINI, filho do
companheiroMaurici.

Também no dia 22, o nosso companheiro diretor da Comissão de Servi
çosProfissionais,CLEBERSAADE, completamais um ano de vida.

Aos-dois, nosso sincero desejo de felicidade, paz, saúde e prosperidade.

IßSTÓRIA-IDENTIDADE-FIDEDIGNIDADE

Talvez poucos perceberam mas nesta coluna resolvemos acrescentar ao

títuloROTARYCLUBDEGUARAMlRIM, asuadatadefundação.
O motivo que nos traz a fazer menção de tão significativa data é,

principalmente, a grande rotatividade populacional em nossa comunida
de. As pessoas chegam, instalam-se, iniciam suas atividades laborais, e
muitas fixam-se definitivamente em nosso meio, outras seguem rumos

diferente. Daí, a importância dos cidadãos que fazem de Guaramirim seu

lar, quer provisoriamente, quer definitivamente, tomarem conhecimento

que mesmo sendo uma cidade de apenas 25.000 habitantes, talvez até

"interiorana" para muitos, ela, GUARAMIRIM, possui no bojo de sua

HISTÓRIA, entidades como o ROTARY, por exemplo, que desenvolve
em nossa comunidade uma IDENTIDADE com características marcantes,
com índole própria, harmonizando-se com as ações de solidariedade,
cordialidade, paz e respeito.

Desta forma harmoniosa e democrática convivemos há 34 anos, cri

ando t< fazendo prosperar estamaravilhosa instituição que é um paradigma
de altruísmo e dignidade, dentro de nossa comunidade; quer diretamente
com o Rotary como Clube de Serviço, quer com a presença de algum
companheiro rotariano participando ou fazendo frente as diversas enti

dades, órgãos públicos, conselhos, comissões e, em qualquer lugar onde
acima de tudo esteja oFIDEDIGNO interesse ao ser humano, a farm1ia, ao
bem-estar social, e, obviamente, sempre em detrimento dos interesses

particulares e obscuros.

ACONTECEUEM 2O/MARÇ0/1968...
(trecho colhido do livro de atas n." 1)

"Em se tratando que neste uia os proprietários do Restaurante
onde nos reuníamos, sr. ARTUR BUTSCHARDT e SENHORA (ANA
BUTSCHARDT) estarem festejando seu casamento de prata, apenas
funcionou o Protocolo, companheiro Gerson, que em nome do Rotary
Club de Guaramirim e dos visitantes, saudou os nubentes, desejando a

eles perenes venturas."

Relações Públicas /373-0091

'lITabelionato,

-, de Notas e

Protestos de

Osnildo Bartel
ti 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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o que se fala no Senado
Bezerra quer mudar Lei

de Responsabilidade Fiscal
- O senador Carlos Bezerra

(PMDB-MT) defendeu urna

flexibilização daLei de Respon
sabilidadeFiscal, para que os no
vos prefeitos tenham fôlego para
começar a trabalhar, "Acho que
a lei é muito boa, deveria valer
de forma -integral apenas para
os próximos prefeitos, até por
que os atuais sofrem com dívi
das e falta de recursos históri

cos", acrescentou Bezerra.
Desde o primeiro ano de man

dato como senador, Carlos Be
zerra vem defendendo uma re

forma tributária que descentra-

I.

lize os recursos do Orçamento
Geral da União. Segundo ele, o
regimemilitar concentrou os re

cursos orçamentários na União,
como forma de esvaziar os po
deres estaduais e municipais.
Veio e redemocratização e a cen

tralização continuou. Atualmen
te, 67% do dinheiro do orçamen
to da União ficam sob o controle
do governo federal. "Essa pro
porção tinha de ser invertida, como
acontece nos países democráticos.
Mas não há vontade política do go
verno para isso, ninguém querper
der poder", afirmou o senador.

JORNAL DO SENADO,
edição 1.228, página 8.

As leituras de Manoel de Souza

Anais da Câmara.

Dividida a Câmara em dois campos, a propósito da prorrogação do
sítio com que se queria armar Floriano, César Zama, veneranda figura da
casa, lançou-se à arena para condenar a possibilidade de novas violên
cias.

