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Solenidade de inauguração reuniu ontem representantes políticos do Estado

Estruturadanova delegacia de
polícia foi inaugurada.ontem

Ontem foi realizada a solenidade de inau

guração da nova Delegacia da Comarca de

PolíciaCivil de Jaraguá do Sul e entrega demais
quatro viaturas. O evento contou com a pre

sença de representantes políticos doMunicípio
e do Estado de Santa Catarina. Orçada em

aproximadamenteR$ 153mil, sendo R$ 80mil
do governo do Estado, a nova delegacia tem
335 metros quadrados e foi construída num

terreno da Prefeitura, na Rua Guilherme

Wackerhagen, no Bairro VilaNova, próximo
ao Fórum e àDelegaciaRegional. Página 6
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Edson Junkes/CP

Ano 82 - W 4.414 - R$1,OO

Prefeitos vão a

Brasília em abril

Quatro prefeitos da região
confirmaram .presenças na

Marcha aBrasília, programada
para os dias 3, 4 e 5 de abril.

Apenas o prefeito de Jaraguá
do Sul, Irineu Pasold (PSDB),
não viaja. Na pauta, a Lei de
Responsabilidade Fiscal.

Página3

Pasold embarca

hoje para Brasília
o prefeito Irineu Pasold

(PSDB) embarca hoje para
Brasília em busca de recursos
dos ministérios da Saúde e

Meio Ambiente. O objetivo é
investi-los na construção do
Centro Vida e no lixão daVila
Lenzi. Página 4

Quatro notas falsas.
foram recuperadas

Quatro pessoas foram de
tidas em flagrante pela Polícia
Militar, na sexta-feira à noite,
ao tentar repassar quatro notas
falsas no valor deR$ 50,00 em
estabelecimento comercial, no
Bairro Barra do Rio Cerro.

Página7

A Malwee/FME empatou com o Rio Verde/Fesurv,
de Goiás, por 2 a 2, na segunda rodada da Liga Nacional. Página 8
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2 - OPINIÃO

Banquete para a oposição
A semana será decisiva para as pretensões no Congresso.

Enquanto a oposição vai conquistando as assinaturas necessárias

para a instalação de umaCP! mista para investigar as denúncias
de irregularidades na admi

nistração federal, os governistas
tentam barrá-la. O presidente
Fernando Henrique assumiu
pessoalmente o comando da

Operação Abafa II. A primeira
aconteceu no ano passado, quan
do se tentou apurar as ligações do
ex-secretário daPresidênciaEdu
ardo Jorge como juizNicolau des.
Santos Neto.

o enganou.

CORREIO DO POVO

Grandemulher

JARAGUÁ DO SUL, 27 DE MARÇO DE 2001
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It PJ tr'fIWO governo argumentaque uma
CP! agorapoderá geraruma crise,

'
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em nadá, atrapalham odesen;:·"
volvimento das ações de governo; muit��icr,to.ntrário. Dita4trra
e arbítrio sim. As falcatruas varridas para debaixo dos tapêteS,
palacianos durante o regime militar redundaram nestePaís
esdrúxulo, considerado um dos mais corruptos domundo.'
A instalação de uma CP! será a oportunidade para que a

sociedade tome ciência da bandalheira que ronda os gabinetes,
revelando o lado obscuro da política; mesmo que, a exemplo
das demais, não se puna ninguém,muitomenos recupere algumas
migalhas da fabulosa fortuna roubada. Pelomenos, servirá para
mostrar a: dimensão da corrupção e os envolvidos, servindo de
balizador para a escolha dos próximos dirigentes. Entretanto, as
esperanças se voltam para a consciência dos congressistas.

Todavia, seja qual for o resultado dessa contenda, omal já
está feito. O empenho pessoal de FHC poderá lograr êxito, mas
não afastará as suspeitas de 'envolvimentos na roubalheira,
podendo trazer prejuízos à administração e, conseqüentemente,
ao candidato oficial.Há vitórias que acabam custando muitomais
caro que a derrota. A prosperar a operação abafa, o governo
estará no centro das discussões e exposto ao bombardeio da

oposição -' talvez da população-' ; provocando desgastes
políticos detoda ordem., .

" ,

, O arquivamento da CPI produzirá ll-I11 sucesso capenga e

temporário, MeSl'!1C> queogoverno se livre das pertyrbações-'
o que é bem provável, dado àsbarganhas polítícas -, , estará
sempre às voltas com seus fantasmas.Na campanha-de 2002, 9
assunto, corri certeza, será.martelado à exaustão, obrigando o

candidato oficial a gastar boa parte do tempo, senão todo, para
se explicar. Aliás, desde meados do ano passado, o governo
nada rriais fez do que se defender, tentando administrar as co
branças relativas à conduta ética.

Com ou sem CP!, o governo vai enfrentardificuldades daqui
para frente. A instalação da comissão virou fato político e estará
na ordem do dia, E surtirámais efeito quanto maior forem as

suspeitas de envolvimento do presidente. Na concepção popular,
se evita a investigação, é porque tem algo a esconder. É verdade

que uma CP!, na altura do campeonato, traz a desorganização.
Mas é preferível enfrentá-Ia,já que não háporque temê-la, do
que apostar na sorte. Depois não poderá reclamar que a cigana

'<

'I';· ','.-
-, 0'0 -s.

Em nosso meio existem vários

tipos de mulher: a bonita, a feia, a
gorda, a magra, a gostosa, a chata,
a atraente, a rica, apobre. Mas nós,
homens, jamais devemos julgá-las
desta maneira. No meu ponto de

vista, pela convivência que já tive
entre elas, devemosolhar asmulhe-
res de outras maneiras.

Existe aquela mulher que con

segue satisfazer o homem no máxi
mo por uma noite, mas esta ainda

não se tomou urnamulher, ela é ape
nas urna pessoa do sexo feminino.

Tem aquela que satisfaz e já
consegue conquistar o homem por
vários dias, esta simjá é uma mu

lher, e aquela que satisfaz, con
quista e gosta do homem por várias
semanas é uma boa mulher.

Temos ainda aquela que satis

faz, conquista.e é apaixonada pelo
homem por :alguns meses, esta é

uma ótima mulher.
. Aquelaque satisfaz, conquista,

quase chega a amar e ser fiel acom
panha o homem nas horas boas,
nomáximo por um ano, esta é uma
excelentemulher.

* Geovane Demarchí

Aquela que satisfaz, conquista,
é companheira e sempre fiel, se�te
urn grande amor por vários anos

de sua vida, é umamulherespecial.
Esta só não é perfeita porque faltou
o mais importante para ela se tor

nar uma grande mulher.
,E, finalmente, existe uma mu-'

lher muito rara, que todos nós
homens almejamos. Esta mulher
satisfaz o homem todas as noites

e consegue o essencial, conquistar
o homem por todos os dias da sua

vida. Ela não sente somente uma

paixão de meses, porque ela é

sempre apaixonada pelo seu com

panheiro. Ela não acompanha o

homem somente nas horas boas,
mas emtodos os momentos da sua
vida.

.

Estamulher não sente somente

um grande amor, carinho e orgulho
de seu companheiro por alguns
anos, mas lhe dá çarinho, dedi
cação, compreensão e o mais im

portante que umamulher pode dar
ao.seu homem, urn verdadeiro amor

por toda sua vida, e ela consegue
uma coisa quase impossível do

homem, a fidelidade. Por isso ela

chegou no auge de uma mulher,
esta é uma grande mulher.

.Muitasmulheres reclamam que
estão faltando homens de verdade
nos dias de hoje, ou seja, o seu

grande homem. Não discordo des
tas lamentações, mas, sinceramen
te, essas deveriam fazer uma auto
análise e sentir semerecem e prin
cipalmente se estão preparadas
para ter ao seu lado o homem da
sua vida.

Tenho certeza que quando vo

cê se tomar uma' grande mulher
você encontrará o seu grande ho
mem. Para conseguir este objetivo
lute como Anita Garibaldi, se

dedique como Teresa de Calcutá
e, principalmente, ame como uma

verdadeira mulher,
E você que já se considera uma

grande mulher, meus parabéns,
mas, por favor, ajude as meninas

moças de hoje a serem as grandes
mulheres de amanhã.

