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Jaraguá do Sul �ai e�perimentar a�falto �.�
com custo 90% Inferior ao convencional
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O prefeito lrineu Pasold

�I (PSDB) revelou ontem que a

o Prefeitura está viabilizando,
juntamente com técnicos da

Petrobras, a utilização de uma
o experiência da estatal para

implantar um novo tipo de as

falto nos bairros com custo

90% inferior à pavimentação
convencional.
A partir da próxima sema

na, Pasold inicia as negocia-
l. ções com as comunidades do

Município, quando vai explicar
a nova técnica e a forma de

tratamento da camada asfál

tica, para iniciar a experiência.
Segundo ele, o projeto vai

atender os bairros mais ca-

Jaraguá do Sul, quarta-feira, 18 de agosto de 1999

rentes, onde o alto custo do

asfalto convencional é alto. "É
uma emulsão de óleo de xisto,
experiência nova da Petro

bras, para atender as ruas de

tráfego baixo", explicou, lem
brando que, defirvdas as ruas

dos bairros pela comunidade,
a Prefeitura inicia as obras,
sem custo algum para os mo

radores.
Em entrevista exclusiva ao

Jornal CORREIO DO POVO,
Pasold fez uma avaliação dos

seis meses à frente do Exe

cutivo Municipal, falou das

dificuldades dos projetos e de

eleições do próximo ano.

Página 3

Tarifa de ônibus urbano

é reajustada em 16%
A população jaraguaense foi

pega de surpresa na manhã da
última segunda-feira (16), com
o reajuste de 16% na tarifa do
ônibus urbano, que passou de R$
0,75 para R$ 0,87.

FOTOLITOS
I

o prefeito lrineu Pasold
disse que esse é o segundo
reajuste em dois anos e meio e

que, nesse mesmo período, os
combustíveis subiram mais de

50%. Página 10

Delas Rodas
Industrial

o deputado federal Vicente Caropreso prometeu intermediar a negociação de recursos junto
aos governos estadual e federal para aquisição de novos equipamentos e melhorias nas

instalações do Hospital Sagrado Coração de Jesus, de Massaranduba.

Caropreso visitou o hospital na semana passada, em companhia dos membros dos conselhos
Administrativo e Comunitário, instituído recentemente pela comunidade para auxiliar na

reativação da instituição. \

O Hospitalßagrado Coração de Jesus tem capacidade para 48 leitos. A falta de investimentos
na modernização do hospital provocou a redução de internações. Os pacientes preferem
centros médicos de outras cidades, como Iaraguâ do Sul, Blumenau, Guaramirim e Curitiba.

Página 10

Embaixador visitaMunicípio Dívida de drogas
acaba em morteo embaixador da Hungria no

Brasil, Gábor Tóth, e o cônsul

geral daq��le país, José Sabó

Filho, estarão em Jaraguá do Sul
amanhã. A comitiva permanece
no Município até sexta-feira.

Na oportunidade, visitam as

o acerto de contas entre

traficantes e o desempregado
Amauri Cesar Durnke, 30 anos,

terminou em tragédia, sábado à

tarde, em Jaraguá do Sul.

PáginaH

colônias húngaras no Bairro

Gari baldi, contatando com

descendentes de húngaros, onde
participam da Festa de Santo

Estevão, padroeiro da Hungria,
e na reinauguração da escola da
comunidade. Memórias

/
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Horas mortas
Pormais longe que estejam as eleições municipais do próximo

ano, no meio político e em parte da sociedade se respira eleições
. 24 horas diárias. O assunto está na ordem do dia e vem influen

ciando corações e mentes até mais do que deveria. O envolvi

mento antecipado acaba por congelar ações e pode comprome
ter o andamento natural das administrações públicas, preocupa
das mais em obedecer a rota traçada pela "opinião pública".

Não há como negar que ainda é

muito cedo para se tratar das elei

ções, mas também não tem como se

fugir 'delas.
O equilíbrio será encontrado na

forma de abordagem e na maneira

como será tratada as eleições de ou
tubro do próximo ano. Mais cautela

emenos paixão. As pesquisas de opi
nião pública encomendadas por po- ,

líticos ou agremiações são exigên
cias do mercado eleitoral. Carente

e ansioso em mensurar a preferência
do eleitorado. Todavia, até por ques
tão de bom senso, é prudente'queos
resultados das pesquisas não ditem
as regras e posicionamentos dos

candidatos, principalmente daqueles
que ocupam cargos nos poderes constituídos.

O perigo é comprometer o processo atual pela inércia,
conjugada à imperícia do envolvimento demasiado com a futura

eleição. Há uma corrida maluca para se posicionar à frente nas

pesquisas e sair com chanc'e�, de se eleger po ano que vem.

São exatos 14 mes.es e meio.para o pleito de 2000. Entretanto,
políticos e legendas não fazem outra coisa senão tentar

convencer o elertorado a apostar na estratégia e nos candidatos.
A distância daeleição inviabiliza qualquer consulta agora. Mas
isso parece que pouco ou nada importa à classe politica, que
insiste em traçar as estratégias de acordo com as pesquisas.

Se se seguir a rotajá estabelecida, os próximos meses serão

de total inépcia, a não ser que haja uma quebra do monopólio e

a volta ao cotidiano político-administrativo de resultados. Muita

água vai rolar por debaixo da ponte e, caso não sejam observados
os resíduos qU,e a acompanham, os eleitores saberão distinguir
e punir os relapsos. O problema não é privilégio de Jaraguá do
Sul e região, mas já infectou todo o País. Pior: alguns políticos
estão antecipando as discussões das eleições presidenciais de

2002, como é o caso do senador baiano Antônio Carlos Ma

galhães, que se lançou candidato à sucessão.
Isso tudo rouba as energias necessárias para combater as

deficiências do País e implantar novos projetos que venham
atenuar as iniqüidades e estabelecer a democracia plena. É
preciso mais sensibilidade e menos demagogia no trato das
coisas públicas. A noção de certo e errado é nato no homem,
não necessitando da vontade damaioria para certificar-se dela.
A ética estabelece os limites sem precisar de opiniões para
enquadrá-Ia. O contrário se dá pela fuga. Não obstante, a demo
cracia pressupõe participação popular, quanto mais melhor. Sem
chantagens e vantagens eleitorais.

Ao eleitor cabe a responsabilidade de escolher, no momento
certo, as pessoas mais aptas e competentes para os cargos. ParaI

isso é imprescindível uma análise criteriosa dos postulantes. Vida
pregressa, atuação na comunidade, se os posicionamentos são

. democráticos, se respeita à legislação, os adversários e projetos,
se está atrelado amovimentos suspeitos, etc., etc. Isso tudo émuito

importante, porque o que nasce de forma espúrica carrega para
sempre essa marca. O futuro do Brasil está nas mãos dos eleitores,
responsáveis diretos pela escolha dos governantes. Infelizmente,
até agora, as escolhas não foram tão boas assim, basta ver os

resultados das políticas implantadas e a situação atual da nação.

Foto do Fato
.

O uruguaio
Dante Ramon

Ledesma se

apresentou
sábado à noite

em Iaraguâ do

Sul, no Parque
Municipal de

Eventos.

No repertório
músicas
nativistas

Parabéns, Jaraguá do Sul?

Nos�a querida Jaraguá do
Sul completou no dia 25 de ju
lho 123 anos de existência. Re
conhecidarnentê uma cidade'
progressista e que consegue
unir as novidades e facilidades
de um centro urbano com a vi
da calma e pacata de uma cida
de do interior.

Como jaraguaense temos

orgulho e preservamos nossas
origens européias através de

festas, línguas e sobrenomes

tradicionais.
Como propagandas turísti

.

cas nossa região é citada como

um "vale europeu", como uma
cidade de primeiromundo.

Mas deixando amaquiagem
promocional de lado e analisan
do o cotidiano de nossa cidade,
constatamos uma série de pro
blemas e dificuldades típicas de
um país de terceiro mundo.

Quero apenas comentar

sobre dois fatos queme fizeram
refletir no aniversário da cidade.

* Emerson Alexandre Gonçalves'

1 - A falta de educação e

consciência ecológica, à qual
leva alguns de nossos irmãos
jaraguaenses a depositarern li
xo e sujeira nas vias públicas.
Mesmo que nelas existam li

xeiras que estão ali para ser

virem de depósito provisório
dessematerial que julgam des

necessário. E muitos dos que
lançam lixo nas calçadas e ave
nidas são pessoas que batem
no peito e se enchem de orgulho
para dizer seus pomposos so
brenomes. Se nossos fundado
res voltassem à vida, certamen
te se assustariam com a forma
de proceder desses nossos con
terrâneos. Esses cidadãos que
jogam lixo no chão talvez sejam
osmesmos que estragam árvo

res,jardins, depedrámmonu
mentes e telefones públicos.

Se descendemos de povos
europeus, vamos demonstrar
isso através de práticas educa
das e preocupadas com o bem-

estar de todos.
2 - A ausência de horários

de transporte coletivo para os

diversos bairros de nosso Mu

nicípio, principalmente, nos

finais de semana.
No dia 25 deJulho, através

de promoção da Prefeitura,
nossa cidade foi palco de um

show comum artista de renome

nacional, o qual tinha o início

marcado para às 20 horas.

Mas como sempre ocorre um

certo atraso, o jaraguaense, que
dificilmente tem acesso ao lazer,

cultura e ao entretenimento de

forma gratuita, pôde aproveitar
somente até às 21h50, já que
os últimos ônibus/para os bair
rospartern às 22 horas. Com

certeza, se tivéssemosmais ho

rário atendendo as diversas li

nhas, poderíamos notar urna

maior participação popular em
tais eventos.

* Professor
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"Bebida' alcoólica não combina com trânsito nem com crianças."
(Vereador Moacir Bertoldi - PPB - criticando as cervejadas
distribuídas depois das inaugurações da duplicação da Rua Joinville

e da creche no Três Rios do Norte)

"Nós vamos continuar distribuindo cervejas nas inaugurações
de obras. Quem oferece são amigos da administração, não
compramos com dinheiro público." (Prefeito Irineu Pasold - PSDB
- rebatendo críticas)

"Gosto do jornal. Democracia se faz -+

com liberdade de expressão. É preciso,
no· entanto, responsabilidade e com

promisso com a comunidade." (Ve
reador Adernar Possamai - PFL - sobre

as críticas que recebe do Jornal CORREIO
DO POVO)

"O índice que obtive na pesquisa sobre
o vereador mais atuante é alto demais."