_;_ As portas da revolução, - bradou, não se fecharão jamais Gom

a medida de rigor, com extermínio dos revolucionários nos campos de

combate; mas com a remoção das causas que a provocaram, e com um

governo de liberdade, justiça e probidade.
Enumsurto:
- Os povos livres e felizes não se revoltam! <'

Coluna do

li �DINJ[Q)DCC(Q)[NJu
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, Finalidades das Informações Contábeis,
Informações geradas pela Contabilidade e Usuários da Contabilida
de, nesta semana:

Segunda parte Usuários da Contabilidade
Veja a seguir os tipos de usuários e o que eles desejam da Contabi
lidade: Acionistas -Fluxo regular de dividendos, valor de mercado
por ação, lucro por ação etc.
Investidores - Capacidade de gerar lucros em prol da melhor
alternativa de investimentos.

-

.

Credores e fornecedores de bens ê serviços em geral
- Capacidade de gerar fluxos de caixa futuros, suficientes para
pagamento de dívidas, aprovação de novos empréstimos, limites de
créditos etc.
Entidades governamentais - produtividade do setor - Sin
dicatos Arrecadação' de impostos, controle e fiscalização de dados
estatísticos etc.
Outros lnteressados - Órgãos e associados de classes, funcioná-
rios diversos, instituto etc.

'

O tema é vital e, por isso, deve-se manter vigilância quanto ao grau
em que os objetivos gerais da Contabilidade, aplicada a uma atividade
particularizada, estão sendo alcançados. O entendimento das infor
mações pelos próprios usuários pode levá-los à conclusão da neces

sidade de valer-se da ajuda de profissionais da Contabilidade.
Continua na nréxlrna edkão.

GERAL

As cheias de 1906

(continuação)

REMINISCÊNCIAS

Garibaldi-JGS
Distrito de Veszprém (058)

Por que "antigamente" e
"outrora"? XLIII

A perda de vidas no Núcleo Isa

bel, da Colônia de Hansa, ascendia
a 43 pessoas, sendo geral a cons

ternação que tão tristes aconteci

mentos despertava na população
joinvilense.

Na zona doRio Cubatãomorreu
todo o gado vacum, bem como ou

tros animais. O superintendente e o

Conselho Municipal, reunidos em

sessão extraordinária, tomavam de

liberações que a urgência exigia e

telegrafaram aos srs. presidente da

República e aosministros da: Viação'
e Interior. O presidente do Congres
so Representativo, coronel Pereira
Oliveira, nomeava uma comissão

composta pelos senhores Procópio
Gomes deOliveira, GustavoRichlin
eFrancisco Gomes deOliveira, para
socorros no Município.

O ministro LAUROMÜLLER
telegrafava: "OPresidente daRepú
blica resolveu pôr à disposição do
vosso governo a quantia de 50 con
tos de réis para os socorros às víti
maS das inundações .. Comunican
do-me essa resolução, de que tereis
conhecimento/pelo sr. Ministro do

Interior, o sr. Presidente manifesta

vivo pesar que recebe nas tristes
notícias que serei feliz, podendo
minorar, por outras quaisquer pro
vidências ao meu alcance, a sorte

infeliz dos nossos conterrâneos vi

tiinados pelo terrível temporal. (ass.)
LAURÖMÜLLER."
-*- '

"Petrópolis, 30 - Exmo. Sr. Pe
reiraOliveira, governador de Santa
Catarina - Tenho recebido com

grande pesar a notícia dos tristes
efeitos das inundações e localida- .

des desse Estado e o ministro do
Interior vai pôr à disposição de

V.Excia. a quantia de 50 contos para
socorros às vítimas. Saudações
afetuosas.RODRIGUES ALVES".

