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Metade dos petebistas de Jaraguá do Sul
assina ficha no PSDB nesta sexta-feira
Mais de 50% dos filiados

doPTB de Jaraguá do Sul as
sinam ficha no PSDB na pró
xima sexta-feira (27), durante
reunião da cúpula tucana na

sede do Jaraguá Futebol Clu
be. Entre os petebistas que se
filiam ao PSDB estão o ex-pre
feitoDurval Vasel, o presidente
municipal da legenda, vereador
Lio Tironi, e os vereadores
Afonso Piazera Neto e Wal
demarWinter.
A três dias do prazo limite

determinado pela Justiça
Eleitoral para novas filiações de
quem pretende concorrer nas
eleições do próximo ano, a

decisão da Executiva do PTB
encerra mais uma etapa do

desmanche do partido, que
iniciou no final de 1996, logo
após as eleições municipais. Na
ocasião, deixaram o partido os
'ex-secretários de Cultura,
Esporte e Lazer Balduino
Raulino; de Meio Ambiente

Ingo Robl e o então vice

prefeito Alfredo Guenther.
,

Tanto Tironi quanto Vasel

fizeram questão de afirmar" que
o partido não vai desaparecer.
"Os remanescentes vão tocar
o partido", declararam, num
misto de expectativa e cons

trangimento. Página 4

Juiz decreta preventiva
o juiz Edson Marcos de

Mendonça, da Vara Criminal
de Jaraguá do Sul, decretou a

prisão preventiva de Cláudio
.

Luis da Silva, 33 anos, o Seco,
e Alexandre Floriano, 23, o
Ximbica. Eles teriam participa-

FöföLITOS '

I

do do assassinato. do desem-

pregado Amauri César Dun
kel', 30, morto a pauladas há

dez dias. Duas pessoas con

fessaram o crime e já estão no

Presídio Regional.
Página 10
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Edson JunkesiC P

Para comemorar a transferência das oficinas de arte e música da Scar (Sociedade
Cultura Artística) para os dois primeiros pavimentos do prédio do Centro Cultural
de Iaraguá do Sul, que acontece no dia 12 de setembro, a Camerata de Iaraguá do

Sul sobe ao palco do salão nobre para lançar o primeiro CD. A inauguraçãodo
edifício do Centro Cultural de Iaraguá do Sul está prevista para julho do ano que
vem, com a conclusão dos outros quatro andares, que reunirão salas de teatro e

restaurante. A obra já consumiu cerca de R$ 3 milhões. Página 9

80 anos

Breithaupt enfrenta Seara
A equipe BreithauptIFME,

primeira colocada na fase de

classificação do Campeonato
Catarinense de Futsal Divisão

Especial, enfrentará a Seara!

Águia Seguros, nos playoffs da
segunda fase. O adversário dos

jaraguaenses foi definido na

última rodada. O primeiro jogo
estámarcado para o dia 25 de

setembro, em Seara, e o se

gundo, dia 2 de outubro, no
Ginásio Arthur Müller, em

Jaraguá do Sul. Página 11
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Sindicato do calote Foto do Fato

Se não bastasse a roubalheira oficial, o projeto de anistia a

dívidas dos produtores rurais, proposto pela bancada ruralista e

apoiado pelo PT, pode gerar um cataclisma geral e comprometer
de vez as linhas de crédito doBanco do Brasil, além de incentivar
o calote. Mais do que marketing, a proposta tem teor de

compadrio corporativista. Mas a falta de critérios e a

intransigência podem custarmais aos

políticos do que aos cofres públicos.
A posição revela a verdadeira

intenção do PT, que posa de

moralista, mas defende o logro.
Os ruralistas lutam pelo perdão

como forma de preservar o domí

nio, manter as terras, o controle
sobre a população rural e, agora,
as decisões políticas. A esquerda,
liderada pelo PT, navega no

. oportunismo do pessimismo geral e
aproveita para pegar carona na

contramão da queda.dos índices de
popularidade do presidente Fer
nando Henrique Cardoso. A união
da direita do deputado Ronaldo
Caiado com a esquerda do petista

José Genoíno reforça a tese da falta de identidade ideológica
e de posicionamentos partidários.

Os partidos políticos no Brasil não passam de grupelhos
preocupados com os interesses próprios. Com a desculpa de
beneficiar os pequenos agricultores, "esses realmente

prejudicados pela política (?) agrária oficial, o PT avalizou o

projeto, incluindo, no pacote do calote, devedores contumazes
do Banco do Brasil, que há anos vêm tomando empréstimos.
A rebeldia das esquerdas engrossa as estatísticas da

desigualdade do País, tão criticada pela oposição. É uma

verdadeira manifestação de oportunismo explícito que pode
resultar em enfrentamento dos poderes.