(Vereadorem Guaramirim Valério Verbinem - PFL - comentando o

resultado da pesquisa sobre parlamentares mais atuantes, divulgada
pelo colega Ivaldo Kuczkowski - PPB -,

onde aparece com 11 %)

+- "Quem é Vasco e PMDB; morre
sendo Vasco e PMDB." (Ex-secretário da

Casa Civil AdemarDuwe negando mais uma
vez que não deixa o PMDB para se filiar ao

PFL)

"Não há mais capital estrangeiro para
fugir do País. Não existe mais nenhum centavo aqui." (Ex
governador do Ceará Ciro Gomes - PPS - negando a teoria de que
se os juros baixar o capital estrangeiro vai embora do País)

"Vamos lá pedir que o governo federal mantém o Besc como

banco público." (Líder do PMDB na Assembléia Legislativa, Herneus
de Nadal, comentando a viagem da comissão catarinense a Brasília),

(

"Antônio Carlos Magalhães é especialista em ajudar os pobres:
os pobres banqueiros, usineiros, fazendeiros, o pobre do Banco
Marka." (Presidente de honra do PT, Luis Inácio Lula da Silva,
ironizando o projeto do senador baiano de criar o imposto de combate
a pobreza)

Colabore
com as

entidades
beneficentes

GONÇALVES
CONTABIliDADE
Rua: Felipe Schmidt, 86
Fone/Fax: (047) 371-3751CPcomunidade

Novo asfalto para Jaraguá do Sul
HA avaliação da administraçãopoderia sermelhorse optássemos pelo

marketing e não pela transparência epor um governo técnico"

Na semana passada, fez seis
meses que o prefeito Irineu Pa

sold (PSDB) assumiu a admi

nistração municipal. A-tragédia
que matou o ex-prefeito Geraldo

Werninghaus (PFL) contribuiu
também para reforçar o projeto
definido pela cOlig,ação "Acerta
Jaraguá".

Em recente pesquisa realiza
da pelo Instituto Mapa, a adrni

nistração é aprovada por mais
de 50% da população.

Nos itens, representar bem
o Município, ser honesto, bom
administrador, aplicar o dinhei
ro público, defender os inte
resses do povo, cumprir o que

promete e ter capacidade de

trazer recursos e obras para a

cidade, Pasold atingiu a média
de 6,7, de 10 possíveis.

Entretanto, Pasold tem 7%
na pesquisa espontânea de in

tenção de votos, e está empa
tado com o petista Dionci da

Silva, com 16%, em duas si

mulações de pesquisa estimula
da, perdendo numa terceira.

Para falar de administração,
política, eleições, projetos e di

ficuldades, Pasold recebeu na

manhã de ontem, em seu gabi
nete na Prefeitura, a reporta
gern do CORREIO DO POVO para
a seguinte entrevista:

CORREIO DO POVO - Apesar
da população aprovar a adrni

�'nistração, o senhor não está
bem colocado nas intenções de

voto, o que acontece?

Irineu Pasold - Acredito

que a avaliação poderia ser

melhor se não optássemos pelo
governo técnico e transparente.
Talvez se investíssemos mais
em propaganda e marketing o

índice poderia ser maior.

Quanto à intenção de votos,
o índice baixo se dá por alguns
fatores. A distância das elei

ções, o não envolvimento da

população com o processo, até
feverei ro não- era cand i da to,

enquanto que QS adversários

TEXACO

[TESTE DE PRODUTO)
A revisto QUATRO RODAS submeteu as marcas de óleo lubrificante para motor mais vendidas
no Brasil a uma rigorosa avaliação científica, a maior e mais completa [ó realizada no país.

HAV�)LINE Superior 3 da Texaco ficou em primeiro lugar.

são há muito tempo.
Por outro lado, estou mais

exposto que eles, recebendo di
retamente as críticas da adrni

nistração. Eles são esti I i ngues.
,

CP • Quais são os
-

grandes
feitos da atual administração?

Pasold - Estamos entregan
do só na área de educação dez

obras, num investimento de
mais de R$ 2,5 milhões. A Ave

riida Waldemar Grubba custou

outros R$ 2 milhões, cons-

Pasold: quer mais participação
popular na administração
truímos dois Pamas, além de

aplicarmos R$ 12 milhões na

construção de estações de tra

tamento de esgoto doméstico e

mais de 200 quilômetros de

rede de distribuição. São obras

importantes e necessárias. Isso
sem falarna aplicação de mais
de 46% em educação.

Outro ponto que destaco é a

aproximação com entidades e

associações de bairros. A inten

ção é intensificar a participação
popular. Temos compromisso
com Apae, pronto-socorro, UTI
e clubes esportivos, que repas
samos R$ 700 mil mensais.

CP • Quais foram as

dificuldades encontradas
neste período?

Pasold - Recursos. Todo o

IPTU deste ano está compro
metido com as obras. O retorno

do ICMS está cerca de R$ 200
mil mensais abaixo das nossas

estimativas. O governo estadual

está quebrado e o federal não tem
mais financiamento para estados
e municípios por ordem do FMI,
para conter o endividamento.

Estamos usando a criativi
dade para vencer os desafios.

CP • Quais são eles?

Pasold - Todos os tipos
imagináveis. Nas áreas habita

cional, de educação, de saúde,
social e assim por diante.

CP • Como vencê-los?

Pasold - Não conseguimos
iniciar o asfaltamento nos bair
ros Rio Molha nem no Santa
Luzia.

Nos bairros com população
de baixa renda.. o programa
Nosso Asfalto não vai chegar
por causa dos custos. Entre

tanto, estamos analisando jun
to com técnicos da Petrobras a

viabilidade de experimentar um
outro tipo de asfalto, uma emul
são de óleo de xisto, com cus

tos 90% m ai s barato que o

convencional, que a Prefeitura
vai bancar integralmente.

Vamos construir no mínimo
380 casas populares.

CP • Como será definida as

áreas de experiência?
Pasold - Já na semana que

vem vou me reunir com cada
comunidade para explicar o

projeto e as condições do asfal
to. A partir do interesse come

çamos a viabilizar a obra.

CP • Qualogrande projeto
a ser implantado no próximo
ano?

Pasold • Pretendo criar o dis
trito industrial em Nereu Ramos,
onde vai abrigar novas empresas
ou permitir que as já existentes

possam se ampliar. Estou enca

minhando um projeto de lei à Câ
mara criando incentivos fiscais,
para estimular a vinda de novas

empresas emelhorar as con-dições
das já instaladas. A preo-cupação
é gerar emprego e renda.
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Tucanosoficializam acriaçãodo
PSDBMulherde.laraguádoSul
Comitê quer
ampliar a
participação
da mulher

Jaraguá do Sul - Um grupo
de 15 mulheres, reunidas na se

mana passada na casa do prefeito
Irineu Pasold, oficializou a

formação do PSDB Mulher, o

primeiro da Região da Amvali. O
comitê tem como objetivo am

pliar a participação feminina nas

atividades sociais e partidárias.
ZeonildaDias Ludwichak foi eleita

coordenadora e Nádia Suely De
marchi, secretária. O encontro

contou ainda com a presença da
vereadora Niura dos Santos e da

Pesquisa reforça
especulações
Jaraguá do Sul - A pesquisa

de intenção de votos, divulgada no

domingo, agradou os políticos,
mesmo os que aparecem com ín

dices baixos, como é o caso do

petista Dionei ·da Silva, com 2%.
O líder da consulta, deputado esta
dual Ivo Konell (PMDB), disse que
os índices são resultados dos
trabalhos desenvolvidos por ele.

O prefeito Irineu Pasold (PS
DB), segundo na pesquisa espon
tânea e empatado com Dionei em

duas estimuladas, acredita que o

resultado reflete a posição do mo

mento, há mais de ano das eleições.
Nas rodas políticas, especula

se que as alianças serão alteradas.

Por mais que líderes neguem, as

conversas apontam para o rompi
mento do PFL e PSDB.

Konell irá para o TCE, deixan
do a candidatura para o ex-secretá

rio da Casa Civil Ademar Duwe,
que formaria uma aliança com o

PFL. Neste caso, PPS optaria por
coligar com o PT. Assim, PSDB,
PPB e PTB se uniriam. E o PL

sairia sozinho.

primeira-dama, Brunhilde Pasold.

De acordo com Zeonilda, o,
PSDB Mulher pretende desen

volver trabalhos nos bairros,
"buscando e debatendo soluções
para os problemas". "O grupo
tem como desafio atrair mais mu

lheres para o partido e indicar pos
síveis candidatas para completar
a nominata de vereadores. A lei

eleitoral exige 30% de mulheres",
informou.

O PSDBMulher será apresen
tado oficialmente durante reunião
do Diretório municipal da legen
da, marcada para acontecer no

dia 31 de agosto, no auditório do
Market PI ace. Segundo o coor

denador regional do partido,Már
cio Steilein, o próximo passo é

criar o PSDB Mulher nos outros

seis municípios que integram a

Amvali. "Embora as mulheres re

presentem 50.% da população,
51 % do eleitorado e 43% da força
de trabalho, apenas 14% ocupam

postos de decisão", lembrou,
acrescentando que o partido quer
intensificar o trabalho e a par

ticipação das mulheres, que estão

I conquistando cada vez mais es

paço no cenário político

Análise
Duwe acredita que pesquisa
agora, há mais de um ano das

eleições, não representa a

vontade da população,
mas reflete a decisão
momentânea.
- Ainda é muito cedo para
levarmos em conta a pesquisa.
Entretanto, reforça
posições e mostra a

tendência do eleitorado -

avaliou, desconversando
quando perguntado
se vai se candidatar.

O resultado da pesquisa de intenção de votos para prefeito no

próximo ano, realizada pelo Instituto Mapa e divulgada pelo Jornal
"A Notícia" no domingo, acabou por influenciar o ex-secretário da
Casa Civil no governo passado, Ademar Duwe (PMDB), que já não
descarta mais a possibilidade em disputar a indicação do partido.
Duwe, apesar das insistentes negativas em candidatar-se no ano

que vem, aparece com 15% das intenções de voto, cinco pontos
percentuais atrás do prefeito Irineu Pasold (PSDB).

Elegantemente, Duwe não confirma a intenção em sair candidato
"para não criar constrangimento dentro do partido e conflito com

o casal Konell, que lidera a pesquisa", como disse uma fonte
peemedebista.

No páreo
O vereador Moacir Bertoldi (PPB) acredita que a pesquisa revela

que ele tem potencial para disputar a eleição para prefeito.
- Tenho demonstrado interesse, mas não sou candidato.

Entretanto, apareço com percentual respeitado - empolgou.

Política

O vice-governador Paulo

.

Bauer (PFL), o prefeito lrineu
Pasold (PSDB) e o presidente
da Câmara de Vereadores,
Alcides Pavanello (PFL),
estiveram reunidos na sexta

feira passada em Jaraguá do

Sul.

Na pauta muita política,
embora Pavanello negue que
se falou de eleições e alianças.

Feliz
O candidato do PT, Dionei da
Silva, que aparece empatado

com Pasold em duas
simulações com 16% das

intenções de voto, lidera com

23% em outra e está em quarto
lugar com 2% na espontânea,

ficou satisfeito com o

resultado.
Na opinião dele, a pesquisa
confirma o crescimento do

partido e a "disposição da

população em inverter as

prioridades".

Amvali
A Câmara de Jaraguá do Sul

aprovou o projeto
govemamental que
suplementa dotação
orçamentária para a

Amvali (Associação
dos Municípios do

Vale do Itapocu).
A Prefeitura vai destinar R$ 15

mil, além dos

R$ 4,3 mil mensais.

... B���O�S��CA�A��S
* Pneus Novos (Michelin, Goodyear; Pirelli)

*Balanceamentos
*Geometrias

*Suspensão
* Calibragem comNitrogênio

R. Mal. Floriano Peixoto, s/n2 - Centro

Fone (047) 372-3574 - Jaraguá do Sul

NOTA DE AGRADECIMENTO
..