O superintendentemunicipal de
Joinville, coronel Procópio Gomes
deOliveira, telegrafava ao governa-

-

Afoto mostra oprofessor Luiz Boglár, antropólogo da Universidade de

Budapeste, atualmente entre nós, na sua tenda;participando da 2aFeira

de Ponta de Estoque, patrocinadopelo Rotary Club Iaraguâ do Sul, no
pavilhão "A"do ParqueMunicipalde Eventos, oferecendo o livroMun

do Húngaro no Brasil. de seu pai, além de objetos feitos por índios

dor: "Regressei JARAGUÁ, zona
mais prejudicada inundação. Perece- .

ramITAPOCU-JARAGUÁ 11 pes
soas. Dei primeiras providências res
tabelecer e socorrer mais necessita
dos. PROCÓPIO, superintendente".

O Jornal "Commercio de Jo

inville", da Cidade dos Príncipes,
comentava as inundações e desgra
çäs: "Desde o dia 10/3/1906, as chu
vas caíam em intervalosmais ou me
nos longos, e tornaram-se copiosos
nos dias 22 e 23, e por tal forma cho
veu a noite desse último diá e duran
te todo o sábado (24) que despertou,
e não sem razão, apreensões por par
te demuitosmoradores, tanto que se

estava sob a influência de lua nova

com as suas grandes marés". No

Jaraguá, às 16 horas, o caudaloso rio
transbordava do seu leito e a essa

hora foi visto passar uma ponte que
se reconheceu a que em Hansa atra

vessa o Rio Humboldt.
Pelas 18 horas a enchente havia

tomado proporções verdadeiramen
te assustadoras e os moradores dás

margens lutavam com sérias dificul
dades para se escapar, pois o rio in

vadiu as casas; ameaçando arrebatá
las na sua desenfreada correnteza.

Os que tentaram salvar-se e suas fa
rmlias ou não puderamfazerpor falta
de canoas, tiveram mais tarde arros
tar contramaiores perigos, agravada
pela noite, que se tornou pavorosa
mente escura. Pelas 19h30 foram ou

vidas nas inundações da passagem

Os preços abaixo do mercado, praticados na Caraguá, já deram tanto o que falar que o

caso terminou em uma CPI - Carros a Preços Incríveis. Venha investigar vo�ê também.

de brados _de socorro de pessoas
que passavam rio abaixo.

O sr. João Bertoli, ouvindo. es
ses gritos de desespero, encheu
se de coragem e tentou afrontar o

perigo e conseguindo salvar João

Fernandes de Oliveira, que vinha

agarrado a um pau trazido-pela cor
renteza do rio. Perto dele vinham
nas mesmas condições a mulher e

os filhos de Fernandes e outros que
estavam em sua casa, e que lá fo
ram quase de repente tomados pe
las águas. Dessas pessoas morre

ram ali perto amulher e quatro pes
soas da farmlia de Fernandes, seis
pessoas da família deCrispim Fran

cisco e um filho deAugustoTeixeira
que estavam em casa deFernandes,
conseguindo-se salvar, além de

Fernandes e Augusto, quatro filhos
do primeiro.

Era horroroso ouvir-se - diz um
informativo - o que narram esses

sobreviventes.
José Fernandes morava no Ri

beirão Cavalo, àmargem direita do,
Rio Itapocu, e conta ele que sua fa
mília e pessoas que com ele esta

vam em cima da coberta de sua casa

atéem frente à casa deMax Schubert,
onde a coberta se desconjuntou,
dividindo-se em parte e separando
os de repente uns dos outros sob
os mais tristes lamentos e brados
de socorro. Chovia forte e a noite
medonha de escuridão. Segue na

próxima edição. (FRTZVONJARAGUÁ)

CARAGUÁ
Fone: (47) 371-4000
Jaraguá do Sul
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ANIVERSÁRIO
Na última semana, o Instituto Educa

cional Jangada comemorou em grande
'estilo os 17 anos de atividades em Jaraguá
do Sul. A novidade ficou por conta da inau

guração do novo visual do colégio.

LANÇAMENTO
A empresária Dalma Salai, da Séculus

Empreendimentos Imobiliários, empenha
díssima na comercialização de dezenas de

apartamentos em locais altamente privi
legiados de Jaraguá do Sul e também do
litoral, inicia agora a comercialização do
Residencial Santos Dumont. O edifício, de
quatro pavimentos, será construído no cru
zamento das ruas Bernardo Dornbusch e

Santos Dumont, na Vila Lalau.