* Agropecuarista

Artigospara Carta do Leitor, devem ser enviados para Rua WalterMarquardt, 1.180. As cartas devem conter
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MILTON RAASCH

o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Jaraguá do Sul e

Microrregião realizou, sábado pela manhã, na Sociedade Esporte
Clube Fanfarra, em Massaranduba, reunião ,com os servidores

públicos locais. Foi a primeira reunião efetiva com os servidores

públicos municipais locais desde a existência do sindicato da

categoria na região, segundo a presidenta Idinei Petry. Ela está
animada com o fato de que, finalmente, o sindicato está tendo

espaço para atuar em Massaranduba e melhor representar a
categoria. Durante a reunião foram colhidas 16 filiações de

servidores que desejam pertencer ao quadro de sindicalizados.

Concurso I
Em uma próxima reunião com

os servidores públicos
municipais de Massaranduba,
que ainda não tem data

marcada, será tratado sobre a

questão dos concursos públicos
realizados pela Prefeitura. Sabe"

,

se que o prefeito Dávio Leu

(PFL) já determinou à
assessoria jurídica que efetue a

reavaliação de todos os

concursos realizados nos últimos
cinco anos, com a intenção de
detectar eventuais irregularidades
na realização dos mesmos.

Concurso II
Diante disso, o Sindicato dos

Servidores Públicos Municipais
enviou ofício ao prefeito Leu,
solicitando informações sobre

como está a situação, no
tocante a realização dos

concursos públicos. A provi
dência visa desde já acompa

nhar a questão e fazer a defesa
dos interesses dos servidores

muniçipais no caso. Por outro

lado, a entidade quer também
fortalecer o trabalho em Corupá

e Schroeder, assim como já
acontece em Guararnirim.

Superado
,

De acordo com fonte pefelista, a reunião do PFL durante o final
de semana, em Guaramirim, além de definir a nova Executiva do

partido, serviu também para aparar algumas arestas que existiam
no relacionamento entre o secretário de Planejamento e

Desenvolvimento Urbano, Valério Verbinem (PFL), e o vereador e
líder do governo no Legislativo, Salim José Dequêch (PFL). Eles

andaram trocando farpas pela imprensa.

Itoupava-Açu I
O prefeito de Schroeder,
Osvaldo Jurck (PMDB), esteve
ontem na localidade de

Itoupava-Açu verificando,
pessoalmente, as dificuldades

que a comunidade enfrenta em

decorrência das recentes
'

enxurradas e definir quais as

providências que a Prefeitura
,

poderá adotar. Jurck está num

dilema em relação a esta

comunidade, que ele gostaria de
auxiliar sistematicamente, mas
que, na realidade, pertence a

Joinville.

Itoupava-Açu II
Há cerca de 30 dias, Jurck

esteve em Joinville tratando da

questão de Itoupava-Açu
diretamente com o prefeito Luiz

Henrique da Silveira. Na

realidade, o que precisa
acontecer é uma posição final e

definitiva de Joinville em

relação a esta comunidade, que,
devido a distância, não

consegue atender com toda a

atenção necessária. Ou libera

parte do território e anexa a

Schroeder ou melhora as

condições gerais de atendimento.

ENTREASPAS �-----

"O crime organizado é urnajoint-venture entre o narcotráfico
e todos os segmentos da marginalidade atraídos pelas fabu

losas quantias em circulação e as oportunidades de 'mudança
de escala.'" (Jornalista Alberto Dines explicando o interesse de

jovens pelo negócio escuso e as conexões entre marginalidade e

sociedade)

CONSULTÓRIO DE ORTOPEDIA

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Membros titulares da sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia

Prefeitos do Vale do ltapocu
terão audiências em Brasília

Autaidades

tanbém�'
a rv1achaemDefesa
dosMlIlicípios

Guaramirim - Pelo menos

quatro prefeitos da Microrregião
do Vale do Itapocu, Mário Sérgio
Peixer (PFL), de Guaramirim, Dá
vio Leu (PFL), de Massaranduba,
Luiz Carlos Tamanini (PMDB), de
Corupá, e Osvaldo Jurck (PMDB),
de Schroeder, já confirmaram pre-

-t

senças nos dias 3, 4 e 5 de abril,
em Brasília, para cumprir diversas
audiências em órgãos do governo
federal e solidarizar-se com aMar

cha em Defesa dos Municípios,
que está sendo organizada pela
CNM (Confederação Nacional dos
Municípios). A exceção será o

prefeito de Jaraguá do Sul, Irineu
Pasold (PSDB), que viaja hoje para
Brasília, onde cumprirá agenda
com vários assuntos do interesse
do Município, mas não participará
do evento previsto para a semana

que vem.

A mobilização dos municipa
listas no Distrito Federal vai iniciar
com a concentração dos

_

manifes
tantes no Auditório Petrônio Por

tela, no Senado Federal, no dia 3

(terça-feira), para definição da

pauta geral do movimento e pros
seguirá com as demais' abordagens
e encaminhamentos das reivindica

ções, nos dois dias seguintes, cul
minando com a elaboração da Car-

Arquivo/CP: Edson Junkes

Peixer: prefeito de Guaramirim quer zerar déficit do hospitalmunicipal

ta de Brasília, na quinta-feira, no
encerramento do encontro.

A lista de assuntos que serão

tratados por prefeitos, vice-pre
feitos, secretários municipais e

vereadores de várias regiões do
País é extensa. Constarão desde

questões relacionadas com a Lei
de Responsabilidade Fiscal, vi
abilização do saneamento finan
ceiro dos municípios, Reforma.
Tributária, investimentos para in

formação de sistemas e serviços
municipais, transporte escolar,
participação de conselheiros ou

representantes nos Tribunais de
Contas Estaduais e retenção da
CPMF para investimentos em saú
de nos municípios, entre outros.

REIVINDICAÇÕES - Os

prefeitos da Ínicrorregião aprovei
tarão para realizar audiências .in
dividuais em busca de verbas e

serviços do governo federal, com
acompanhamento do deputado fe
deral Vicente Caropreso (PSDB).
Mário Sérgio Peixer, de Guararni

rim, quer recursos para promover
o saneamento da dívida do Hos

pital Municipal Santo Antônio,
superior a R$ 1,3 milhão; Dávio
Leu, de Massaranduba, vai pedir a
liberação dos recursos já previstos
em emendas orçamentárias da

União, e Luiz Carlos Tamanini, de
Corupá, reclama verbas das áreas
de infra-estrutura, transportes e

saúde. Osvaldo Jurck, de Schroe

der, prepara a agenda esta semana.

(MILTON RAASCH)

PFL deve confmnarDequêchNeto napresidência
Guaramirim - O atual te

soureiro doDiretórioMunicipaldo
PFL, José Dequêch Neto, o Zeca,
deverá ser o próximopresidente do
partido no Município, em subs

tituição ao prefeito Mário Sérgio
Peixer. As indicações de José De

quêch Neto e dos demais nomes

que formarão a nova Executiva
aconteceu sábado pela manhã,
durante reunião do partido no

Parque Municipal de Eventos. Fa
rão partedanovaExecutiva, ainda,

GilmarMarcarini, vice-presidente;
Lauro Fröhlich, delegado; Valério
Verbinern, 10 secretário, e Luiz
Carlos Pereira, para tesoureiro.

A confirmação desses nomes

só deverá acontecer em abril pró
ximo, durante a convenção do PFL
de Guararnirim. A data será mar
cada ainda esta semana, em reu

nião de lideranças. O empresário
José Dequêch Neto é filho do ex

prefeito e atual vereador Salim José

Dequêch, e ingressou noPFL junto

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

e Curso na Sociedade BrasUeira de Oftalmologia do Rio de Janeiro
AV. Mal. Deodoro 776 - Sala 12 - Ed. Maximunn Center Fone: 047 275-1150

com o pai há alguns anos. Ambos

pertenciam ao PPB, anteriormente.
Durante a campanha pelas eleições
municipais, no ano passado, De
quêch Neto participou da coorde

nação da campanha do PFL, que,
aliado ao PPB, derrotou o PMDB
do ex-prefeito Antonio Carlos
Zimmermann. A indicação de

Dequêch partiu do prefeito Peixer,
que quer desvincular-se de tarefas
no partido, para poder dedicar-se
mais ao governo. (MR)

•

370-8649
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Konen confirma 'briga' pela
liderança noPMDB da cidade
Depufado nega
queesfeja
inviabilizando o
debafe inferno

,

Jaraguá do Sul - "Choque
de interesses para conquistar a

liderança no diretório do Muni

cípio". Com essa frase o deputado
estadual Iv,O Konell (PMDB) sin
tetizou as razões para os conflitos
internos no partido. Ele confirmou
a "briga" pelo poder, disputada en
tre duas alas, uma sob o seu co

mando e outra liderada pelo ex-se
cretário de Estado Adernar Duwe,
que assumiu a presidência do dire
tório no mês passado, com a re

núncia do ex-vereador José Antô
nio Schmitt.