A família enlutada de
Amauri Cesar Dunker

ainda profundamente consternada pelo
seu falecimento ocorrido no último dia 14

de agosto (sábado), agradece a todos

que enviaram flores, coroas e o
.'

acompanharam à sua última morada.
Convida a todos para a missa de sétimo
dia que será celebrada no próximo dia 20

I

de agosto, às 19 horas, na Igreja Matriz
São Sebastião - Centro.
Saudades da família ...

Rua São Bento do Sul, 55
Bairro Jaraguá Esquerdo

89253·250 • Jaraguá do Sul· SC

APEDIDO

.'Comunico que vereador da

região está se promovendo
em cima dos loteamentos

I

Vicenzi e Gadotti, bairro
Santo Antônio.

Pois o mesmo sempre foi

contra.

Carmelo Vicenzi

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Mannes investe R$ 150mil na

instalação da Loja de Fábrica
;

Empresa e a
la do Brasil
comselo
ISO 9002

Guaramirim - A Estofados

Mannes inaugurou na semana

passada a Loja de Fábrica, anexo
ao parque fabril, na BR-280. A

novidade exigiu investimentos de

aproximadamente R$ 150 mil. De

acordo com' o ge�ente comercial
da Região Sul, José Ely Tages, o
espaço é resultado da necessidade
do mercado, possibilitando a

abertura de canal direto com lojis
tas e importadores. A empresa
pretende instalar outras duas lo

jas, em Curitiba e Florianópolis,
até 2002. AMannes produz ainda
colchões, espumas industriais e

injetáveis.
Atualmente, 12% da produção

são exportados para países, da
América Latina, Estados Unidos
e Europa. "O principal produto
na linha de estofados é o couro,

representando 60% da produção.
A instalação da Loja de Fábrica
se deu pela necessid,ade de con

tato direto com lojistas. Já regis
tramos aumento nas vendas de

40%", revelou Tages, informando
que pesquisa encomendada pela
empresa apontou que os clientes
estão satisfeitos com os produtos
da Mannes, mas tinham dificul-

Edson JynkeslCP

Mannes: "Loja de Fábrica é novo canal para consumidor"

dade em encontrá-los.

Com 37 anos de atividades, a
Mannes tornou-se um nome tra

dicional, tendo como principais
mercados o Rio de Janeiro e Re

cife. "Estamos intensificando o

trabalho em São Paulo, que é um

mercado em eterno desenvolvi

mento", disse Tages. A empresa
está dividida em quatro segmen
tos: estofados, com mercado es-'
pecífico; colchões cama box, pa-

, ra consumidor e hotelaria; espu
mas industriais, onde produz ma
téria-prima para móveis; e espu
mas injetáveis, para indústrias au
tomobilísticas. "Fornecemos para
Mercedes-Benz, Mitsubishi, Bus
scar e, a partir de novembro, para
GMC, além de fabricarmos cadei
ras odontológicas", completou.

A Estofados Mannes é a pri
meira indústria do Brasil a receber
o selo de qualidade ISO 9002.

O vice-presidente, Roberto
Mannes.Jnformou que a empresa
vai ampliar, a partir de janeiro de

2000, o parque fabril em dois mil
metros quadrados, apostando no

varejo.
FEIRAS - De 30 de agosto a

2 de setembro, a empresa parti
cipa da Equipetel (Feira de Equi
pamentos, Produtos e Serviços
para Hotéis), que acontece no Pa

vilhão de Exposição do Anhembi,
em São Paulo.

A Estofados Mannes participa
anualmente de seis feiras nacio
nais e do Salão de Paris, uma feira
internacional que reúne exposito
res de todo o mundo, em janeiro.

r- ----�--------------I

: O O diretor-comercial do Grupo Breithaupt, Roberto Bréithaupt, foi eleito presidente da :
I
Facisc (Federação das Associações Comerciais e Industriais de Santa Catarina).

I
I O O superintendente da Metalúrgica Menegotti, Eduardo Horn, presidente da Acijs (Associação I
I Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul), assumiu a presidência do Conselho Curador da Fundação I
I Empreender, formada por titulares das associações comerciais.

"I
I O O secretário estadual de Fazenda, Antônio Carlos Vieira, descartou a possibilidade de I
I pa�celar as dívidas de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) vencidas I
I
ate 30 de novembro do ano passado.

I
A decisão é decorrente de solicitação feita pela Acijs à secretaria estadual. I

lONa noite da Última sexta-feira (13), no auditório do CPL (Centro Integrado de Profissionais Liberais), :
I aconteceu o encerramento do curso de Mestria de obras.

I
O curso, com um ano de duração, foi promovido pelo Núcleo da Construção Civil e Senai, de Tatuapé,
São Paulo.

I Dos 39 alunos participantes do curso, 14 receberam o certificado de conclusão,

: O O Núcleo de Automecânicos programou para o dia 28 de agosto, das 9 às 17 horas, no 2" piso
do Shopping Center Breithaupt, a 18 Inspeção Técnica Veicular.

·1 Na oportunidade, estarão presentes fabricantes de equipamentos que farão inspeções gratuitas
I nos automóveis. '

,

'

I No final, o proprietário receberá um diagnóstico com informações precisas a respeito do estado

I de conservação do carro.

I O A Câmara Federal vota hoje o Estatuto da Micro e Pequena Empresa.
I O projeto garante tratamento diferenciado ao setor e define novas regras de contrfbuição a

I partir de faixas de faturamento.
,

I Na opinião do deputado federal Carlito Merss (PT/SC) a proposta deverá ser aprovada, "já que
lhouve consenso sobre o conteúdo".

_

------------------�-------------�

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL

REPETÊNCIACAINAS ESCo.LASMUNICIPAIS, '

Mo.STRARELATÓRIo.
'A secretáriamunicipal deEducação, Isaura da Luz Silveira, apresentou,

na Acijs, o relatório comparativo das atividades da educação infantil e
ensino fundamental, de 1996 a t998, junto com o Plano de Ação 1999/
2000. Amatrícula inicial (96) era de 13.704, e no ano passado fechou com
15.475 alunos nas escolas mantidas pela Prefeitura, mas o número de
-trabalhadores na educação, entre esses anos, caiu de 1.132 para 1.018.
Conforme Isaura, o investimento no setor, no ano passado, foi de l}$ 17,5
milhões, ou 46,1 7% do orçamento de Jaraguá do Sul.

O Município administra 39 escolas. O .custo/aluno/ano, em 98, no
ensinofundamental, foi deR$I,2mil, e naeducação infantil, R$1,7mil. A
grande conquista, dentre as inúmeras obtidas nos últimos anos, foi a

reduçãodoíndicedereprovação: 11,5% (em 96),8,31 (em 97) e 2,37%, no
ano passado. Essa substancial queda, segundo a secretária deEducação
de Jaraguá do Sul, é resultado dos investimentos que oMunicípio faz, na
capacitação des docentes, nos estudos complementares, namodernização
e na busca permanente da qualidade.

.

Isaura deixou para a Acijs o relatório de 1998 e o Plano de Ação 1999/
zm

AUDITüRALERTASo.BREMUDANÇASNA SÉRIE ISO. 9000
O engenheiro mecânico José Luiz Alvarenga, da empresa Quality

Progress, auditor da RWTÜV, organismo certificador da.Alemanha e

com registro também nos Estados Unidos, na área de Gestão da

Qualidade, fez na Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul
uma exposição sobre as principais mudanças em relação a série ISO

,9000, revisada em 1994, e as estratégias de adequação à nova série que
'passa a vigir no próximo ano. Alvarenga alertou as empresas já
certificadas que a conquista não significa padrão de excelência, é apenas
uma das etapas. "Mudanças profundas acontecerão a partir do ano

2000, às quais as empresas devem se adequar, sob pena de perderem a

certificação. Os módulos atuais estão sendo revisados e serão

publicados no último trimestre do ano que vem", informou.
No Brasil, são mais de quatro mil empresas certificadas. Com a

publicação revisional da série ISO 9000, as certificações serão mais

rigorosas, Equipes de qualidade, 5S e avaliação de desempenho farão

parte das auditorias, obrigando a adequação das empresas às normas
internacionais de qualidade dentro dos. novos critérios.

ELEIÇÃO.DERo.BERTo. BREITHAUPTÀFACISC
ÉCOMEMo.RADA

A eleição do ex-presidente da Acijs Roberto Breithaupt para a

presidência da Facisc (Federação das Associações Comerciais e

Industriais de Santa Catarina) foi amplamente comemorada. A ampla
margem de votos recebida -101 contra 17 para Isabel Baggio, de Lages
mostrou que as propostas da chapa vencedora são as melhores. Para o

vice-presidente da Acijs, Nilton Zen, "a chapa encabeçada por Roberto
mostrou uma grande capacidade de mobilização e as propostas, sem
dúvida, são as melhores, porque são justamente aquelas que a classe

empresarial deseja, dentre elas a reforma tributária, o fortalecimento do

Projeto Empreender e umamaior integração entre as ACls".
O empresário jaraguaense Roberto Breithaupt já é o presidente da

Facisc. A posse automática aconteceu no sábado, em Xanxerê, durante a

r reunião plenária da Facisc. Contudo, no final de agosto, em Florianópolis,
deve acontecer uma festividade para marcar essa conquista.

BANCO. DO.BRASILOFERECEPRo.DUTo.S ESERVIÇo.S
ÀSEMPRESAS

O superintendente Regional do Banco do Brasil, Ricardo Vieira,
participou de reunião da Acijs/Apevi, propondo convênio que dá

preferência para os associados na abertura de linhas de crédito, priorizando
as análises de propostas de financiamentos e oferecendo taxas

diferenciadas. São linhas.de crédito de descontos e custódia de cheques,
antecipação de créditos aos lojistas, Mipem, Proger Urbano, Fampe, BB

.

GiroRápido, Leasing, Cobranças, Valetik (vale refeição/alimentação), Brasil
Previ (plano de previdência privada), Ouro Cap (títulos de capitalização),
seguros (empresarial, residencial, automóvel e outros), folha de pagamento
e CDC, com consignação em folha.

O site doBB é http//www.bancobrasil.com.br. ohde outras informações
estão disponíveis.

RE�o.SEMANALDAACUSNASEDEDAAPAE
_

A Acijs vai realizar mais uma reunião fora da sede, a exemplo do
ocorrido no dia 9, quando da inauguração da creche, em Três Rios do
Norte. A reunião do dia 23 de agosto, às 18 horas, acontecerá na sede
'da Apae, Bairro Centenário, integrando a programação da Semana
Nacional da Pessoa Portadora de Deficiência.
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Confecções
Calçados
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madri' Crediário próprio
Atendimento das 9 às 20 horas

Fone: 371-4100

Cf)r. 9lcgr 91ideki CJtodrigues da ui/oa

Ortopedia e Traumatologia
Cirurgia do Joelho - Artroscopia

CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA

R. Dr. WaldemiroMazurechen, 55 �Apto. 1

Fone: (047) 371-6511 - Jaraguá do Sul- SC

APOIO:

rwmetalnox Prensas Térmicas
i � INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.