CURSO
O Colégio Nova Era recepciono:u convi

dados e a imprensa no dia 15 para um

happyhour nas dependências do colégio,
na Rua Bernardo Grubba, 90 (antigo Ce-

I pron), para apresentação do curso técnico

: de Publicidade e Propaganda.

PESQUISA
A CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas

de Jaraguá do Sul) e a Unerj (Centro Uni
versitário de Jaraguá do Sul) realizarão o

seminário "Perfil do consumidor, hábitos
de compra e atendimento". Será amanhã,
dia 21 de março, �s19h30, no auditório da

instituição. Estará em análise o resultado
I de uma pesquisa realizada em dezembro,
junto aos consumidores.

JANTAR
O Círculo Italiano de Jaraguá do Sul

realiza no dia 30 de março o 10 jantar típico
do ano. Será no salão de festas da Igreja Nos
sa Senhora Rainha da Paz, no Bairro Vila
Nova.

Encontro

Quinta, sexta-feiras e sábado, dias 22,
23 e 24.de março, nos clubes Atlético Bae

pendi e Beira Rio, acontece o 40 Encontro
Estadual de Delegados e Coordenadores do
Creci/SC, em Jaraguá do Sul. Abertura dia
22, no Baependi, às 20h30, com a presença
de autoridades e convidados com jantar
por adesão. Dia 23, a partir das 8h30, aber
tura dos trabalhos e debates. Encerramento
dia 24, no Beira Rio, com reunião plenária.

Num die de Paulo Jorge, da Photo Cia., o

enlacematrimonial deMarcos Silva Barreto
e Marcela Franke, no último dia 24

DanielRodrigo, calouro do curso de Ad

ministração� Comércio Exterior - da

Unerj, será cumprimentado amanhã, dia
21, pela idade ""?"

Osnir Leoni aniversaria hoje e

recebe os cumprimentos dos
amigos e familiares. Parabéns!

Qavelli, a loja
que veste o

homem de
bom 8osto.

Calçadãq364-c/estacionanentoanexo-nãofechamosparaamoço
Fone: (047) 370-1010 - fax: (047) 433-3501

KIBARATO
Vestindo Toda a Família
* Confecções em geral

* Cama - Mesa - Banho

Com omelhorpreço da cidade
Visite nossa nova loja:
Av. Mal. Floriano, 35

RtS SOCIAL-5

Fotos Divulgação

Um "coice" especial para o "Cavalo Véio". Geraldo

Jr, o homem das madrugadas da Studio FM, troca
idade hoje

Lauri da Silva, nesta pose com a família, aniversariou
.

no dia 3 de março

'F:.c'li . A rtiV=.c'r$á.ri@'" Z e/J.- '.

15/3
Andréia Lukachinskri
18/3

CelinaPapp
VilmarV. Alves
19/3
MartaMohr

Henrique João Kuster Neto
lImar 1. Kuhn
ArnoMarquardt

Jean CarlosMotta
Waldemar Mohr Neto

. 20/3
Justina Stein
Adriano José Demarchi
21/3

.

WigandoBehling
Dr. OsmarC. Cruz
Josemara Janice Murara

Dr.Luciano Maiochi Pereira
Oftalrncloçista - C(RM 9066

r
Rua Guilherme Weege, 327 • Centro· Jaraguá do Sul· SC
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Mobilização: encontro teve participação de prefeitos, empresários e deputados da região

Exclusão daRodovia do Arroz
doBID 4 preocupa lideranças

JARAGUÁ DO SUL, 20 DE MARÇO DE 2001

� •.. deputados federais

partjêiparam da reuniãó em

Guaramirim, ontem, pretendetn
levar as questões ruais te
levantes ao Fórum Parlamentaf

'i?