De acordo com Konell, "há
uma relação conflituosa" que pre
cisa ser administrada, antes das

convenções, marcadas para acon

tecer em setembro, quando será

renovada a diretoria do diretório e,

conseqüentemente, da Executiva.
"Pessoalmente, mantenho uma'
posição de 'desconfiança na li

derança doDuwe, Ele está sendo
assessorado por pessoas que não

fazem parte do partido, que já de
monstraram não terem compro
missos com o PMDB",justificou,
negando que esteja inviabilizando
o debate interno, prejudicando as

tentativas de se chegar ao con

senso.

- Não é possível se chegar a
um consenso se as reuniões são

feitas em ambientes estranhos ao

do diretório, cercado por pessoas
de outros partidos e ignorando os

filiados-, reclamou Konell, lem
brando que Duwe tem-se reunido
com "meia dúzia de pessoas em

pizzarias para discutir assuntos que

Ar uivo/CP: Edson Junkes

Oposição: Konellfaz críticas à atuação dos atuais dirigentes dopartido

interessam a. todos os filiados".
"Por que não somos convidados a

participar das reuniões se elas
debatem e planejam o futuro da

legenda", indagou, lembrando que
divergências existem em todos os

partidos.
A reportagem do Jornal

CORREIODO POVO tentou contato

com o ex-secretário Adernar Du

we, sem sucesso. Até o fecha
mento desta edição não havia rece
bido retomo.

CANDIDATURAS - Em

relação à disputa pela vaga a de
.

putado estadual no próximo ano,

Konell reforçou a intenção em con-

correr à reeleição. "Sou pré-can
didato e vou me inscrever para
disputar a vaga", afirmou, acres
centando que todo filiado tem di
reito de se lançar candidato, inde
pendente de qualquer outras con
dições. "Quem quiser ser candi
dato que se inscreva no diretório e

busque os votos necessários para
vencer", avisou, prometendo res

peitar a decisão do diretório.
- O diretório é o fórum com

petente para se travar o debate e

não bares e pizzarias. Sou favorá
vel à disputa interna, desdequesob
critérios decentes e éticos -, com

pletou. (MAURíuo DE CARVALHO)

Pasold vai a Brasília em busca de recursos
Jaraguá doSul- O prefeito

Irineu Pasold (PSDB) embarca hoje
para Brasília, onde permanece até
a próxima quarta-feira. Entre os

compromissos na Capital Federal,
estão audiências nosministérios do
Meio Ambiente e da Saúde, onde
pretende viabilizar recursos para
investimentos noMunicípio. Há no
Ministério doMeioAmbiente cerca
de R$ 706 mil para recuperação
do lixão da Vila Lenzi. Pasold quer
ainda verbas para a construção do
CentroVida, para atendimento de

especialidadesmédicas.
De acordo com o prefeito, os

recursos para o lixão têm como

objetivo transformá-lo em aterro

sanitário controlado. "Existe um

projeto para o local, elaborado, há
dois anos, pela Qualys, que está
sendo executado por partes. Esses
recursos são suficientes para con
cluir o projeto", assegurou, infor
mando que o dinheiro está sendo

disponibilizado, mas não foi de

positado na conta da Prefeitura.

"Quero garantir esse recurso para

Jaraguá do Sul", afirmou.
Sobre a audiência no Ministério

da Saúde, Pasold explicou que a in

tenção é solicitar a autorização para a
construçãodoCentroVida, no prédio
do antigo Inamps, noCentro. "Quan
do acabou o Inamps, o Município
fez um convênio com o Ministério

para a exploração de uma parte do

prédio para atendimentos espe
cializados. Agora, queremos ampliá
lo, construindo um outro centro",
revelou, informando que pretende
visitar outros ministérios. (MC)

O presidente do Diretório do PFL de Jaraguá do Sul, Alcides
Pavanello, coordenador regional da legenda, disse que é favorável
à instalação de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito)

para apurar as denúncias de corrupção no governo federal, feitas

pelo senador Antônio Carlos Magalhães (PFLIBA).
Segundo Pavanello, "só é contrário à CPI quem tem culpa no

cartório". "Sou totalmente favorável à instalação de uma CPI para

investigar as denúncias", reforçou.
A posição vai de encontro às orientações do presidente do PFL

nacional,Jorge Bornhausen, que apelou ao patriotismo dos

congressistas para não ver a CPI instalada.

Na opinião de Pavanello, se reduzissem a roubalheira, o Brasil
seria um dos mais ricos países do mundo.

Tristeza

A ONU (Organização das

Nações Unidas) divulgou
ontem resultado de uma

pesquisa que coloca o Brasil

entre os mais violentos do
mundo. Segundo o relatório, o
País tem nível de

criminalidade quatro vezes

superior à média dos 60

países pesquisados.
Entretanto, o efetivo policial é
igual ao dos outros países. A
conclusão é que a polícia
brasileira é mal preparada e

que existe muita corrupção.

Audiência I
A diretoria do Sindicato dos

Servidores se reúne,
hoje pela manhã, com o

secretário de Gestão, Alcides
Pavanello. Anteriormente, a

entidade sindical

já havia enviado uma pauta de
reivindicação,

onde solicita que o governo
abra um canal permanente de

discussão dos

projetos de interesses da

categoria, antes de serem

enviados à Câmara de

Vereadores.

Audiência II

Os sindicalistas reivindicam ainda a liberação dos

dirigentes da entidade em Jaraguá do Sul, garantias de acesso aos

locais de trabalho dos servidores públicos, reajuste salarial e

-revisão dos estatutos dos servidores 'e do

magistério. Discutirão também FMPS (Fundo Municipal de
Previdência Social), Cipa (Comissão Interna de Prevenção de

Acidente) e cooperativa de crédito. De acordo com o assessor

jurídico do sindicado, Dionei da
Silva, Jaraguá do Sul é a única cidade no Brasil que não prevê a

liberação de dirigentes sindicais remunerados.

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

�equena - R$ 7,90
Grande - R$ 13,90
Gigante - R$ 17,90
Calzone - R$ 17,90

Prazer em Entregamos em Guaramirim
, atender bem.

'B���� Fazendo seu pedido de uma
pizza grande ou gigante

você ganha umaminipizza
de banana nevada

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Mundo Húngaro no Brasil

VIDA ROTÁRIA

A intelectualidade jaraguaense marcou presença
maciça aos eventos da Festa Húngara, no pe
queno teatro da Scar, e ao conseqüente lança
mento do livro Mundo Húngaro no Brasil, do
dr. Lajos Boglár, durante o período de 1927 a

1942, quando acreditado como cônsul da

Hungria no Brasil, na capital do Estado de São

Paulo, agora lançado pelo seu filho, professor
Lajos Boglár Junior, o antropólogo e professor
da Universidade de Budapeste. Também com-

.

pareceram às cerimônias o sr. Laszlo Boglár,
irmão de Lajos Júnior, Magda Boglár, sobrinha
de Lajos, e Márcia Boglar Chiminazzo.

Intercambista de Distrito 4651
I, .

A foto mostra a intercambista Maria (Mimi) Theresia
Hohlweg, do Rotary Club de Melbourne, Austrália, em
visita ao Rotary Club Florianópolis-Leste, onde deu

demonstração de sua adaptação
ao Brasil, falando em português para os rotarianos pre
sentes à reunião. Na Capital catarinense ela é hóspede

do Rotary Club Trindade. Ao seu lado E.V.
,

Schmöckel, o ex-sócio do clube, seu
presidente no período de 1981-1982, atual sócio ho

norário, transformou-se em fotógrafo para fazer este
histórico clie.

À esquerda, no canto da mesa, está o rotariano João

Vargas Montardo, ex-funcionário público que trabalhou

longos anos em Jaraguá do Sul, será no período
2001-2002 o governador do recém-criado Distrito

4651.

Devanir Danna
Presidente

t.írculo
Italiano

CÍRCULO ITALIANO DE JARAGUÁ DO SUL
CNPJ N° 81.156.341/0001-5

JARAGUÁ DO SUL - SC

EDITALDE 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:

ORDEM'DO DIA
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.