Rua Barão do Aio Branco, 862 - Tel. 0800475056 - Jaraguá do Sul
e-mail: metalnox@metalnox.com.br -

horne a e - htt ://www.metalnox.com.br

I

Qavelli, a loja
que veste o

homem de
bom 8osto.'

Calçadão, 364 - cl estacionamento anexo - não fechamos para almoço
Fone: (047) 370-1010 - fax: (047) 433-3501

Adote esta técnica e elimine o problema de vez

Consultas sem compromisso

. eLE/DE LOT/TO
Fone/Fax: (047) 372-3325

A: Manoel Luiz da Silva, 139 (próx. ao Fórum) - Vila Nova - Jaraguá do Sul

Máquinas para empacotamento
Rua Araquari, 136 - Ilha da Figueira

FONE: (047) 370-4540 - FAX: (047) 370-4003
. Jaraguá do Sul - SC

� =

Ospais da Escoãnha Dente de Leite comemoraram seu dia com coqu
no Restaurante Burg Garten

Priscila, filha de

Rudolfo e Úrsula
Wackerhagen, e
Cláudio, filho de
Ewald e Leonora

Reinert, casaram
sábado passado, na

Igreja Cristo Bom

Pastor, e recepcio»
ram os convidados na

Recreativa

Fleischmann & Roya

Regianne
Grazielle Souza

de Paula
aniversariou

dia 9 de agosto
e recebeu

homenagem dos

familiares
E"..,ooo da Falo

Darci Kutzki e

Terezinha
Aparecida de

Melo

receberam a

bênção
matrimonial,
dia 7 de agosto,
na Igreja Nossa

Senhora do

Rosário, em
NereuRamos

A bela morena;
Mariza de Paula

aniversariou'

segunda-feira
passada e recebeu

o carinho de

familiares e

amigos
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Histórill, Fatos eTradi�\

História em
.Fotos

As duas fotos

que 'publicamos hoje
retratam a atu-al zona urbana

de Jaraguá do Sul.

Uma é do centro da cidade,

a outra dos atuais bairros Baependi
e Vila Lalau. Ambas devem

remontar' aos anos 20/30.

Há, porém, entre elas

uma diferença significativa.
, ,

CORREIO DO POVO
Quarta-feira, (

1B de agosto de 1999

Por Egon Iagnow

Uma apresenta o núcleo urbano,
embora pequeno, já com

características de cidade. A outra

representa urna área tipicamente
rural, onde, além das atividades

rurais, percebe-se que a maioria das

edificações são de madeir�. O povoado Iaraguá

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

o seu tempo foi' bem empregado.

Barão de Itapocu Há 72 anos

- Em 1927, sob o título Doutor Jaraguá: "ANotícia", de Joinville, transmitia
um telegramaonde se declarava que o ministro da Justiça dava provimento
ao pedido do diretor de Higiene, no sentido de coibir um médico jaraguar (7)
a não clinicar. O CORREIO DO POVO rebatia a.insinuadora nota e dizia que o
aludido médico (referia-se ao dr. FritzWeiss) estava legalmente habilitado a

clinicar e ameaçava apontar, depois de uma sindicância, quem não quer que
aqui hajamédicos. .

- A nota da édição 428, acabava dando o nome do dr. Fritz Weiss e a

quem servia a carapuça era um farmacêutico. Em baixo dessa nota havia
uma nota de agradecimento ao dr. FritzWeiss, que operou e tratou gratuitamente
o menor Angelo, filho da viúva Luiza Rosa Pereira, que ficou perfeitamente
curado. Diziaainda mais: "Senti-me completamente aliviado naminha dor,
logo que vi os esforços empregados pelo referido médico, a quem entreguei
aos cuidados o meu filho, embora contra a vontade de c.H., que aconselhou
me levá-lo a Joinville "porque aqui não havia recurso algum".

Há 71 anos

- Em 1928, cadeiaque era boa, não existia em Jaraguá. Inúmeras vezes

o subdelegado ou seu suplente, ao prender alguém, tinha que mantê-Ioàs
suas custas e cuidados, aguardando o trem expresso das 19 horas, quando
passava no horário, para encaminhá-lo à polícia de Joinville. Manda a razão
dizer que existia uma cadeia, pequena, primitiva e sem aminima segurança,

que ficava entre a futura Praça Ângelo Piazera ê a Rua Quintino Bocaiúva,
construída em 1905, pelo comissário de polícia Ângelo Rubini. Voltava-se,
agora, com uma festa, no Salão Lorenzen, sábado, 11 de agosto, um grande
baile públicopara angariar recursos.

Há 70 anos

- Em 1929, as tarifas da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande eram

revistas por ação do dr. Athur Costa e foram divulgadas em artigos escritos
no jomal "República", deFlorianópolis,mostrando que estavammuito elevadas.

- Hedwig Fruet, viúva de Thomaz Fruet, três meses depois da morte do
esposo, deixando quatro filhos menores.

I

- Noivava, em 14-7-29, ajovem Adélia com o sr. FranciscoF. Fischer, ela
filha da viúva de Ângelo Piazera, e ele filho de Franz Fere�c Fischer,
colaborador da página alemã do CORREIO DO POVO. O noivado acontecia
na casa dos pais da noiva.

- Butzke e Schneider formavam uma firma chamada Butzke & Cia., que
se dedicava ao fabrico de charutos e cigarrilhas, empregando cerca de 20

empregados, fora os que trabalhavam em casa. As marcas mais procuradas
eram: "Cosmos", "Regalia" e "Favorita", em pacotes de ] O e 20 unidades.

Há 68 anos

- Em 1931, a construção do Hospital Jaraguá continuava desfi lando o seu

drama, agora sob o prisma do jacobinismo, como se saúde tivesse nacionalidade.
Um abaixo-assinado dizia: "Corre em Jaraguá um abaixo-assinado, pedindo
.a colocação de um médico estrangeiro no hospital que se está terminando em

Jaraguá, e como esse médico não tem diploma revalidado no País, chamamos
a atenção da saúde pública para o caso. O hospital foi construído com

donativos do povo e um grande auxílio da Prefeitura Municipal (de
Joinville), não sendo tolerável, que se

queira, agora, apadrinharem detrimento
dos médicos brasileiros, um estrangeiro.
Um punhado de brasileiros". Pruden
temente assinavam e reconheciam as

firmas, para uso da redação do jornal,
cujo pedido era respeitado. A memória,
no túnel do tempo, mostra nos dias atuais

que muito se mexeu com atos e pro
vidências, e mais do que nunca é autên
tico na sua destinação. Aleluia!

Qualidade
Marista de

Edu'cação

9'7

fuYt &� 1IidtYt S�

CRÔNICA JARAGUAENSE

Breve relato sobre a

Praça do Expedicionário (2)
A Prefeitura volta a se

manifestar pela imprensa
local publicando um edi-

tal para demolição e ven

da de material, de 8 dias,
em concorrência pública
- demolição e venda da

quele material da casa de

n° 47, sita à Rua Pe. Pedro

Francken, atual Arthur
Müller (Rua 28 do atual

quadro urbano),
Era a casa que ficava

em cima das terras desa

propriadas ou por com

pra, segundo o Decreto n"

39, de 9-2-42, assinado

pelo tenente Leônidas Cabral Herbster, prefeito
do Município de Jaraguá (ainda não havia o

acrésdmo do Sul, para distinguir de outro
Jaraguájá existente), pertencente à Auto Viação
Catarinense S.A., com a área de 1.295,33m2•

O edital de concorrência pública estava

datado de 28-1 1-1942. Levou quase um ano para
se chegar aos "finalmente", porque - segundo
os falatórios da época - não agradou a ninguém,
especialmente, situado em área defronte da nova

estação ferroviária e de vital interesse para a

Empresa Auto Viação Catarinense S.A e de

família bem situadano Município,
Em conversa com o ex-prefeito Joaquim

Piazera, também nomeado pelo interventor,
hoje curtindo o peso dos anos noventa,

explicava que, na casa de material, morava
Francisco Dutra, e que a partir de Edgard
Piazera, filho de Emílio e irmão de Adalzira

Piazera, as terras que iam até o atual Colégio
Abd on Batista, na esquina com a Rua 4

(Epitácio Pessoa), pertenciam a Domingos
Reck, de Itapocuzinho, que foram compradas
por Arthur Müller por um preço bem em conta,

O prefeito Herbster fazia uma grande média
com o interventor federal, dr. Nereu de Oliveira

Ramos, ao lhe comunicar, logo no começo de .

janeiro de J 943, de que fechara o balanço da

economia municipal, com um saldo disponível

para 1943, de Cr$ 83.891,20, sem contas a pagare
uma antecipação de prestação devida a Joinville,
em virtude da emancipação de Jaraguá.

As obras da construção da rodoviária e do

jardim andavam em ritmo acelerado e chegavao
momento de se dar um nome ao logradouro.

Encontrava-se em Jaraguá o dr. Abelardo

Montenegro, advogado atuando na comarca

como promotor público, que se pronunciou
sobre o assunto e a enviou à Revista "Hoje",
editada em São/Paulo, o que desagradou
profundamente a população do que escreveu

.o atual professor emérito da Universidade Fe

deral do Ceará, resultando no envio de dois

telegramas, um ao interventor federal e outro

ao Departamento de Assuntos Adrninistrati
vos do Estado, do seguinte teor: "População
indignada ante Ieitura capciosa artigo autoria
Abelardo Montenegro, na Revista 'Hoje',
número 60, editada em São Paulo, vem perante
V.Exc i a. protes tar veemen ternen te contra

mentirosas assertivas, reafirmando a V. Excia.
e ao nosso prefeito tenente Leônidas a nossa

solidariedade e incontestável amor ao Brasil.
Todas as classes sociais sentem-se orgu
lhosas, diante dedicação, zelo, honestidade,
sobretudo acentuado civismo atual prefeito
que o torna digno da gratidão de todos os bra

sileiros bem-intencionados". Segue.

Honrosas visitas
Nesta quinta-feira, 19 de agosto, oMu

nicípio de Jaraguá do Sul receberá a visita

do embaixador da Hungria no Brasil, sr.

Gábor Tóth, e o cônsul-geral da Hungria,
sr. José Sabó Filho.

As ilustres personalidades da diplo
macia daquele país amigo, durante a sua

estadia, visitarão os locais da colônia hún

gara que se estabeleceu no hoje Bairro
de Garibaldi, contactando com descen
dentes daquelas levas de imigrantes e as

\

associações, inclusive a participação na

• Festa de Santo Estevão.

Saudamos os srs. embaixador e côn

sul e almejamos uma feliz estada entre

nós, com os votos de que as manifes

tações resultem em um novo vínculo de

realizações para com a mãe-pátria.
Amanhã, às 19 horas, amtinicipalidade,

a Associação Húngara e empresas, ofere
cerão um jantar em homenagem aos ilustres

visitantes, nas dependências do Hotel Itajara
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Esta glândula fica alojada logo abaixo
dabexigamasculina, passando por
dentro dela a uretra, que é o canal pelo
qual se urina. A próstata é responsável
pela formação dametade do suco
ejaculatório, sendo este o "mar" pelo
qual os espermatozóides navegampara
chegarem ao útero. A próstata é o

órgão mais acometido por câncer

no homem, motivo pelo qual é tão
falada e divulgada nos meios de

comunicação de todo o mundo,
na tentativa de levar para o

consultório urológico o maior
número de homens possíveis,
após os 50 anos de idade.