Bancada Catarinense, que
:á reunida na senrana-que
em Bra§flia. O depüt
'to MeJ,'ss propõe a

ção para inclusão da-obra
de duplicação da BR-280,.not,

orçamento federal para o ano

que vem. Ele também defende a

;conclusão da SC-41�',nos
trechos entre Guaramirimê
Jolnvílle (Rodovia do Arroz) e

assaranduba a São J �

pendentes no Estado, cOmb

própria conclusão da ER-IOI,
e que por isso "não deve ser

criada falsa expectativa em

relação aos prazos pára a BR-
_1

�80". E alertou que existeJorte'
'bby pölítiço
V:êsti.rneJi)to§ np

quê pode dificu
dimento das preteIls�§ da :r -

gião para o Porto de São PIan
cisco do Sul.

Já o deputado Eni Vqltolini
sugeriu que o secfetário dos

Transportes do Esta,çlq� :Uode,
gar Tiskoski, partjç'

.

a reunião do Co
esenvolvimeIlt(), fi

ta,bril, em Join�iÍle. lN

CDD conta commais seis

carteiros e seis motocicletas

Conselhodo Essa questão foi um dos prin- tolini e Carlito Merss, também foi Jaraguá doSul- Na manhã áreas. "Jaraguá do Sul foi dividida
.'

Eixo também quer
cipais assuntos do encontroman- tratado sobre a duplicação daBR- de ontem, foirealizado coquetel em 21 áreas, Guaramirim em

tido ontem emGuaramirim, quan- 280. As lideranças da região de implantação do novo sistema duas e, Schroeder, uma. Esta di-

debaterduplicação do as lideranças presentes decidi- querem saber qual será o traçado de distribuição dos Correios do visão serve para organizar e agi-

daBR..280
ram pressionar mais os governos que entrará na licitação e parti- Município, na CDD (Central de lizar o trabalho", conta Maga-
estadual e federal pelo atendi- cipar do detalhamento do mesmo, Distribuição Domiciliar). Com lhães.
mento das reivindicações da mi- para que atenda efetivamente as foco principal de melhorar a qua- Segundo o chefe da CDD,

Guaramirim - A possibili- crorregião, compreendida pelo necessidades da região e evitar, lidade do serviço, o chefe da os carteiros ainda enfrentam
dade de exclusão da obra da Ro- Eixo. Essa pressão funcionará com isso, problemas como acon-

CDD, João Carlos Magalhães, diz problemas na identificação dos
dovia do Arroz, ligando Guarami- através de lobby político e eco- teceram depois de concluídas as

que modernizaram toda estrutura endereços devido à falta de
rim a Joinville, pela antigaEstrada nômico, segundo o empresário obras na BR-IOI, com sérios

, Brüderthal, preocupa as lideran- Eduardo Horn, que preside o problemas ao tráfego de veículos,
da unidade e centralizaram os nome nas ruas e numeração.nas
atendimentos, inclusive das residências. "Nós pretendemos

ças do Conselho de Desenvol- conselho, destacando que já exis- inclusive.
cidades de Guaramirim e Schroe- agilizar cada vez mais nesses

vimento do Eixo Joinville-Jara- te visível descontentamento entre AUSÊNCIA-Nesse aspec-

guä do Sul e Microrregião, que os empresários e prefeitos parti- to, estava sendo aguardada on-
der. "Nossa intenção é propor- trabalhos, mas para que isto

esteve reunido ontem em Guara- cipantesdo grupo, pela lentidão tem, em Guaramirim, a partici-
cionar atendimento completo e aconteça é necessária a co·

mirim, discutindo o assunto. A com que as reivindicações da pação do diretor do DNER (De- qualificado ao público", destaca. laboração das pessoas", consi-

obra corre risco de não ser incluí- região estão sendo tratadas. partamento Nacional de Estradas
A partir deste ano, a unidade dera, referindo-se também à

da na captação de recursos ex- Na reunião de ontem, que de Rodagem}em Santa Catarina, vai contar com o trabalho de mais instalação da caixa receptora

ternos pretendidos pelo governo contou com as presenças dos Roberto Ribas, inclusive, mas ele seis carteiros e, para a atuação das correspondências no muro