ROTARYCLUB
DEGUARAMIRIM

(FUNDADO EM 21/JULIIO/1967)

Relações Públicas
373-0091

REUNIÃO 22/MARÇO/2001- Reunião ordinária. Companheiro
Osnildo relatou sobre sua participação na CONFERÊNCIA LATINO

AMERICANA SOBREPOPULAÇÃOEDESENVOLVIMENTO, realiza
da em BRASÍLIA entre os dias 15 e 18/MARÇO, onde esteve presente,
além dos companheiros brasileiros, companheiros de outros 20 países,
somando um total de 805 participantes. Das muitas autoridades presen
tes, destacou:

PRESIDENTEDOROTARY INTERNACIONAL - FRANKDEVLIN

MINISTRO DA SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVIMEN
TO URBANO-OVIDI0DEANGELES

COORDENADORA NACIONAL DA PASTORAL DA CRIANÇA -

ZILDAHANS NELMANN

O aumento populacional e o desenvolvimento sustentável têm sido

questões prioritárias para o Rotary neste ano. Com os mesmos objetivos,
aconteceram outras duas Conferências co-patrocinadas pelo Rotary In
ternacional, uma em Zurique e outra em Nova Deli.

ROTAPAEJANTARDANÇANTE...

Continuam os preparativos para o I ROTAPAEJANTARDANÇANTE
que acont�erá' no dia 28/ABRIL.

Nesta semana estarão sendo confeccionadas as camisetas para o evento.

Contatos estão sendo feitos com Agências de Turismo, Comércio e

Indústrias para que na noite do jantar possam ser sorteados sensacionais

prêmios.

44 aASSEMBLÉIADODISTRITO 4650 (24 E 25/MARÇO)...
Estiveram presentes em Joinville, no complexo daUNIVILLE, repre

sentando o novo conselho diretor do Rotary Club de Guaramirim, para a

gestão 2001/2002, a futura presidente, companheira Orjana Bartel acom
panhada dos companheiros Lourival Stoinski, Rildo Albuquerque, An
gelo da Silva, Osnildo Bartel e Osnildo Bartel Júnior.

Para os estimados leitores desta coluna, que não sejam rotarianos, a
ASSEMBLÉIA DISTRITAL é realizada anualmente com o objetivo de

preparar e motivar os novos dirigentes dos diversos clubes, que a partir
de JULHO de cada ano assumem seus cargos.

É muito importante que além do novo presidente e do novo secretá

rio, participem desta Assembléia os demais companheiros que ocuparão
algum cargo no Clube.

"Líderes são como águias; não se acham em profusão. Eles se destacam
entre os demais e permanecem fiéis aos compromissos assumidos."

QUINTA-FEIRA...29IMARÇO
REUNIÃODECOMPANHEIRISMO organizada pelos companheiros An
gelo, Charles e Junior.
Local: residência do companheiro Júnior.

ANIVERSARIANTES,"
Dia 29/MARÇO - Companheiro Lauro
Dia 30/MARÇO - Áurea Maiocchi Bartel, esposa do companheiro

Osnildo
, Também no dia 30/MARÇO, comemora (1) um aninho, a menininha

AUANA BARTEL, filha do "papai babão" companheiro Júnior.
Aos três, PARABÉNS com saúde, paz, felicidade e prosperidade.

AllTabelionato. de Notas e

Protestos de

Osnildo Bartel
.. 373-0404

Rua Reinoldo Rau, 61 - sala 1 e 2

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



4 - CORREIO DO POVO GERAL Terça-feira, 27 de março de 2001

o que se fala no Senado
Crimes contra adminístra

ção podem ter novas regras
- "Várias alterações nas penas
e tipificações dos crimes contra
a administração pública foram
aprovadas pelaCCJ (Comissão
de Constituição, Justiça e Cida
dania). Por unanimidade, os par
lamentares da comissão aprova
ram o substitutivá apresentado
pelo relator, senador Bernardo
Cabral (PFL-AM), que será

apreciado pelo Plenário do.Se
nado, impôs modificações ao

projeto original do governo, que

já fôra alterado pela Câmara de
Deputados. O substituto introduz
a pena de reclusão de um a qua
tro anos, além de multa, para o

funcionário público que revelar

informação privilegiada ou dela
fazer uso para obter vantagem

-

econômica. Além doCódigo de
Processo Penal, o projeto altera
o Código de Processo Penal, ao
permitir que ojuiz afaste, por até
quatromeses, o funcionário pú
blico acusado". JORNAL DO

SENADO, edição 1.230, pági
na8.

As leituras de Manoel de Souza

Não obstante a sua fisionomia austera, Deodoro era um espírito alegre e
gostava de pilheriar. Como não tivesse tido filhos nem filhas, costumava
beijar na testa as sobrinhas, onde as encontrava.

Um dia, estando em despacho, entrou uma destas, e Deodoro beijou-a.
Afonso de Carvalho, ministro da Justiça, e velho magistrado, ponderou,
gracejando, que aquele ósculo não era constitucional.

. - Por quê?-, perguntou o marechal, intrigado.
- Porque não foi na forma do Artigo 40 daConstituição daRepública.
- Errou, meu caro amigo, - retrucou o marechal - isso pertence

exclusivamente aoexpediente domeu gabinete particular.
E retomando o trabalho:
- Referendará você os que eu der na coroa dernonsenhor Brito.

Ernesto Sena - ''Deodoro'', página 160.

Coluna do

�. � [N] [Q) O�CQ) [N] 11
Sindicato dos Contabilistas de Jaraguá do Sul e Região

Comentamos na coluna da edição anterior, os Conceitos Gerais so
bre Noções de Contabilidade,- Objetivos da Contabilidad-e, O

Patrimônio: Objetivo da Contabilidade, nesta semana:

Final'idades 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 endivida
mento, orçado e realizado etc.

Planejamento: é o grande instrumento da Contabilidade, que au

xilia a administração a tomar decisões. Permite também que o pro
cesso decisório decorrente das informações contábeis não- se res

trinja 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 parti
cularizada, visa à geração de informações a ser utilizadas por determi
nados usuários em decisões que buscam a realização de interesses e

objetivos próprios. A precisão das informações demandadas pelos usu
ários e o próprio desenvolvimento de aplicações práticas da Contabili
dade dependerão, sempre, da observância dos seus princípios, cuja
aplicação à solução de situações concretas deverá considerar o contex
to econômico, tecnológico, institucional e social em que os procedimen-
tos serão aplicado. Continua na próxima edição.

. As .cheias de 1906
(continuação)

REMINISCÊNCIAS

• I

Não deixe esta última semana da CPI - Caraguá a Preços Incríveis,

Garibàldi-JGS �.

.Distrito de Veszprém (O-�9)

Festa húngara no pequeno auditório da Scar (Sociedade Cultura
Artística) onde o Grupo Folclórico "Dunántúl" arrancou generosas

palmas de aplauso por parte da distinta assistência

Por que "antigamente" e
"outrora"? XLIV

"Às 20 horas passou pelo mes

mo ponto fronteiro à sede daquele
distrito (Jaraguá) um filho do mes
mo José Fernandes, de nome João,
dando gritos de socorro, mas nada
se pôde fazer à criança, porque não
havia ali canoas e a noite estava por
demais tenebrosa. Esse menino

morreu.