TUMORMALlGNO (CÂNCER): 156
mil casos em um ano, com 27mil
mortesporpróstata

o carcinomaprotático atinge uma
verdadeiramultidão no planeta, sendo
que alguns estudos demonstram 15% de
homens acometidos aos 60 anos, 30%
aos 70 e de 98% aos 100 anos. Deveria
ser obrigatório, aomeu ver, um exame

urológico anual parahomens acima de
50 anos, para a detecção precoce desta
doença,já que vejo semanalmente
novos casos de câncer aqui naClínica
UroAtual. Esta é também a grande
preocupação das organizações de saúde
para esta faixa etária, existindo, por este
motivo, inclusive, empresas privadas e
estatais que exigem tal exame de seus

funcionários, por ser a prevenção o
melhor caminho.Afinal, um câncer

FeVV\i�ic"i�
Clínica de Ginecologia e Obstetrícia

Centro de Atendimento à Mulher - Ultra-sonografia
Obstétrica e Ginecológica - Cardiotocografia

computadorizada
Médico-Responsável: Dr. Jean Beno Schreiner Lucht -

CRM 5457

Endereço: Rua Presidente .Juscelino, 45 - 1 §
andar - Centro - Telefone: 372-0395

Doenças do Intestino gr.sso,
reto e ânus, Colonoscopia,

retossigmoidoscopia
r:

r:.......•................................................. ,
Dr. Alexandre L. Schlabendo

\ Proctoclin ) CKM - 7096
Fone 371-5117 * 372-1553

Rua Guilhe,-:rne Weege, 50 sala 701

Jaraguá do Sul - SC

Centro Médico Odontológico

SAÚDE

Próstata - I
prostáticodiagnosticadoprecocemente
pode levar o paciente à cura, assim
como omesmo diagnóstico tardio pode
levar àmorte dolorosa � rápida, já que
as metástases (sítios secundários do
tumor), são geralmenteno��squeleto
ósseo.

,
"

Atualmente, com toda tecnologia
disponível",'podemos detectar
cânceres prostáticos invisíveis',
pela mensuração do antígeno
prostático total e livre no sangue,
exame este barato e confiável.
Os tratamentos preconizados atualmente'
dependemdiretamente do grau de
acometimento do câncer, sendo a
agressividade deste tratamento
inversamente proporcional ao grau de
evolução; ou seja: pequenos sítios de
câncer aindapodem ser operados, por
uma técnica chamadaProstatectornia '

-

Radical comLinfadenectomia, realizada
pelo abdome ou péríneo, sendo que
tumores maiores já com proliferação
para o sistema linfático ou ossos são
tratados com comprimidos de
bloqueadores do hormôniomasculino,
que é uma espécie de "combustível"
para o câncer. Ainda comomodalidade

c,

Clínica UroAtual
Pedras do Rim - Próstata - Impotência Sexual -

Perda de Urina

Dr. Paulo Odebrecht
"Atendemos aos melhores

convênios de nossa Região"

Rua Jorge Czerniewicz, 1277

Ora. Anna Paula L deAlbuquerque
Oftalmologista - CRM 6972

Aperfeiçoamento em Córnea, Doenças Externas e

Plástica Ocular na Santa Casa de São Paulo

Rua Guilherme Weege, n° 50 - Sala 604 - Centro -

Fone (047) 371-8447 - Centro Médico Odontológico

ODONTOLOGIA
�Jt. ��< 21ka �ccu!to
Cirurgião-Dentista CRO-SC-3949

Invista no seu

sorriso.

Atendimento particular/convênios: Issem - Kenkomed

Rua Henrique Sonh, 33 (Próximo Hospital Jaraguá)
Plantão 24 horas - Celular plantão: 975-1684
Fone: (047) 371-4311 - Jaraguá do Sul- SC
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de tratamento, temos a retirada dos
testículos (que são substituídos por
próteses de silicone idênticas), a
braquiterapia, que são implantes
radioativos, além do uso da radiação
externa do tumor, com resultados ruins
namaioria das vezes.

Importante nos casos suspeitos é a
biopsiamicroinvasiva da glândula, que
naClínicaUroAtual é realizada comum

dispositivo de gatilho automático e

descartável de origem norte-americana,
que retiraminúsculos fragmentos de
tecido das regiões suspeitas, que são
enviados para exame ao laboratório de
anatomiapatológica. Por ser ummétodo

pouco invasivo, é realizado em nível

ambulatorial, sem necessidade de

anestesia, por seremmicroinvasivas.
Com a tecnologia atual,
dependendo do tipo de câncer, é
possível conseguir-se curar o
paciente, como dar àqueles não

curados, uma sobrevida de até 20

anos, com uma boa qualidade de
vida.

Dr. Paulo Odebrecht

ljac@netuno,com.br

lABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLíNICAS.LTOA.

E..x::a.m�s cc>m a..ta.
cc>nfia.bi. ida.det etm

a.pa. ret. h c>s
a.u1:c>ma1:i:z:a.dc>s det
LI .tima. getra.çãc>_

Dr. lVTarlo Sousa
Dr. l\4arlo Sousa Jr.

\

Rua Dr. Waldemiro Mazurechen, 67 -

Ao lado do Hospital São José

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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* Almoço todos os dias
Duas opções: Rodízio de Carnes

e Seit service

.....

ROTA GASTRONOM/CA

Cowboys: culinária e ambientes atraentes
Inovar e o ordem paro crnbicrrc cqrodóvcl. o Durante o semana, o 00 vivo atrai o público
o ccuipe do Couibous. coso oferece hoppt; Couioous investe em jovem.
Pioneiro no confecção hour com bufê de Nos quartos e sextos-

do chapeado em feiras, o viocokê

Joroguó do Sul, animo candidatos o

apresento o prato cantores. Mos o

com variações em estabelecimento, que

piconho, okotro . é rcstcurontc e

ovelha, frango, espaço dc lazer,
lombinho e mignon. tem como marco

Abert9 paro almoço público de todos os

nos finais de semana, idades. Planejando
reservo atrações ampliar os serviços,
culinórios variados e atendendo também

especialidades como o em domicílio, o

cascudo recheado. Paro direção preparo

quem gosto de atrações sistema 'disque',
frios e chope à diferenciados. Às

desfrutar o magia do paro encomendas por
co i r do tarde em

vontade. quintos-feiras, músico telefono.

§ii=- 68 TIPOS DE PASTÉIS
30 TIPOS DE SUCOS NATURAIS

�.
5 TIPOS DESANDUíCHES NATURAIS

.

�.
-

.2)is'1ue pAstel Sr lAnche
....

... Centro Comercial Werner Voigt ,

Av. Má!. Deodoro da Fonseca, 136 - Centio
Fone: (047) 372-2684 - Jaraguá do Sul

'Horário Comercial)

Aqenda--.I--
PIZZARIA CAN�RI: rodízio de plzzas de terça a domingo.CAROÁPIO

À LA CARTE

�l. BREGA & CHIQUEI

� PIZZARIA E CHOPERIA

"HiSk.-,c. q\.-falit>at>c C bom Mc.-,t>imc.-,to"
Entregamos em domicílio' 372-2923 e 371-6727

Banquetes, jantares, coquetéis,
recepções poro reuniões de

negócios, festas de casamentos,
aniversários, batizados,

tormotoros. confirmações.
BURG GARTEN: de segunda a sábado, à noite, serve chapeados, massas, pizzas,

fondue, carpáccioir 376-1425
PIZZARIA E CHOPERIA

-

CASARAO
CHURRASCARIA

Mais de setenta tipos diferentes depizzes,
messes, celzones. sopas e o tradicional bife à

parmegiana

SALÃO ESPECIAL PARA FESTAS E

REUNIÕES, COM RESERVAS
Rua MaxWilhelm, 60 - JARAGUÁ DO SUL - SC

Pão o: o/infw

PANIFiCADORA E CONFEITARIA

Atendemos
diariamente no
stmoço. bufê com
ótipos de carne

tf372-3573
Rua Exp. João Zapella, 88
(ao lado Colégio São Luís)

Av. Getúlio Vargas, 847 - Centro

TEL: 371-0757

[JOI'h Ca�ral
pizzaria

C) }>l'hnei1"o
�;. ..

lOO_l�lO oe

}>i���S! c
..

Ina.SS!a.S! oe

Jar'Rgllá do Sul

Disque Pizza:
fi 370-1739
Rua Procópio Gomes
de Oliveira, 1277 .:

Centro - Jaraguá do Sul

* Jantar sexta e sábado
Rodízio de carnes

"Programe suas
compras e sua

refeição no p��al
de Jaragua

Atendemos festas em geral.
Preços variados cardápio a combinar.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Rua28deAgo;to,2209-Guarmórim

Filmagens
&

Fotografias
�one: 370-1703
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João Batista e a esposa, Salete Vieira, diretores de
Vieira Móveis e Eletrodomésticos, na inauguração da

terceira loja, na Barra do Rio Cerro

Diretor da Marisol Vicente Donini
e a esposa, Florilda. Ele foi
agraciado com a comenda

Empresário de Ação Social

Roberto Mannes, Eduardo Horn
e Blâsio Mannes no coquetel de
inauguração do showroom da

Estofados Mannes

12 TIPOS 'DE CARNES

Rua Walter Marquardt, 1778
Telefone: (047) 8679

Edson Junkes

FONE (047)371·2111

Edson Junkes

Presidente da Associação Comercial e lndustrial
de Jaraguâ do Sul, Eduardo Ferreira Horn, com o

novo presidente da Federação das Associações
Comerciais e Industriais de Santa Catarina,
empresário Roberto Breithaupt

Casal Osvaldo e Inês Pereira
recebeu o prêmio Melwin Iones, do
lions Club

Verdureira da
RAQUEL Ltda.
Cplf/ércilldeFrutase
Perduraself/Gerat

/)Pce� s4/�adllJ; p/IIJ;
geg/daJ; "úmentlls

Rua Cei. Proc. Gomes de Oliveira,
1150

.

- Centro
Fone: (047) 372-1468

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Feira do Livro recebe cerca de 7 mil visitantes
Concursode

Declamação
distribuiu
mais de R$ 3
mil

A Feira do Livro re

cebeu cerca de 7 mil

visitantes em sua quar
ia edição, realizada de
12 a 14 de agosto, no

pavilhão "A" do Par

que de Eventos. A

informação é da Secre
taria de Cultura, Espor
te e Lazer e da Funda

ção Logosófica, que
promoveram o evento

com o apoio da Secre
taria da Educação. O

público, em suamaioria
de estudantes, teve à

disposição milhares de
títulos dos mais variados

gêneros literários, além deinú
meras outras atrações: lança
mento de livros; mostra de fo

tografias "Jaraguá do Sul, Be
lezas Naturais", de Amarildo
Forte; e Canto do Conto valori
zaram a 4a Feira do Livro.