do Estado, com financiamentos prefeitos de Jaraguá do Sul, lrineu não compareceu. O lançamento dos mesmos, adquiriu seis novas das casas. "A orientação que

externos, através do BID 4. O Pasold, e de Guaramirim, Mário do edital de licitação para a con- motocicletas. Ao todo, a CDD, repassamos para os carteiros é

motivo seria o alto custo de Sérgio Peixer (Luiz Henrique da tratação da empresa que irá exe- localizada no Bairro Baependi, 'para deixarem as cartas em lo,

implantação da rodovia, cerca de Silveira, de Joinville, não parti- cutar o estudo da duplicação da conta com 44 funcionários, sen- cais seguros, do contrário, a

US$ 30milhões, que seriam utili- cipou dessa vez), além de em- rodovia está previsto para maio, do 38 carteiros, que trabalham na correspondência retorna para a

zados para outras realizações no presários e dos deputados fede- com prazo de 360 dias para exe- distribuição das cartas nos três unidade", explica Magalhães.
Estado. rais Vicente Caropreso, Eni Vol- cução do mesmo. (MILTON RAASCH) municípios, subdivididos em 24 (FABIANE RIBAS)

Especialização: Hospitru de Clínicas Estado do Rio de Janeiro
(, Curso lla.sociedade Brasileira de Oftalmologia do Rio de Janeiro

AV. Mal. Deodoro 776· Sala 12 • Ed. Maximunn Center

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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Desentendimento: Schumacher ultrapassa e Rubinho desaprova atitude do alemão

Schumachervence denovo
eBarrichello reclama

Sepang - Rubens Barrichello ter- de acordo com BarrichelIo, a Ferrari teria
minou o GP da Malásia em segundo lugar, pedido aos seus pilotos que mantivessem
no domingo. Resultado respeitável,já que as posições para não correrem riscos na

o vencedor foi o mesmo que vem ganhan- pistamolhada e perigosa. Mas Schumacher
do tudo desde setembro do ano passado, não ligou para a ordem e, na 12\ passou
seu companheiro Michael Schumacher. não s60 brasileiro, como Trulli, que estava
Mesmo assim, o brasileiro demonstrou mais à frente, na mesma manobra. E, a

insatisfação com suposto favorecimento partir daí, o alemão começou a dar seu
da equipe ao alemão. Para ele, Schuma- espetáculo, superando também Frentzen,
eher desrespeitou acordo poucas voltas Ralf, Hakkinen, Verstappen e Coulthard,
depois da relargada da confusa prova de assumindo a liderança na 16a volta. Rubens

Sepang. veio na mesma toada e na mesma volta
Na largada, Schumacher manteve a estava em segundo, mas a 5s4 do alemão.

ponta com Barrichello em segundo. O Depois da corrida, emburrado, Bar-
brasileiro chegou a ser ultrapassado por richello recusou-se a comentar o suposto
Ralf Schumacher, mas forçou a retomada "desrespeito" de Schumacher. "É algo que
da posição, tocou no alemão daWilliams, tenho de .falar com a equipe primeiro."
que rodou, e foi em frente. Michael explicou a ultrapassagem de outro

A direção de prova resolveu colocar o jeito. "Ele deu uma bobeada na curva 8,
safety-car na pista porque havia ummonte eu coloquei o carro lado a lado, a curva 9

.

de carros nas áreas de escape e a visibili- era para meu lado e passei, não queria
dade em alguns trechos do circuito era perder muito tempo. Foi fácil. Eu estava

I1111à. 'A 'operaçãotoda levou mais de um mais rápido que ele." Depois de se livrar

lJ)i:ll'uto. Bàrríchello saiu, Michael.trocou de todo mundo, a coisa' ficou tão tranqüila
seus pneus e'o-prejuízo nem foi tão grande que Michael chegou a brincar com o

porque como safety-car na pista �ra .sö .