Das 20 às 23h30 o rio encheu
aindamais dois metros e a essa hora .. acima da nova ponte e chegaram até

foram chamar o sr. Ângelo Piazera ! a porta da casa do sr. Henrique Pia
para prestar socorro a Antonio de zera, que foi intendente de Jaraguá
Paiva Lopes, que se achava com a no período de 1911 a 1920.
família em perigo de vida. No dia 26 haviam encontrado já

O sr, Jorge Junior, querendo sal- alguns cadáveres de afogados, en
vá-los, em uma chata de tábuas fei- tre os quais o de uma filha de José

tas às pressas, caiu no rio, bem co- Fernandes.
mo amulher deLopes, porém, acusto Na barra doRio Itapocuzinho fi-
se salvaram. caram sem casa, além de outros, Ben-

O sr. Piazera (que comprava o to Sarmento e Jacintho Borba. Ali,
remanescente da "Colônia Jaraguá) como no Bananal (atualGuararnirim),
e outros conseguiram arrastar em desconfia-se que houvemortes, além

parte da estrada uma pequena dos enormes prejuízos de casas, ani
chalana do sr. Henrique Marquardt, mais e plantações.
com.a qual foram buscar Antonio No Rio Itapocuzinho as águas
Lopes e a família, transportando-os subiram 15 metros do nível normal.

para a casa do sr. da Nova (Domin- Hansa

gos Rodrigues da Nova Junior, ad- Foi ali onde as águas da chuva
ministrador da Colônia Jaraguá sob mais copiosamente caíram e onde a

a razão social dePecher&Cia.), onde inundação teve as conseqüências fu
todos ficaram até o dia 26, visto nestas, pois em toda a nascente Co

como o mesmo sr. Piazera não pôde lônia a devastação era enorme: com
ir para sua casa por estarem inunda- pleta perda de todas as criações e

dos todos. os caminhos que para lá plantações de fumo, milho e outras;
- conduziam. muitas casas arrebatadas e outras

O dr. Caio teve água acima do danificadas, arrancadas e levadas

assoalho de sua casa. O aterro feito pela enchente as pontes do Rio

para a estrada de ferro ficou danifi- Humboldt e Ano Bom e mais três

cado. pontilhões; os caminhos ali ficaram
Nessa noite de 24 para 25 ouvi- sobremodo estragados emuitasmor

am-se constantemente gritos e tiros tes vieram dar aos tristes sucessos a

em ambas as margens do rio. nota lúgubre das desgraças que fe-

Umas 12 famílias ficaram sem rem o coração.
casa, salvando-se apenas com a rou-

.

Até o dia 26 foram encontrados

pa que vestiam nomomento. A plan- alguns cadáveres, naturalmente de

tação ficou toda perdida. Desapare- colonos do Núcleo Isabel, onde per
ceram diversos pontilhões, inclusi- deram a vida em número de 43 pes
ve noRioMolha, e bem assim o tan- soas. Os prejuízos naHansa eram por

quedaatafonadosr. ÂngeloPiazera. ora incalculáveis e à hora em que se

NoRio do Serro as águas estiveram redigia estas notas, faltavam mais

detalhes que deveriam ser adicio

nados à medida que fossem che

gando.
Dia 28/3/1906, seguiam aHans�

o superintendente coronelProcópio
Gomes deOliveira, doMunicípio de
Joinville, e os srs. intendente Ar

noldo Grossenbacher e João Gomes
de Oliveira, membros das Comis

sões de Socorros.
A Igreja também participava: em.

data de 3/4/1906, o bispoDiocesano
enviava ao rev. vigário Car!os Boe
gershausen, o seguinte telegrama:
"Vigário Joinville - Compartilhan
do do luto da população joinvil
lense, celebro missa pelas vítimas
da inundação. Promova exéquias.
BISPODECURITlBA".

.

Em virtude desta recomenda

ção, celebrou no dia 14 o rev. padre
Boegershausen exéquias por alma
dos que pereceram em JARAGUÁ,
tendo já o coadjutor da paróquia,
celebrado uma missa por essa in

tenção, na capela de Itapocuzinho,
no dia 19 passado.

O secretário dos Negócios do

Estado, em 16/4/1906, dirigia-se ao

diretor do Tesouro: "Recomendo

que mande entregar, pelas Mesas

de Rendas de São Francisco e

Joinville, à Comissão de Socorros.

às vítimas de inundação de 24 e 25,
com sede na última daquelas cida
des, a quantia de 6:000$000, sendo
3:000$ para cada uma das citadas

estações e da qual oportunamente
prestará contas da referida Comis
são". Conclui na próxima edição.
(FRITZVON JARAGUÁ)

.

passar em branco, sem o seu veredicto. Mps corra mesmo, porque senão,

você só vai encontrar vestígios desta investigação no garagem do seu vizinho.

Promocão
,

- Caraguá a Preços
olkswagen CARAGUÁ

Fone: (47) 371-4000
Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



História. Fatos eTradição terça-feira,
27 de março de 2001

CORREIO DO POVO

História fotosem Por Egon Jagnow

Indústrias de
Máquinas Kreis lida.

Rua Josó Theodoro Ribeiro, 165 . Cx. Postal 84 .

Fone 147) 371·0555 • Fax (47) 371·0403
o·mail . indumak@notuno.com.br

Para quem pesquisa a

História da cidade ou

nela se interessa, en
contrar uma imagem
nova, leia-se alguma
foto inédita, sempre é

motivo de contenta

mento.

Hoje trazemos para os

nossos leitores duas

fotos da Igreja Santa

Emília, do Colégio São

.
Luís (em construção),
do Salão Cristo Rei e

do Colégio Divina
Providência de ângulos
inéditos.

Um fato chama a aten

ção: apesar de retrata
rem a paisagem urbana
da década de 1950,
pode-se observar, ao
fundo, as encostas dos

morros com planta
ções ou pastagens. A
economia J araguaense,
na época, ainda estava

alicerçada, pratica
mente, só na agricultu
ra.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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MEMORIAS Terça-feira, 27 de março de 2001

.

Confira a História

"A História de nossa gente não pode ficar só
.

na saudade". O passado só é importante se

seu tempo foi bem empregado.

Barão do Itapocu

Há40anos
Em 1961, vereadores do Legislativo jaraguaense endereçavam ao se

nador Irineu Bornhausen e ao deputado federal Lauro Carneiro de

Loyola telegrama do seguinte teor: "Comunicamos grave ocorrido

manhã, ponte Abdon Baptista, sobre o Rio Itapocu, dentro da cidade,
partiu-se entre pilar e cabeceira face intensidade tráfego, baixando
longarinas ferro cerca metro e vinte, interrompendo completamente
trânsito. Cidade dividida com colapso trânsito intermunicipal e interes
tadual. Solicitamos bons ofícios e esclarecidas providências fazer che
gar dignos pares eminente Presidente Jânio Quadros conhecimento
situação calamitosa e aflitiva, com grande repercussão municípios
nordeste catarinense. Saudações - Murillo Barreto de Azevedo,
Eugênio Victor Schmöckel, Victor Bauer, Álvaro Severino Piazera e

Vitório Lazzarls, vereadores legislativo jaraguaense".

Há 14anos
Em 1987, faleciam três senhoras de famílias distintas que comparti
lhavam as suas vidas aos esposos: no dia 25/2 faleciaMaria Antonia

.

da SilvaMascarenhas, a vóMaria, nascida em Joinville em 7/6/1902,
filha de Ferrnino José da Silva e Antonia Paulina da Silva, casada com
Pedro Pery Mascarenhas, em Joinville. Durante 15 anos morava com
o marido e filhos no prédio da EstaçãoFerroviária de Nereu Ramos,
onde veio a perder o cônjuge.
No dia 27/2, aos 72 anos, falecia a sra. Edwirges Verbinenn Schreiner,
filha deEmílio eMaria LuizaVerbinenn. Casada comRodolfo Schreiner,
tiveram três filhos: Osório José, Orlando eOtávio, e cinco filhas, Ozilda
Maria, Olinda Bernardete, OsnildaMaria, Oralda eMárcia. Em vida,
ainda, freqüentou com muita assiduidade as reuniões do Clube dos

Idosos, da Legião Brasileira de Assistência, e muito se afeiçoou à
últimamadrinha, dona Brunhilde, com quem teve um relacionamento
extraordinário.
Namanhã de 28/2/87, faleciaMagdalena Salomon, filha de Michel e

Magdalena Salomon, nascida a 13 de abril de 1908.'Casava-se em 14.
de junho de 1924 com Emílio da Silva, portador das credenciais já
mencionadas e o de pesquisador e autor do 2° Livro de Jaraguá do Sul
- Um capítulo da povoação do Vale do Itapocu. Do seu casamento

nasceram três filhos: Emílio Júnior, Eugênio José e Eggon João, e três
filhas, Edith, Erica e Elvira.

Há4anos
Em 1997, o prefeito GeraldoWerninghaus (PFL) estava reformulando
os conselhosmunicipais com vistas a integrá-los ao projeto de gestão
participativa. De acordo com o cronograma do governo, a Secretaria
de Planejamento era responsável pela coordenação do programa e

pela integração dos órgãos deliberativos que compõem o projeto. O
governoWerninghaus garantia que a gestão participativa era baseada
na atuação dos conselhos, sendo co-administradora da cidade através
da sociedade.
O vereador Moacir Antônio Bertoldi (PPB), médico-pediatra, atual
vice-prefeito, apresentava indicação à Câmara de Vereadores junta
mente com a sugestão demedicar todas as crianças em idade escolar,
da 1 a a 8a séries, contra a verminose. Na opinião do vereador a pro
posta visa basicamente a populaçãomais carente, que precisa de aten
dimento em horários específicos. A incidência de vermes nas crian

ças, em todo o País, é muito grande, e Jaraguá do Sul não escapa do
contexto nacional.