Outra atividade de suces

so que integrou o evento foi o

9° Concurso de Declamação,
que contou com 134 inscritos

Público teve à disposição milhares de títulos dos mais variados gêneros

em oito categorias. Além dos

declamadores, também passa
ram pelo palco da feira o Co
ral Cantando com as Mãos (da
AADAV), aBandaMarcial do
Colégio Divina Providência,
alunos da Casa da Música e

da Escola de Música Groove

e a Banda Musical do Sesi,
culminando com tim grande
show do cantor e compositor

argentino Dante Ramon Le

desma, que atraiu centenas de

pessoas ria noite de cncer
ramento.

DECLAMAÇÃO
O Concurso de Declama

ção distribuiu mais de R$ 3 mil
em prêmios e medalhas pa�a os
classificados até o quinto lugar.
Os vencedores de cada catego
ria são: Dione Rodrigo de Sou-

o Prefeito Irineu Pasold, o presidente da FUI/dação Logosófica, Moacir Moretti, e alunes da rede

municipal inauguraram a 4a Feira do Livro

za (Al - Educação Infantil);
Suelen Pereira Sehn (A2 - la e

2a séries do Ensino Fundamen

tal); Indianara Aparecida Bra
sil (A3 - 3a a sa série do Ensino
Fundamental); Diogo Prim (B -

6a a sa série do Ensino Funda

mental);Waldemar Roberti (C
- EnsinoMédio); Daniel daSil
va (D - Centro de Educação de

Adultos); Paulo Cesar da Silva

(E - Livre).

Produtores artesanais

inauguram loja no Centro
Os pequenos agriculto

res de Jaraguá do Sul inaugu
ram sua loja às l Sh do próxi
mo dia 26, na sala de eventos

do Espaço Cultural, na Praça
Ângelo Piazera. No estabe
lecimento, instalado em uma

sala anexa ao antigo prédio
da Prefeitura, serão comer

cializados produtos como

queijos, geléias, defumados
(salames e lingüiças), mel,

pães, cucas, bolachas, stru

del, verdu-ras, legumes e con-
J

servas.

O local foi viabilizado

pela Secretaria Municipal de
Agricultura eMeio Ambiente,
que também assessorou os

produtores na criação da As

sociação dos Pequenos Agri
cultores Familiares e Artesa

nais de Jaraguá do Sul

(Apeafa), fungada em 11 de

agosto em reunião que con

-tou com 40 participantes no

Sindicato dos Trabalhadores

Rurais.

Na oportunidade, con
correndo em chapa única,

também foi eleita e empos
sada: a primeira diretoria da

ag�emiação, que cumprirá
mandato de dois anos, tendo

Wanderlei Walter Henrique
Lenz corno presidente. Lenz

I

agradeceu a confiança nele

depositada e convocou todos

os associados para um traba

lho em equipe e por consenso.

Buscar soluções para os pro
blemas comuns dos pequenos
agricultores familiares e

artesanais do município e pro
mover seu acesso ao crédito

rural e aos serviços de apoio
governamental são dois dos

desafios da Apeafa.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



JARAGUÁ DO SUL, 18 DE AGOSTO DE 1999 TRADiÇÃO GAÚCHA
Marcon - Piquete Estampa de Taura

Dez al10S '�o
Clube �os Cavaleiros

o CCMRNC (Clube dos Cavaleiros da

Microrregião Norte-Catarinense) está

completando dez anos e comemorou du

rante o 8° Rodeio Crioulo do Piquete Laço
de Ouro, patrão Beco, com uma cerimônia

que reuniu as principais autoridades do

clube. Durante a comemoração foi realiza
da uma homenagem para as pessoas que,
no decorrer deste dez anos, partiram para
o além. A homenagem foi feita durante o

horário da Ave Maria e Juarez Lombardi,
narrador de rodeios gaúchos, com um fun

do musical bem elaborado e adequado para
-

o momento, declamou versos que lembra
ram cada uma destas pessoas. Foi uma ho-

ra de muita emoção lembrar estes amigos
(as), pois além do carinho e amizade, encon
travam-se presentes a maioria dos família
res. O CCMRNC, na palavra do presidente
Cilo Junkes, agradece a você que, a seujeito
e como pôde, colaborou com a tradição
gaúcha durante estes dez anos, pois para
colaborar com uma entidade não precisa ter

dinheiro, este é necessário, mas não é

suficiente, o que precisamos muito mais é

de sua atenção, sugestão, crítica e amizade.
Eu vou reproduzir abaixo, na íntegra,

todo o texto da declamação feita pelo Jua

rez, a qual ele intitulou de "Rodeio da mi-

nha irnaginação". r

Norberto Voight, Bento Franzner, JoséMartins e os filhos foram os vencedores da prova
Laço Pai e Filho, 110 Dia dos Pais, nos de: anos do CCNC.
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Nego, Juarez Lombardi e
Luisinhotesq. p/dir.), narradores de
rodeios gaúchos. Narradores são as

pessoas que movem o rodeio, que
abrem mão da festa e do bate-papo
para trabalhar durante o evento.

Eles anunciam, organizam e são

xingados, mas é através da

garganta destes talentos que as

provas atingem a emoção maior.
Senhores narradores, presentes na

........ __.J foto ou não, muito obrigado por
fazer e organizar esta alegria. Ao Juarez, parabéns pela composição e declamação do

"Rodeio da minha imaginação"
.

Amostra típica do almoço do Dia dos Pais

durante o decorrer de um rodeio. Dentro
da comunidade gaúcha é muito comum a

comemoração de aniversário e datas

festivas neste ambiente bem campeiros mas
antes de tudo bem familiar. Este é o

caminho

Cito Iunkes, presidente do CCMRNC, com
o colunista Marcou e festa gaúcha

Quem tem fé em Deus tem

dentro do peito um amor profundo,
acredita num outro mundo e espera
sua hora, lá no céu, no infinito, num
lugar muito bonito, sei que vocês
devem estar agora.

Sentimos muito falta sua, mas

aqui na terra a vida continua e foi
Deus que l e vo u vocês embora.
Recebam estahomenagem do Clube
dos Cavaleiros, da nossa comitiva de
Irabalho e do Juarez, pois lembrar
de vocês já estava quase na hora.
Quem pra sempre se foi, se des
pediram da mamãe e do papai e foram
morar com nossa senhora.

Hoje, quando acordei pela manhã e

Senti Lima h�lmildade em meu peito, não
leve outro jeito comecei a meditar. Meu
corpo estava rrrais leve, parecia que
Rutuava, e dos meus amigos de rodeios
Iodos eu me lembrava. Daqueles que o

destino ainda não deu fim, de amigos
que estão perto de mim e aqueles que
estão por aí, lá no céu e também de

amigos que vi se despedir, não estão
illais aqui e foram morar lá no céu.

É que nesta noite que passou tive
Um sonho de uma festa de rodeios, I

Companheiros que eu não via, mas

Autor e declamador: Juarez Lombardi, narrador de rodeios gaúchos
estavam ali no meio. Abriram-se as /
porteiras, comecei a matar a saudade,
ass i m cheguei, pois quem veio rne

cumprimentarfoi o amigo lvonei.lvonei
fazia parte da comitiva do Rio da Luz,
um moço que de moto foi atropelado,
hoje é peão arrojado e faz parte da

comitiva de Jesus.
E fui entrando rodeio a dentro, para

ir lá na outra barraca, uma força maior

me puxa, pois ali estava contando prosa
o moço Acácio Rosa, representante da

Alma Gaúcha. Trazia para o rodeio uma

certa alegria, deixou uma carta para fa

mília, escrita por suas mãos, mas foi
'muito triste sua morte, da maneira que
o povo me contou, pois Acácio se en

forcou, no boiadeiro de seu caminhão.
Meus olhos correram no meio do

povo, pois tinha alguém faltando, olhei

para o lado, vi bastante criança
brincando e aumentou mais ainda a

minha fé, pois estava bem ali, no meio
dos guris, de boné, o menino Raimun

dinho, brincando com o lacinho na vaca

parada a pé.
Raimundinho morreu num rodeio,

sua morte abalou meio mundo, mas seu

pai, Raimundo, agüentou o tranco de

pé. O menino Raimundinho foi esmag-

ado, tava no lugar errado, quando um

caminhão estava dando a ré.

E foi aí que alguém me pegou pela
mão, as provas já vão começar, vem

fazer tua narração, pois precisamos de
narrador, abre tua garganta, solta o teu

peito, rale de Geraldo o prefeito que

aqui é patrocinador. Me deram o mi

crofone, mas minha voz não saía, pois
aquele lugar vi que não me pertencia.

A música de fundo era ao vivo, não
tinha nada gravado, cantava João Paulo
eLeandro, parceiro e irmão de Leonardo.
Era legal, muito bonito, era especial esse
lugar que eu falo.. pois os cavaleiros
andavam com jeito, tinham muito

respeito e ninguém surrava cavalo. No

fundo da cancha tinha um piquete, com
seis fios de arame liso, bem esticados,
ali se encontravam de 10 a 15 animais,
pastando bem descansados, cavalos que
aqui na terra cumpriram sua missão,
foram a galope para o céu participar no
rodeio do patrão.

Era um rodeio diferente, todos

cl;regam na frente sern querer chegar,
então eu disse: "Meu Deus, por que
nos rodeios teus só existe o primeiro
lugar? Ganha quem chega por último,
também ganha aquele que perdeu o

chapéu? E por que aqui na terra muitos

rodeios acabam em guerra por causa de

um simples troféu?" Daí alguém me

chamou, vamos pra cancha, vai começar
a prova do tambor.

Frente comissão julgadora, disse,
vamos fazer dernonstração, vamos
convidar uma menininha que é bem

pequenininha e nos rodeios ainda tem

pouca participação. Aí fiquei muito
assustado quando olhei pro lado, pois
minha voz saía sozinha, aí vi que era

ela, a garota Rafaela, aluna da escolinha,
assim ficou me dizendo: "Tradicio
nalistas escutem com carinho, nunca
vou deixar vocês sozinhos, vou estar

sempre no meio, de mim Quem sabe um
dia o povo se esqueça,mas levante tua

cabeça sempre que chegar a um rodeio,
pois eu sou a chama crioula, sou.o fogo
de chão, eu sou a simplicidade do

campeiro, sou a própria tradição. Sou
o cumprimento da peonada simples que
não tem luxo, sou o toque de gaúcho
que é dado de mão em mão, do laço sou
a presilha, sou os tentos e a argola, sou
o grito da bandeira maragata que o povo
mais adora. Sou o chapéu, sou o lenço,
a camisa e a guaiaca, sou a bombacha e

a bota, o par de 'espora e também a

faca. Nos rodeios de inverno, que de

frio quase a gente não agüenta, eu sou o

calor do fogo, o pelego do banco onde

que tu senta. Sou o calor humano que o

povo tanto fala e também sou o pala
que nas manhãs frias te esquenta.

Eu sou o incentivo dos pequeninos,
dos humildes, dos pobrezinhos e da

criançada, porque uma criança a rnais

nos rodeios, nas provas, nas lidas e

laçadas é uma a menos nas ruas,nas

drogas e nas calçadas. Eu sou a

simplicidade no coração e na tradição
de ser um barraqueiro, eu sou também
a pedra que brilha no anel do rico
fazendeiro. Eu sou o próprio convite

que te trouxe ao rodeio, eu sou a

acolhida da patronagem do povo
simples e hospitaleiro ..