; diretor-técnico Ross Brawn pelo rádio: "Dá
questão de juntar-se ao pelotão}, ,.':;, "

'. "'até para tornar Ul;D cafezinho". Dava mes-

Na volta 11, a relargada. Foiqlrà�do, mo, (FLAVI6GOM�S)
,
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�ardi comemora
q�'d9is carros da Minardi chegaram ao final

d# íprova de Sepang. "É uma vitória para
;;:.. .,', .: �'

.

nos", disse Tarso Marques, 14° colocado,
quatro voltas atrás de Schumacher, Ele teve

um pneu estourado no meio de uma reta e

ficou sem freios no final da corrida. "Mas
foi bom, porque deu para aprender muito
sobre o carro." Seu companheiro Fernando
Alonso ficou em 13° depois de cinco pit
stops.

J

a Schumacher e Barrichello me passaram":
disse Coulthard, que liderava depois da

relargada. Ron Dennis assumiu a decisão:
"Era um risco muito grande usar inter
mediários porque os carros estavam aqua
planando a 100 km/h."

s,

Burti termina de novo

Luciano Burti terminou sua segunda corrida
com a Jaguar, embora tenha ficado longe da
zona de pontos, em décimo. "Os pneus de
chuva forte não funcionaram bem quando a.

pista começou a secar", disse o brasileiro.
Seu companheiro Eddie Irvine abandonou

depois de ser tocado por Vers tappen na

largada. "De novo fui vítima de alguém que
não usa o cérebro", reclamou o irlandês.

McLaren lamenta

� escolha de pneus de chuva forte, e não

Intermediários, foi a explicação da McLaren
Para mais uma derrota para a Ferrari. "Eram
bem mais rápidos que os nossos, por isso

Chuva atrapalhou
a realização do
automobilismo

Jaraguá do Sul Estava tudo

pronto, mas o tempo não colaborou. A

segunda etapa do Campeonato Catarinense
de Automobilismo não foi realizada neste

fim de semana, em São Bento do Sul,
devido à chuva. A prova foi adiada para
os dias 24 e 25, no Autódromo Rio Re

preso. O piloto jaraguaense Raulino Kreis
Júnior diz que os tempos marcados nos

treinos livres vão valer neste fim de sema
na. "Se a prova tivesse sido realizada eu

teria largado na pole, entre os 30 carros

que iriam correr na minha categoria, eu
fizo melhor tempo", conta o piloto, que
registrou 1 '28"208, na Novatos.

No total, 86 pilotos' estavam inscritos

para a prova. Na Stock Car, havia 21 car

ros inscritos, recorde na categoria. Os in
gressos vendidos valem para o próximo
final de semana. Para quem não participar
dos treinos no próximo sábado, vale o

tempo registrado na manhã do dia 17.

Na Marcas A, o piloto jaraguaense
garantiu a pole position nos treinos, dei
xando para trás o são-bentense Leomar
Fendrich. Armin Kliewer, de Curitiba, está
à frente da Stock Car e, Rodrigo de Barba,
lidera na Marcas B. (FABIANE RIBAS)

Sexta rodada do
\

futsal de Schroeder
acontece hoje

Schroeder - A equipe juvenil da
Malwee/FME empatou com aMalweelFME
Infanto por 5 a 5, durante a quinta rodada
do Torneio de Verão de Futsal, realizada em
Schroeder. A Kiferro venceu a KLCICoru
pá por 5.a 4, e o União Esporte Clube ga
nhou da Águia Branca por 9 a 7.

O assessor de Esporte Glauco Behrens
informa' que a sexta rodada vai acontecer

hoje. Às 19 horas, jogam MenegottifTupy
x Gesso Jaraguá; às 20 horas,Malwee juve
nil enfrenta a equipe Tony's Calçados, e, às
21 horas, EstorillMega Tranze o Pé joga
com a União Esporte Clube.

Na preliminar da primeira Copinha de

Verão, a Hering venceu a CME/Schroeder,
por 4 a 3, na categoria Mirim, e vai jogar
semifinal, no próximo dia 23, às 17 horas,
contra SER Floresta, de Pomerode, em
Schroeder. No dia 30 acontece a outra

semifinal com jogo entre CME/Schroeder
x Apama, de Blumenau. "As duas equipes
que vencerem vão fazer a final", conta.