MOMENTOS DE REFLEXÃO

Uma bênçãopara o cotidiano!
Deus, fonte da vida, abençoe o teu viver,
em todas as estações da vida ...
primavera...verão .

outono . ..inverno .

na alegria na festa .

na tristeza no luto .

na saúde na dóença...
/

Deus, fonte da vida, abençoe o teu viver,
Durante o dia...durante a noite ...

Nobrilho do sol..no cair da chuva...
Naescuridão das trevas ...
No iluminar das estrelas e da lua ...

Deus, fonte da vida, abençoe o teu viver,
Nas horas de trabalho ...

Na produção ...nacriação ... _

Dando-te prazer e alegria naquilo que fazes ...
Deus, fonte da vida, abençoe o teu viver,
No descanso ...no lazer...

·

Para que sejam "curtidos" como graça
da eternidade!

Deus, fonte da vida, abençoe o teu viver,
Para que a tua vida seja plena,
Fonte de bênçãos,
Jorrando águas vivas sobre
Ochão

Que vieres apisar.
Amém!
Pa. ClaudeteB. Ulrich

Memória Jaraguaense
O que faltou para contar... (81)

Tio Eugênio

A energia elétrica (3)
Organizava-se a Empresa de Eletricidade de Jaraguá, e o

intendente do 2° Distrito doMunicípio de Joinville, sr. Leopoldo
Janssen, em 2/4/1923, publicava edital com os seguintes termos:
"Aviso a quem interessar que, de acordo com o despacho dado
num requerimento de diversosmoradores da sede deste distrito

(2°), e que são abrangidos pela rede da força elétrica que, para
obterem luz, deverão requerer por escrito à Empresa de Eletri
cidade de Jaraguá".

Coincidentemente omotorista, que chamavam de Chofer, era
encontrado certa noite com o seu possante, passeando pelas pou

cas ruas estreitas e'malconservadas e ainda com os faróis apagados. Alguém dedou o chauffeur
que devia possuir olhos de coruja, e o senhor Janssen, no cumprimento de seus deveres, tacou
lhe umamulta. O CORREIO DO POVO, então com quatro anos de existência, aproveitava para
comentar o acontecimento, solidário com a reclamação doHartwig, concluía a sua nota: Dizem
as más línguas que isso não foi mais do que um aviso à Empresa de Luz e Força de Jaraguá, que
também gosta, de vez em quando, nos deixar às escuras .. .".

Os dois fatos teriam sido motivos de comentários durante uma reunião convocada pelo
intendente Leopoldo Janssen, composta de comerciantes, industriais e funcionários públicos,
para as 9 horas de 29/4/1923, no Restaurante Leopoldo Janssen, sito na Bahnhofstrasse (a rua
da estação da estrada de ferro), atual via 1, denominada deGetúlio Dornelles Vargas,mas que,
em 1912, quando da fixação do quadro urbano, era conhecida corno Rua da Independência
(numa alusão aos nossos anseios de emancipação, que só veio em 1934).

O dr. Victor Konder, secretário do Interior e Justiça, vinha a Jaraguá e visitava, em compa
nhia dos engenheiros daEmpresa de Eletricidade de Blumenau, aEmpresa de Força e Luz de

Jaraguá, para ver se conseguia da Empresa Joinvillense de Eletricidade a encampar em nosso

distrito (2° de Joinville). Depois de conferenciar com o gerente daempresa joinvilense, o ilustre
hóspede voltava paraBlumenau, sabendo-se que o dr. Konder, a empresajoinvilense pedia céus
e terras pela concessão.

A imprensa local, CORREIO DO POVO, estampava um "apedido", de Domingos Demarchi,
sobre a emancipação política do Distrito de Jaraguá, ainda considerado prematuro. Os tópicos
dou na próxima semana, que o papeljá acabou.

"...,�ce:.q,�."O---"'-'���"-�#1
.

Tio Eugêni() \
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EVENTOS
Durante a sessão cívica em comemoração à

�ancipação do Município, ontem, na Praça
Angelo Piazera, foi lançado o calendário de
eventos de Iaraguá doSul.Um dos coordenadores
do trabalho, Sidnei Marcelo Lopes, gerente de
Cultura da Prefeitura, confirmou na programação
dos 125 anos a presença das Meninas Cantoras
de Petrópolis, no dia 10 de maio, no Ginásio
Arthur Müller. Dia 24 de junho acontece show

. com a Banda Ira!.

ESTAÇÃO
Lançando sua coleção outono/inverno para
homens emulheres, aMakenji tem inauguração
prevista para fim demarço no Shopping Center
Breithaupt.

RECONHECIMENTO
O secretário de Agricultura e Meio Ambiente
de Guaramirim, Alcibaldo Pereira Germann,
vem sendo alvo de muitos elogios graças ao

sucesso do Projeto Palmeira Real, implantado
há alguns anos no Município. A cultura foi

amplamente mostrada no dia 15, pelo pro
grama Globo Rural, como nova alternativa
econômica. Vale lembrar que este projeto
nasceu em Guaramirim e vem sendo adotado

por municípios de todo o Brasil para a pro
dução de palmito.

APROVADO
O curso de Engenharia de Confecção, que será
realizado pela Unerj, a partir do próximo
semestre, foi aprovado na última terça-feira
pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
da instituição.

CASA DE RETIROS
Foi inaugurada no último domingo, às 10h30,
a Casa de Retiros, localizada em Rio da Luzi
Vitória, para atender as paróquias Evangélicas
de Jaraguá do Sul, Guaramirim, Schroeder,
Massaranduba, Corupá e São Bento do Sul.
Durante a celebração, que contou com a

presença dos prefeitosde Jaraguá do Sul, lrineu
Pasold, e de Massaranduba, DávioLeu, foi
prestada homenagem ao senhor Arnoldo
Schultz e família, idealizadores do projeto. Este
colunista foi distinguido com convite para

.

conduzir o cerimonial de inauguração.

COMPETIçÃO
O atleta da modalidade de tiro armas longas
carabina deitado Samuel Leandro Lopes estará
participando, de hoje até 31/3, da primeira
etapa do Campeonato Brasileiro de Tiro

Olímpico, a sa Copa General Leônidas Pires

Gonçalves; a ser realizada no Rio de Janeiro -

RI. É a 1 a etapa do Brasileiro.

m\'6RES.V:)Mti.í�U lí/ij!)lE\'$
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Waldino Hornburg e Marileuza
Siewert receberam a bênção nupcial no
dia 17 de fevereiro, na Igreja
Evangélica Cristo Bom Pastor

Mauro Bramorski (10 da esq. pl dir.) será empossado hoje
no cargo de conselheiro de representantes estaduais junto
à Conaje (Confederação Nacional de Jovens Empresários),

em Brasília. O empresário massarandubense é vice

presidente da Fajesc (Federação de Jovens Empresários de
Santa Catarina)

Dr. Glênio Rodrigues,
clínico geral e médico do

trabalho, ao lado da esposa,
Mariza Aniram, forma um

simpático casal da
sociedade jaraguaense

Moacir Kuhn recebeu
o abraço de toda

família no último 22,
quando comemorou a

passagem de mais um

aniversário

Baldoino Petry foi W �

cumprimentado no sábado,
dia 24 de março, pela
estréia da idade nova

Qavelli, a loja
que veste o

homem de
bom 8osto.

25/3
.