Eu sou o passado, sou o presente e

. o futuro da tradição, eu sou uma

prendinha que monta firme nos arreios
de um alazão. Sempre vou participar
nas provas dos rodeios da tua imagi
nação. 'Sou o teu momento de tristeza e

também teu momento de alegria. Sou a

esperança que amanhece junto com um

novo dia. Eu sou o cair da tarde, o

silêncio das seis horas, na hora da 'Ave
Maria".
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Nova tarifa do transporte urbano
surpreendeusuáriosdoMunicípio
Prefeito assinou
decreto sexta-feira
autorizando
oaumento

Jaraguá do Sul - Desde a ze

ro hora do dia 15 o transporte ur
bano de Jaraguá do Sul está 16%
mais caro, passando de R$ 0,75
para R$ 0,87. Usuários da única

empresa que explora as linhas
r

municipais foram surpreendidos
como novo valor, reajustado pela
primeira vez depois de um ano e

seis meses. O decreto autorizando
a 'alteração na tarifa foi assinado

pelo prefeito Irineu Pasold sexta

feira passada. A planilha de custos

encaminhada pela Canarinho, há
dois meses, apontou dois critérios

para o reajuste: aumento do com
bustível e a redução do número
de passageiros. Blumenau e Join
ville também deverão anunciar
nos próximos dias o aumento na

tarifa do transporte coletivo.
Além da indignação em rela

ção ao reajuste, os usuários recla
mam do valor, que dificulta O tro

co e causa transtornos. "Querem
empurrar vales-transportes, ale
gando' a falta de moedas de um

centavo", disse o vendedor Leo
nardo de Alcântara, 32 anos. A

própria empresa também 'teve
prejuízos. Sem informação do au

mento, alguns passageiros paga
ram a passagem no dia 16 ainda

com o preço antigo.
Quem utiliza o ônibus quatro

vezes ao dia, durante a semana,

gastava R$ 60,00 por mês até a

nova tarifa. Agora, o passageiro
terá que desembolsar R$ 68,80.
"Preço bem viável", observou a

secretária de Planejamento,
Clarice Coral. Outra alegação da

empresa para solicitar o reajuste
foi a construção da estação urba
na, que eleva a quilometragem dos
ônibus em razão da conversão pa
ra a entrada no local. "De dois
anos para cá, também houve

redução de usuários", destacou
a secretária. Dados revelam que
442 mil pessoas utilizam o trans

porte urbano em Jaraguá do Sul
a cada mês.

Edson JunkeslCP

Pouca procura: com a redução 110 número de internações, hospital ficou praticamente setn receita

Hospitalbuscarecursos parainvestimentos
Massaranduba - O Hospital

Sagrado Coração de Jesus neces
sita de R$ 70 mil para a compra
de novos equipamentos e execu

ção de melhorias nas instalações.
A solicitação foi apresentada ao

deputado federal Vicente Caropre
so, que prometeu interrnediar a

negociação de recursos junto aos

governos estadual e federal. Ca

ropreso visitou o hospital na úl
tima sexta-feira, em companhia
dos membros dos conselhos
Administrativo e Comunitário,
instituído recentemente pela
comunidade para auxiliar na rea
ti vação da instituição. O Hospital
Sagrado Coração de Jesus tem

capacidade para 48 leitos.
A falta de investimentos na

modernização do hospital prove-

cou a redução deinternações. Os
pacientes preferem centros

médicos de outras cidades, como
Jaraguá do Sul, Blumenau, Gua
rarnirim e Curitiba. A primeira
medida para mudar esta situação
foi tomada no mês de maio,
quando foi criado o plantão mé
dico para atendimento de emer

gências. O plantão conta com oito
médicos e funciona à noite e nos

finais de semana. A ativação
desse serviço só foi possível
depois que a Prefeitura investiu
no projeto. O funcionamento do

plantão já fez subir o movimento
médio de internações, que passou
de sete para dez pacientes.

A diretora do hoppital, Leocá
dia Pazda, disse que o Sagrado
Coração de Jesus não tem dívi-

das, mas também não tem renda
suficiente para investimentos. "A
maioria dos atendimentos são de

pacientes do SUS (Sistema Único
de Saúde), que remunera pouco",
explica. Ela lembra que existe uma
campanha em andamento, pela
qual a população pode fazer

contribuições em dinheiro através
das faturas de consumo de ener

gia elétrica da Celesc, mas o valor
médio mensal arrecadado, de

aproximadamente R$ 900,00, é

considerado insuficiente. O adrni

nistrador, Wilson Nort, acredita

que, com os investimentos pre
vistos, o hospital resgatará a ima-

. gern na comunidade e a confiança
da população. "Precisamos equi-

.

pá-lo e modernizá-lo", resume a

diretora.

o MEDO DA ENTREGA
Observando o modo corno os casais estão se

relacionando ultimamente, não é difícil de perceber o
medo da entrega que existe entre os parceiros.

Muitos, em função de relações frustrantes nas quais
sentiram a dor da perda, da separação e do abandono,
ao entrarem em novas relações entram com medos,

receios, e com um pensamento fixo:
"Se eu me entregar, vou sofrer de novo".

Inexplicavelmente, as relações subseqüentes são urna

série de namoros e casamentos malsucedidos, frustrantes
e doloridos. Estas pessoas estão niais preocupadas com
o que o companheiro(a) pode lhe oferecer do que com o

que pessoalmente pode contribuir. Preocupam-se com o

que podem tirar de proveito e não com o que podem
experienciar. Preocupam-se com as obrigações e regras e

não com as oportunidades.
Com esta forma de pensar; com o medo presente, com a

idéia de que o outro deve suprirminhas necessidades e

expectativas; entra-se em relacionamentos com

cobranças rígidas e fatalmente destinado ao fracasso e ao

sofrimento.
A relação a dois é livre, prazerosa, gratificante, mesmo
que o outro não esteja ao nosso lado o tempo todo. A

relação saudável traz consigo upla sensação de plenitude
e realização. É somente na entrega, no desprender-se dos

próprios medos, expectativas e preconceitos que
passamos a estar livres para experienciar nossos

verdadeiros sentimentos e, desta forma, mais perto da

realização e da pessoa que está a nossa frente.

Até mesmo numa relação adequada, saudável, as
dificuldades e diferenças podem existir; mas estas são

encaradas também corno urna oportunidade de

crescimento e de aprofundar ainda mais o
relacionamento. Encerrar um relacionamento ao começar

surgir as dificuldades, é sinal de medo e também de
grande imaturidade. Ao contrário de fugir, deve-se

procurar encontrar o que esta dificuldade está revelando
a você e também ao casal. Encare-a corno mais urna

oportunidade de crescimento.

Você, que está lendo este texto, reflita sinceramente

sobre seu relacionamento. Se não o tem, pense no que

procura. Que o elo que une esta relação não seja por
carência, solidão, dinheiro, sexo ou acomodação.

Queo elo sagrado que une este casal seja
profundamente, amor...

A todos vocês um forte abraço ...

DALTON FERNANDO FISCHER

Psicólogo Clínico - CRP-12/01558
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Fotos: Edson JunkeslCP

lmpr/{dência: Ruprecht fez manobra que terminou em uma morte

Final de semana trágico nas
estradas doVale do Itapocu
Jaraguá do Sul/Schroeder -

Duas pessoas morreram em

acidentes nas estradas do Vale do

Itapocu no final de semana. O
mais grave ocórreu sábado, por
volta das 22 horas, no quilômetro
15 da SC-416, RodoviaWolfgang
Weege, próximo à empresa
Fleischmann & Royal, no Bairro
Rio Cerro II. O Fusca, placa
LZD-8734, de Jaraguá do Sul,
conduzido pelo pedreiro Adernar
Ruprecht, 21 anos, atropelou so

brinha e tia. Elisângela Kuster, 19
anos, morreu ao ser atingida de

pois de uma manobra imprudente
do motorista do Fusca. Enir

Kuster, que estava ao lado de EIi

sângela, sofreu ferimentos gene
ralizados e continua em obser

vação.
O acidente 'aconteceu a

menos de 100 metros da residên
cia da família Kuster. Populares
e parentes das vítimas tentaram

linchar o motorista do Fusca e o

caroneiro Arnoberto Matias, 36
anos. O teste de bafômetro reali
zado no pedreiro confirmou em-

briaguez. De acordo com Matias,
os dois estavam bebendo desde

o início da tarde. Morador da re

gião, Adernar Ruprecht tentou
fazer uma manobra sobre a pista,
perdeu o controle do veículo e

atropelou Elisângela e Enir, no
.acostamento. A jovem sofreu
traumatismo craniano. Ruprecht
foi encaminhado ao Presídio Re

gional e responderá por homicí

dio, com pena que varia de três a

dez anos de prisão.
Na localidade de Bracinho, no

Bairro Santa Luzia, em Schro

eder, Jeferson Lorenzetti, 19

anos, morreu após o Santana

Quantum, placa ACJ-8710, de

Jaraguá do Sul, cair no Rio

Itapocuzinho. Lorenzetti não con
seguiu fazer a conversão para
entrar na Ponte da Trindade e

despencou de uma altura de sete

metros. Voluntários do Corpo de

Bombeiros resgataram o corpo,
preso no cinto de segurança. Um

amigo que estava no carro,

identificado apenas por Romeu,
saiu ileso do acidente.

o assaltante de bancos Agostinho da Silva, 27 anos, foi
.

encaminhado segunda-feirapara o PresídioRegional de Iaraguá
do Sul. Ele participou do assalto ao posto avançado do Besc, no
Bairro Santa Luzia, dia 28 dejulho, quando foram levados R$
4,6mil. A polícia recuperou o dinheiro e prendeu, além de Silva,
Rogério R.osnei Rodrigues, 29, o Nei, "Rubens Cordeiro da

Fonseca, 18, e Sidney Eurico da Silva, 19. Nafuga Agostinho
da Silva foi atingido por quatro tiros, que acertaram pernas e

próximo a altura dofêmur. O assaltanteficou 19 dias internado.