No dia 23, também vai ser realizada

partida entreMalweelFME (Infantil) contra
a Royal Júnior, de Indaial, às 18 horas. O I
jogo é válido pela primeira semifinal da

categoria Infanto. (FR)

CIRURGIÃO-DENTISTA - Especialista em Prótese
Dr: AW F c90r(..o-Oo-v�.
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804
E-mail-drair@netuno_com.br

OCRINOLOGIA
,

arceco-We:b-eY' 5 ílNev
5-3786 - Sala 801

tágip na Universidade de Bordeaux França

ENDOCRINOLOGIA
Dr: CUweY".w-vvS�

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

CARDIOLOGIA
t»: Fcihio-.C. lvI�o

Fone/Fax: 371-6811 - Sala 606

1··· •••... B..� ..a @�i.lb••�.�i!j�_yy� ..�.g ..� ! §.º : � ..ª.fª.gyª •..�•.º§yi�:- ªº._ .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



8 - ESPORTE, CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 20 DE MARÇO DE 2001_

Malwee/FMEvenceaUnisulnaestréiadoEstadualdeFutsal
Próxima disputa
dos jaraguaenses
será amanhã,
contra oChapecó

Jaraguä do Sul - A equipe
MalweelFME venceu a Unisul,
de Florianópolis, por 3 a 2, no
jogo de estréia do Campeonato
Estadual de Futsal, realizado neste
sábado, no ginásio do Parque
Malwee. Numa partida marcada

por muitas trocas de passes er

rados e quadra escorregadia, os
dois times estiveram longe de
mostrar boa qualidade de jogo.
Apesar dos três pontos con

quistados, o técnico Fernando
Ferreti espera que o time possa
render muito mais, principal
mente com a chegada do ala De

dé, ex-Sumov.
A partida começou tensa com

os dois times mostrando desen

trosamento, principalmente na

ligação entre defesa e ataque. O
time da Capital, que conta-com a

presença de dois ex-jaraguaenses,
o goleiro Ninho e o ala Jedson,
iniciou melhor, mas esbarrou na

boa forma e na agilidade do

goleiro Franklin.
Somente a partir dos 10 pri

meiros minutos é que o time de

Jaraguá do Sul conseguiu recu

perar o poder de jogo. As entra

das de Sandrinho e Daniel deram .

, novo ritmo à partida. Foi numa
falha: dos jaraguaenses-que Mar
celinho abriu o placar da Unisul,
faltando lOsegundos para o en

cerramento da primeira etapa.
Em desvantagem no mar

cador, Ferreti tornou o time mais
ofensivo colocando Chiquinho. A
mudança deu resultado e Júlio
César empatou logo no início do

segundo tempo. Logo em se

guida, Sandrinho recebeu lan

çamento em profundidade atrás
da zaga e desempatou o jogo.

Após o gol, os dois times co
meçaram a sofrer com a umida
de em quadra. Escorregando
muito, os atletas das duas equipes
tiveram mais uma preocupação:
manter-se em pé. Mesmo assim,
Marcelinho, numa nova falha da
defesa da Malwee, aproveitou a

oportunidade e decretou novo

empate. Quando todos já espera
vam que o-placar estivesse de

finido, o fixo Chico conseguiu es-

Futsal: próximo compromisso da equipe jaraguaense será na quarta-feira, contra o Chapecó

capar num contra-ataque e de

sempatou a partida.
Após o jogo, Ferreti explicou

que pretende corrigir algumas
falhas observadas na partida.
"Estaremos já com o Dedé e

espero que o time mostre muito

mais qualidade de jogo do que o

apresentado contra a Unisul",
considera.

-

A Malwee volta a jogar nesta
quarta-feira,. às 20h30, contra a

Tozzo/AABB, em Chapecó, pela
segunda rodada do Campeonato

Catarinense. Na sexta-feira, o

time jaraguaense recebe a equipe
da UneblDal Ponte, de Brasília,
pela primeira rodada da Liga
Nacional de Clubes. O jogo será
realizado no ginásio da Malwee,
às 20h30.

. ZoomCreative
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