Olinda Pradi Chiodini
Adriana Gonzaga
27/3
"Luciane Machado
28/3
Reinier Roland Hauck
Priscila Carolina Freiberger
Samuel Júnior dos Santos de
Carvalho

Dr.Luciano Maiochi Pereira
Oftalmologista - CRM 9066

311-180'
CaÇadãq364-o'estacionanentOanexo-nãofechamosparaainoço

Fone: (047) 370-1010 - fax: (047) 433-3501 I Rua Guiltlerme Weege, 327 - Centro - Jaraguá do Sul - SC
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Inauguração: evento reuniu representantes políticos de Iaraguâ do Sul e Estado de Santa Catarina

Nova Delegacia de Polícia Civil
foi inaugurada ontem em JS

Jaraguá doSul- "Não po
deria ser em outro lugar, tinha que .

ser em Jaraguá do Sul." Esta foi·
a declaração do governador de
Santa Catarina em exercício, Pau
lo Roberto Bauer, em relação à

inauguração daDelegacia de Co
marca da Polícia Civil do Mu

nicípio e à entrega de quatro via
turas. A solenidade foi realizada
na manhã de ontem e contou com

a presença de representantes polí
ticos do Município e Estado de
Santa Catarina, entre prefeitos,
secretários, vereadores, deputa
dos estaduais e 'federais.

Orçada em aproximadamente
R$ 153 mil, sendo R$ 80 mil do

. governo do Estado, a nova dele

gacia tem 335 metros quadrados
e foi construída num terreno da Aquisição: nova delegacia recebeu quatro viaturas do governo do Estado

Estrutura foi
construída no
Bairro Vila Nova,
ao lado do Fórum

GráficaCP
370-7919
370-7944

Prefeitura, de pouco mais de 1,4
mil metros quadrados, localizado
ao lado do Fórum. O prefeito de

Jaraguá d� Sul, Irineu Pasold,
disse que a intenção dessa nova

estrutura é melhorar as condições
de trabalho e atendimento à co

munidade. "A transferência dos
móveis e documento vai aconte

cer esta semana e, na próxima, o
atendimento deve iniciar neste no
vo espaço", comunica o prefeito.

Sobre a contratação de mais

delegados para o Município, o

secretário do Estado da Segurança
Pública, Antenor Chinato Ribeiro,
diz que não há possibilidade de

abrir concurso para contratação
de efetivos. "Ainda não temos re

cursos suficientes, mas nós te

mos consciência da necessidade
de reposição do quadro de fun

cionários", explica o secretário.
Ele acredita que contratações só
serão possíveis no fim do ano ou

início de 2002. (FABIANE RIBAS)

Escritório Virtual
Locamos por hora, dia ou mês, escritório execu

tivo e sala de reunião, pronto para usar.

Fone / fax: Oxx 47 423 0020

www.joinvi/leoffice.com.br

Jaraguá do Sul comemorou
ontem a emancipação política
Jaraguá do Sul - Ontem

pela manhã aconteceu sole

nidade para comemorar a eman

cipação política do Município,
na Praça Ângelo Piazera. Mais

de 200 pessoas, entre represen
tantes do poder público e estu- .

dantes, prestigiaram a apresen

tação do Coral do Centro Cul-
.

tural, que cantou o Hino Na

cional. Na oportunidade, alunas
da Escola Municipal Antônio
Estanislau Airoso declamaram

poesia "Nasceste em Jaraguá do

Sul", da jaraguaense Geraldina

da Silva Pereira.
Durante o evento aconteceu

o lançamento da agenda das

atividades que serão realizadas
durante o ano de 2001. A agenda
está à disposição na Internet.

O prefeito diz que a sole
nidade é importante para cultuar
a data da autonomia de Jaraguá
do Sul (26/3/34), pouco lembra
da pela comunidade.

FEIRA AUTOMOTIVA
DE JARAGUÁ DO SUL

Parque Municipal de Eventos
de 06 a 08 de Abril
Jaraguá do Sul - sc

VI ENCONTRO DOS NÚCLEOS DE
AUTOMECÂNICAS DE SANTA CATARINA

Sábado· dia 07 • das 9 às 12 horas

ENCONTRO CATARINENSE DE
RETIFICAS DE MOTORES E LIDERANÇA NACIONAL

Sábado - dia 07 - das 9 às 12 horas e das 14 às 18 horas

Promoção:

'ACIJS�
AUOCtA.çA� COMERCIAL E
��ot:_OUÃDOauL tlllI.U'''' I muu

141IJII-""
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Dois assaltantes sãobaleados durante,

perseguição policial em São Bento dó Sul
São Bento do Sul - Dois homens

armados com revólver e faca foram balea
dos ao tentar fugir da polícia na noite de

domingo, no Km 89,1 da BR-280. Sérgio
de Souza, 20 anos, e Aguinaldo Carvalho,

, 21, ambos de Fazenda Rio Grande (região
metropolitana de Curitiba), assaltaram um

taxista namanhã de domingo, na rodoviária,
localizada no centro da cidade. Eles roubaram
o Vo>,age do taxista e fugiram pela Estrada
Rio Negro, em direção a Corupá.

O taxista acionou a polícia e, durante a

perseguição, os dois assaltantes atolaram e

abandonaram o carro, invadiram uma re

sidência. Depois de trancar três pessoas
num cômodo da casa, roubaram o veículo

Corsa, placa JYB-5787, de propriedade de
Diomar Tacheck, e continuaram a fuga.
Após dez minutos, a farru1ia que havia sido
abordada comunicou a polícia, que logo os

encontrou, em direção à Serra Alta, pouco
antes de Corupá. Durante a. perseguição o

Corsa capotou, e iniciou troca de tiros. Balea
do no estômago, Carvalho foi encaminhado
ao Hospital São José, de Jaraguá do Sul, onde
está intemado na U'I'I, em estado estável.
Souza fugiu mas não conseguiu se esconder

por muito tempo. Ele levou dois tiros e foi
encaminhado ao hospital de SãoBento do Sul.

Segundo informações da Delegacia de

São Bento do Sul, os dois são foragidos da

Delegacia de Fazenda Rio 'Grande. (FR)

Mulher é atropelada e morta ao

conduzir ciclomotor em Corupá
Corupá - o comissário Vanderlei

Zocatelli, responsável pela Delegacia de

Polícia, estava aguardando ontem à tarde

pela apresentação domotorista do veículo
que no início da madrugada de sábado

atropelou é causou a morte instantânea de
Rosita Roweder, de 43 anos, quando ela

trafegava num ciclomotorGarelli, pela Rua
Roberto Seidel, perto do centro da cidade.
Rosita sofreu graves ferimentos, com

traumatismo na cabeça, inclusive, segundo
bombeiros voluntários que prestaram so

corro à vítima.
O condutor do veículo que causou a

morte da mulher, que se dirigia para casa,

quando aconteceu o acidente, foi identifi
cado já namanhã de sábado, de acordo com
o comissário. Zocatelli, entretanto, está

aguardando pelos depoimentos para fornecer
mais irnformações sobre o fato. (MR)

CIRURGIÃO-DENTISTA
Especialista em Prótese

Vv. Aúr F. O�(.o-VO'V�
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804
E-mail-drair@netuno.com.br

75-3786 - Sala 801
ç�,tágio na Uníversídade de Bordeaux França
"1W� '�v

ENDOCRINOLOGIA
Dr: CLeNet'"�S�

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

PNEUMOLOGIA - M
BRONCOSCOPIA (�s

Vv.C�L
Poriey Fax: 372-11553

CARDIOLOGIA
'Dr: FMio-C. Mo-vtteiYo

Fone/Fax: 371-6811 - Sala 606

B�ªºyilb�iiD� yy��g�, §º� �ªrªg���2 §yl �ªº

Crime: as notas falsificadas têm a mesma tonalidade, mas a textura é mais lisa

Quatro pessoas foram detidas
ao repassar notas falsas

Três estão no

presídio e um foi

entregue aos pais
por sermenor

apesar da tonalidade ser praticamente a

mesma, o proprietário do estabelecimento
comercial reconheceu as notas falsas pela
textura do papel, que era mais lisa. Os três

relataram que haviam comprado as quatro
notas 'de R$ 50,00 de um fornecedor aqui
de Jaraguá do Sul, por R$ 80,00. (FABIANE
RIBAS)

Jaraguá do Sul - Quatro pessoas
foram detidas em flagrante pela Polícia

Militar, na sexta-feira à noite, ao tentar

repassar quatro notas falsas no valor de R$
50,00 em estabelecimento comercial, no
Bairro Barra do Rio Cerro. O desempregado
Blévio PereiraMariano, 20 anos; o operador
de máquina Josemar Buzzi, 22, e a dona
de-casa Crislei Scheuer, 19, foram enca

minhados ao Presídio de Jaraguá do Sul. O
menorM.D.P., 17 anos, foi ouvido e entregue
para os pais.