Trioacusadode roubarcárgade
bebidas épresoemGuaramirim
Prejuízo da
empresode
Joinville foi
de R$ 30 mil

Guaramirim - Chegou ao

fim a investigação do roubo de
uma carga de bebidas, ocorrido
TlO dia 28 de julho, no Município.
Policiais civis, auxiliados por.
soldados da P-2 da PolíciaMilitar,
prenderam três homens que
confessaram o assalto. Ari Ka

juke, 33 anos, Moacir Ganz, 36,
e Luiz Júlio dos Santos, 30, foram
presos quinta-feira (12), no cen

tro de Jaraguá do Sul. A polícia
divulgou o nome dos acusados

na noite de sexta-feira, depois de

concluir os inquéritos. "Suspeitá
vamos da participação de mais

integrantes", afirmou a delegada

Jurema Wulf.
O plano da quadrilha funcio

nou perfeitamente. Simulando
uma barreira, o trio parou o cami
nhão da empresa BiervilleDistri
buidora de Bebidas Ltda., com se

de no Bairro Iririú, em Joinville,
próximo ao trevo de acesso a

Guaramirim, na BR-280. Quando
o motorista Moacir Berri estacio
nou o veículo, Ari Kajuke, apon
tado pela polícia como o líder da

quadrilha, sacou um revólver e

ameaçou o funcionário caso não

entregasse a direção do caminhão.
Os assaltantes deixaram o

motorista do caminhão a pé, e se
guiram com o veículo carregado
de bebidas, inclusive cerveja,
para o município paranaense de

União da Vitória, divisa com Santa
Catarina. Informações revelam

que o trio negociou os produtos
com pequenos comerciantes da

região. O caminhão foi encontra
do abandonado sete dias depois
do assalto, próximo a Canoinhas.
A carga foi avaliada em R$ 30
mil. A polícia conseguiu recupe
rar, além do veículo, os vasilha
mes. "O prejuízo foi R$ 15 mil
menor com a recuperação dos

objetos", salientou José Borba,
gerente da Bierville,

Na delegaciaBorba revelou que
um dos integrantes da quadrilha,
Moacir Ganz, que já foi proprie
tário de uma construtora em Jara

guá do Sul, trabalhou como moto
rista na empresa. Ganz havia sido
demitido no início deste ano. Pouco
antes de ser despedido, chegou a

comentar com o colega Moacir

Berri, vítima do ex-companheiro,
da facilidade de roubar cargas da

. empresa. Berri confirmou a história
no depoimento à delegada Jurema
Wulf.

Perícia: Benjamin de Lino (D) volta ao local para dar detalhes na reconstituição do crime

Acerto de contas termina em morte
Jaraguá do Sul - Um acerto

de contas entre traficantes e o

desempregado _Amauri César

Dumke, 30 anos, o Rabalino, ter
minou em morte. Dumke foi
morto a golpes de barra de ferro
e pedradas. O corpo de Dumke,
que cumpria condenação por
furto em liberdade condicional,
foi encontrado por popularesem
baixo da Ponte Olavo Marquardt,
próximo ao Beira Rio Clube de

Campo. Pela violência das pan
cadas, o rosto de Rabalino ficou

desconfigurado.
A polícia prendeu Benjamin de

Lino, 28 anos, e Lauro Borges da
Cruz, 38, acusados de participa
rem do homicídio. Rudinei Si

queira, apontado pela polícia co

mo mandante da morte do desem

pregado, com a prisão temporária
decretada, está foragido.

Rabalino foi localizado por
volta das 15h20 do último sábado.
Policiais só conseguiram iden

tificar o corpo através do re

conhecimento de parentes da ví

tima. O delegado acredita que
Dumke foi morto porque devia
dinheiro para os traficantes.

Segundo depoimento de Benjamin

de Lino, o desempregado foi
levado para debaixo da ponte após
beber cachaça com o grupo.
"Pelo que ouvi, queriam matá-lo,
por dívida", disse o acusado.

De Lino esteve com policiais
segunda-feira no local do crime

para a reconstituição. Ele confir
mou que foi utilizado uma barra

de ferro e pedras, pesando cerca

de 30 quilos, paramatar Rabalino.
Os traficantes ainda levaram o

dinheiro (quantia não revelada)
que estava no bolso da calça da

. vítima. "Serão enquadrados por
latrocínio", afirmou o delegado.
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Abertura dos Jogos do Sesi
mobiliza trêsmil/funcionários
Quarenta e uma

empresas 'lutam'

pelo título em
30 modalidades

Jaraguá do Sul - Quarenta
e uma empresas participaram,
sexta-feira à tarde, da abertura
oficial dos Jogos do Sesi/99. A

competição começa no próximo
sábado e vai até 15 de outubro.
Serão quase três mil atletas dis

putando 30 modalidades em duas

categorias: até 200 funcionários
e acima de 200. Malwee Malhas
eWegMotores fizeram o jogo que
marcou o início do principal even
to esportivo envol�endo a ini
ciativa privada do Estado. AWeg
venceu a partida por 5 a 2. Os

Jogos do Sesi acontecem, si

multaneamente, em outras seis

Rexona vence

AABB/Joinville
Jaraguá do Sul - o Rexona,

de Curitiba, atual vice-campeã da

Superliga feminina de Vôlei, não
teve dificuldades para vencer a

AABBIFME, de JoinvilJe, sábado
à noite, em Jaraguá do Sul. O jo
go marcou a inauguração do Gi
násio da Sociedade Esportiva e

Recreati vaMari sol. Cerca de 500

pessoas assistiram a vitória da

equipe comandada pela levanta-
- dora Fernanda Venturini, por três

sets a zero, com parciais de 25/

12, 25/23 e 25/13.
Em 59 minutos, as paranaen

ses superaram a equipe joinvilen- .

se, campeã dos Jogos Abertos de
Santa Catarina de 1998. Aprovei
tando os erros de recepção e ata

que, o Rexona abriu vantagem no

primeiro set e fechou em 25 a 12.
No segundo set, o mais emocio
nante da partida, a AABB chegou'
a liderar o placar, mas acabou per
dendo por 25 a 23. Apoiada pela
torcida jaraguaense, o time de
Fernanda Venturini, levantadora
da seleção brasileira, ganhou o

terceiro set por 25 a 13.
O amistoso marcou a inaugu

ração do ginásio da Marisol. A

empresa investiu R$ 650 mil na

construção da obra, que levou seis
meses para ser concluída. Com

capacidade para abrigar 800 p-es
soas, o ginásio conta com salas
de musculação e ginástica, além
de quatro vestiários. \

cidades de Santa Cata-rina

durante este período.
A novidade para a edição de

1999 dos Jogos do Sesi é o crité

rio que apontará o representante
do Município para a fase esta

dual. Anteriormente, sem a divi
são por categorias, o campeão da
modalidade estava automatica
mente classificado para disputar
as finais. Agora, os vencedores

das, categorias até 200 funcioná
rios e acima deste número dis

putam, em uma partida, a vaga à
fase estadual. "Isso, foi definido
no congresso técnico do Sesi",
ressaltou o professor Manoel
Honorato Filho, ,um dos cooor
denadores dos Jogos do Sesi.

Na categoria até 200 funcio

nários, foram inscritas 25 empre
sas. Duas acabaram penalizadas
por não comparecerem ao desfi Ie
de abertura e estão fora dos Jo-

gos/99. O Conselho Disciplinar
do Sesi estuda o caso da Mecâ
nica Itadiesel, que inscreveu ape
nas uma atleta, na modalidade de
Tênis de Mesa, e não desfilou
sexta-feira. "O regulamento exige
um n(�ero mínimo de cinco
atletas no desfile. Como a em

presa participa apenas com um

funcionário, vamos julgar a situa
ção", observou Honorato Filho.

Outras 18 empresas disputam
o título em 30 modalidades na ca

tegoria acima de 200 funcioná
rios. O Grupo Weg, com seis em

presas inscritas, aparece como

favorita à conquista do título ge
ral da competição. As modalida
des dos Jogos do Sesi são dispu
tadas nos ginásios da SER Marí
sol, Arweg e do Sesi, além do

Centro de Treinamento de Tênis
de Mesa, no ParqueMunicipal de
Eventos e no C.A. Baependi.I

Breithaupt conquista título
da primeira fase do Estadual

Jaraguá do Sul - A Brei

thauptlFME conquistou o título
da primeira fase do Campeonato
Catarinense de Futsal Di visão Es

pecial ao golear, sábado à noite,
no Ginásio Arthur MÜlle'r, a

AABB/JoinviIIe, por 8 a 2. Mesmo
faltando uma rodada para ter

mimir o returnc.a equipe jaragua
ense, que soma 52 pontos, não

pode mais ser alcançada pelo
segundo colocado, a TuperiPla
nor, que está cinco pontos atrás
do líder. Com a situação definida,
o técnico Manoel Dalpasquale
deverá escalar uma equipe mista

para a partida do próximo sábado,
contra a Berlanda/Gaboardi, em
Curitibanos. Patrick é o atilheiro
da BreithauptlFME, com 23 gols.

O Conselho Técnico da Fede
ração Catarinense de Futebol de

'

Salão definiu a fórmula de disputa
dos playoffs da segunda fase. As

equipes jogam duas partidas, na
melhor de quatro pontos. O pri
meiro colocado enfrenta o oitavo

lugar; o segundo joga contra o

sétimo; terceiro contra o sexto;
e o quarto colocado disputa a va

ga contra o quinto. A Breithaupt/
FME, com melhor campanha,
precisa apenas empatar fora de
casa e vencer no Ginásio Arthur
Müller para se classificar às
semifinais. O mesmo critério é

utilizado nas finais. Se houver
uma vitória para cada equipe, será
necessário a realização de um

terceiro jogo.

PETERSON IzidoRO

Show da vida

Jaraguá Futebol Clube entra na área social para reforçar o caixa.
Promove no próximo sábado, às 22 horas, no Parque Municipal'
de Eventos, show com as bandas Dazaranha e Jota Quest. Bom
programa para quem gosta de ouvir o pop brasileiro do momento.

Os ingressos podem ser adquiridos em três postos de vendas

espalhados pela cidade, antecipadamente a R$ 12,00. Preço
acessível, se considerarmos dois shows em uma única noite.

Basquete escolar

Equipe feminina de Basquete
do Colégio Estadual Roland
Dornbusch conquistou a 2a

etapa do Festival Escolar Mi
rim de Jaraguá do Sul. Agora,
as atenções voltam-se para o

início dos estaduais nas cate

gorias Mirim eMinimirim,
com os patrocínios da Im

pressora Mayer e Agricopel.

Paiee no Sesi
Centro de Atividades do Sesi
sedia no próximo sábado, a

partir das- 8 horas, a 2a etapa do
Paiee (Programa de Apoio e In
centivo ao Esporte Educacío,

nal). Cerca de 800 crianças, de
11 a 13 anos, das escolas muni

cipal e estadual, deverão parti-
cipar de apresentações cultuo

rais e jogos de Futebol e Vôlei.

Quem assistiu, assistiu
Diretoria e comissão técnica do Jaraguá soltaram farpas contra o

árbitro Eros Martins, que apitou Biguaçu O x O Jaraguá, na rodada
de final de semana. Quem acompanhou o jogo disse que o juiz
deixou de apitar dois pênaltis 'claros' a favor do Jaraguã e

'esqueceu' os cartões lá em Florianópolis.
I

Rápidas � ___

* Ciclista jaraguaense Edson Ziehlsdorff sagrou-se campeão
catarinense de Ciclismo, modalidade Montanha.
* Equipe do Colégio Evangélico Jaraguá/Zanotti Elásticos
empatou os três jogos do turno da 3a fase do Estadual, categoria
Mirim. Nos dias 3 e 4 de setembro, Jaraguá do Sul recebe os

times para o returno da fase.
* Congresso técnico para definir a tabela de jogos da 1 a Copa AABB
de Futsal, Adulto e Infantil, será realizado hoje, às 20 horas, na

associação.

o JOGUINHOS RTOS
______DE SANTA CATARINA

O ,Idesporto redesconnnoo o Brasit

na aldeia global
- 24/09 a 02/10 de 1999
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