O delegado de plantão, Ilson José da

Silva, informou que os quatro haviam
entrado em um bar e cancha de bocha para
tentar passar para frente as notas, mas o

proprietário do local percebeu que tratava

se de dinheiro falso. "Os três foram

enquadrados nos artigos 289 e 288, moeda
falsa e formação de quadrilha, e podem
cumprir pena de 3 a 12 anos de cadeia",
comunica Silva.

Segundo informações da delegacia, Falsas: quartetopagou R$ 80,00pelas notas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Na Stock Car a vitória nas

duas baterias foi de Roberto

Pruner, de Itajaí, o segundo lugar
ficou com o curitibano José
Franzoi e em terceiro Sady Bor
dirn. O piloto jaraguaense Ivo
Petras Konell capotou o Opala e

ficou fora da prova.
O piloto Rodrigo de Borba, de

Rio do Sul, confirmou o favo
ritismo na categoria Marcas B.
Na Novatos, o primeiro lugar
ficou com o pilotoMichel Giusti,
de Joaçaba; em segundo ficou o

jaraguaenseRaulino Kreiss Júnior
e em terceiro Cláudio Welter, de
Joinyille.

A próxima etapadoCatarinense
vai acontecer no Autódromo Ca
valo de Aço, em Joaçaba, nos dias
7 e 8 de abril. (FABIANE RIBAS)

JARAGUÁ DO SUL, 27 DE MARÇO DE 2001

Edson JunkeslCP

FutsaZ: jogadores de Goiás conseguiram conter o ataque desordenado da equipe jaraguaense

Empate por 2 a 2
fezo técnico
alterar os planos
parao jogode hoje

Jaraguá doSul- A equipe
Malwee/FME empatou com o

time Rio Verde/Fesurv, de Goiás,
por 2 a 2, na segunda rodada da

LigaNacional de Futsal, realizada
no domingo, no ginásio do Par

que Malwee. O empate fez com

que os planos do técnico Fer
nando Ferreti sofressem altera

ções. Para o jogo de hoje, com o

Flamengo, no Rio de Janeiro, o
treinador deverá colocar em

quadra equipe um pouco mais

agressiva do que esperava. O
motivo é a recuperação dos dois

pontosperdidos no domingo,
mesmo numa partida fora de
casa.

A Malwee entrou em quadra ,

consciente de que a vitória fa-

vorecia suas chances de alcançar
a classificação. O time de Goiás,
que tem no pivô Rabicó sua

grande estrela, conseguiu conter
o ataque desordenado do' time

jaraguaense e impediu as jogadas
de ataque. A tática funcionou até
o momento em que Júlio César
abriu o marcador para os cata

rinenses, aproveitando uma so�
bra na direita do ataque.

Depois de boas defesas do

goleiro Danilo, Patrick ampliou
o placar com um chute cruzado
da esquerda.

A partir daí o time jara
guaense recolheu-se e começou
a explorar as jogadas de contra

ataque, mas errava muito nos

passes e nas 'conclusões. Rabicó
fez o primeiro gol após receber
urn lançamento em profundidade,
matar a bola no peito e tirar o

goleiro Franklin da jogada. O gol
deu moral aos goianos que empa
taram aos 19 munutos, nova
mente com Rabicó.

Quem esperava um segundo
tempo mais ousado por parte da

Equipe Malwee/FME empata
com time deGoiás, nodomingo

Guaramirim - A TaçaCida
de de Guaramirirn de Futebol de
Areia teve suspensa a rodada que
deveria ter acontecido no final de

semana, devido a forte chuva que
atingiu Guararnirim e região. A
chuva determinou a interrupção da
partida entre Despachante Freitag

Malwee acabou se decepcionan
do. O Rio Verde aproveitou-se
para ocupar melhor a quadra e

somente não virou por falha de

pontaria de seus jogadores. A
Malwee somente reassumiu o

controle do jogo a partir dos 11

minutos, quando Xande e. San
drinho acertaram o travessão de

Danilo, duas vezes.

O técnico Ferreti comentou
ao final do jogo que as falhas
observadas no segundo tempo
ocorreram devido a "uma pane
coletiva no time". "Ocorreram
uma série de erros sucessivos e

demos sorte de não sairmos de

quadra com uma derrota."

Depois da partida de terça
feira, a Malwee retorna à quadra
na sexta-feira, também pela Liga
Nacional, quando irá enfrentar o
Banespa, às 20h15, em Jaraguá
do Sul. Pela Divisão Especial do
Campeonato Estadual, os jara
guaenses jogam no sábado, tam
bém em casa, contra a Heringl
Taschibra, de Blumenau, às

20h30.

FuteboldeAreiasuspendeuarodadado finalde semana
e Telas Eggert, que estava em an

damento, com placar favorável à
primeiraequipe, naquelemomento
(3 a 2), no intervalo do 20 para o

3-0 período. Esse jogo deverá ser

retomado no próximo sábado, dia
31 de março, na situação em que
estava.ou seja, iniciando o terceiro

período.
As demais partidas que estavam

previstas e não realizadas sábado
também acontecerão neste próximo
final de semana A primeira fase da

competição vai terminar domingo,
com jogos às 15 horas, na quadra de
esportes do Bairro Corticeira. (MR)

Eduardo Valle é destaque na
segundaetapadoAutomobilismo
Jaraguá do Sul - O jara

guaense Eduardo Valle se des
tacou na segunda etapa do Cam

peonato Catarinense de Automo
bilismo, realizado neste final de

semana, em São Bento do -Sul.
Valle ficou em primeiro lugar na
categoria Marcas A e garantiu a

liderança do campeonato, com
17 pontos. "A pista estava bas
tante lisa, mas consegui garantir
o pódio", diz o. piloto, que ficou
à frente de Luciano Schaefer, de
Florianópolis, e Andri Tomazi, de
Rio do Sul.

O piloto jaraguaense Douglas
Bogo ficou de fora da disputa
porque sofreu acidente ao tentar

quebrar barra de gelo, teve o

dedo quase decepado e passou
por cirurgia, na sexta-feira.

Encontro Ecoturístico reúne
cerca de 50 participantes

Guaramirim - Cerca de 50

participantes, com �8 embarcaç?�s
entre canoas e caiaques, partici
param do 1 o EncontroEcotu
rístico, promovido durante o final
de semana, pela Secretaria de

Esportes, Lazer e Eventos. A

largada aconteceu no início da

tarde de sábado, com saída nas

proximidades da Represa Gua
rarnirim e percurso de 35 quilô
metros, ao longo do Rio Itapocu.
A promoção contou com o apoio
dos integrantes do Grupo Bio
radical.

A forte chuva registrada no

sábado à tarde obrigou os orga
nizadores a alterar parte da pro

gramação que estava traçada para
domingo pela manhã, porque o

nível do rio subiu bastante e po
deria cólocar algum participante
em risco. O número de competi
dores e entusiastas deixou a equipe

da Secretaria de Esportes satisfeita
com a realização do evento, apesar
do mau tempo, e outras promo
ções semelhantes acontecerão du

rante o ano.

Para o local de chegada foi
escolhida urna área na localidade
de Guamiranga, onde atletas e

demais participantes também

acamparam e desfrutaram de mo

mentos de confraternização, sába
do à noite. O 10 Encontro Ecoturís

tico foi concluído, domingo, por
volta do meio-dia, ocasião em que
foram entregues medalhas aos

participantes. Uma equipe de apoio
esteve acompanhando os atletas
durante a passagem peloRio Itapo
cu, para prestar eventuais auxílios
em qualquer emergência.

Este foi o primeiro evento deste
ano, em Guararnirim, dirigido aos

apreciadores do esporte da canoa

g�m. (MILTON RAASCH)

Secretaria realiza arbitral
do Campeonato Varzeano

Guaramirim - A Secretaria
de Esportes, Lazer e Eventos

programou para esta quinta-feira,
às 19 horas, na Sala de Reuniões
da Prefeitura, a realização do
Arbitral que irá definir detalhes

para a realização do Campeonato
Varzeano, que deverá começar no
próximo dia 5 de maio. Estão
convocados para a reunião os

representantes de todas as equi
pes interessadas em participar do

campeonato.
De acordo com a Secretaria

de Esportes, 15 clubes já en

caminharam pedidos para ins

crições, até ontem. O prazo de

inscrição continua aberto e

outros clubes interessados ainda

podem fazê-lo. Na reunião desta

quinta-feira serão acertados
locais e demais aspectos refe
rentes à organização e arbitra

gem. (MR)
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