FHC já avisou que vai vetar o perdão. Desde o início,
coerentemente, o governo foi contrário. Todavia, os líderes
governistas, com exceção do tucano Arnaldo Madeira,
votaram a favor, "e ainda quiseram convencer o Planalto de

que haviam optado pela tática parlamentar mais esperta". Por
mais que as explicações tenham respaldo legal, a população
não aceita pagar mais essa conta. A aprovação do pedido de

urgência demonstrou que o "rolo compressor" da base

governistajá não existe mais.
Os baixos índices de popularidade de FHC têm permitido um

festival de alegorias patrocinadas pelos adversários. A fragilidade
com que os ruralistas defenderam a proposta foi de uma

mediocridade ímpar. Entretanto conseguiu o objetivo,
confirmando que há um desmonte e falta de articulação no

governo. O PT perdeu a oportunidade de colocar em prática o
I

discurso damoralidade e do respeito para como dinheiro público.
A Receita Federal poderia desmascarar a farsa apenas

confrontando o valor dos empréstimos dos devedores com o

patrimônio declarado no Imposto de Renda. Seria o suficiente
para esclarecer a verdadeira intenção da caridade com o

chapéu alheio. O projeto de anistia aos caloteiros revelou a

distância entre intenção e gesto no discurso do PT. A união
com a ala retrógrada e irresponsável da direita empurrou o

partido alguns centímetros para trás, prestes a colher mais do

que críticas.
É preciso mais dó que nunca clareza da situação para evitar

o clima de pessimismo generalizado e vencer a crise. Não é

esperar demais, é?

Sem local

apropriado
para

estacionamento,
empresas

contratadas por
revendedoras

param 110 meio
da Avenida
Marechal

Deodoro da

Fonseca para 1��1IIi-"

descarregar
veículos novos,

atrapalhando o

tráfego
�--------------------------------------------------------�

Privatizar ou não, eis o dilema
* Fabiano Laube

postos que pagamos já não são
suficientes? São sim, para encher
os bolsos dos políticos (não digo
que todo político é desonesto,
mas que nosso País deveria ser

melhor administrado). Mas aca

bar com as privatizações delas pa·
ra depois surgirmais um imposto
destinado exclusivamente à ma

nutenção de nossas vias? Ora,
esse imposto, se bem-sucedido,
acabaria com a CPMF, cujo prin·
cipal objetivo era a melhoria da

saúde do nosso País. Porém, co
mo perceberam que dava muito
dinheiro, foi parar junto aos de·

mais impostos, que pagamos na

chamada "vala comum".
Agora, gerando ou não de·

semprego, não haveria nenhuma
necessidade das empresas es'

tatais serem privatizadas. A única
coisa a ser feita é administrar,
mas administrar bern.: Assim a

União ganha e não corremos o

risco de termos de trabalhar em

mais uma empresa estrangeira no

Brasil.

Na recente História do nosso

País, estamos acompanhando
diversas privatizações da empresa
pública, das empresas da Nação,
do povo. Porém, será que seria
necessário todas essas privatiza
ções ou será que uma melhoria
no nosso sistema ajudaria a mu

dar o quadro dessas empresas,
fazendo com que voltem a gerar
lucros, bons lucros?

Em primeiro plano, eis a

maior dúvida do nosso povo: as

privatizações geram emprego? A
resposta é muito simples. Sim e

não ao mesmo tempo. Confuso?
Nem tanto, só com um pouco
mais de raciocínio poderemos
verificar bem esse quadro: as

empresas privatizadas reduziram
o quadro de funcionários, porém,
estão funcionando e gerando

.

lucros cada vez maiores. Assim
fica fácil para qualquer um

compreender que o quadro de

funcionários estava saturada, que
existiam muitos que ganhavam o

seu pão por nada.
Agora, vem certos partidos

políticos querendo atacar forte
mente as privatizações pelo de-

semprego gerado, será que não

seria melhor parar para analisar
o que realmente está, ou melhor,
estava acontecendo nessas em

presas, para depois falar do. de

semprego gerado pela venda de

nossas empresas?
Se as empresas privatizadas

podem funcionarmuito bem com

um-número menor de emprega
dos, por que tivemos que vendê
las para gerarem lucros? Será que
nós, inclusive elogiados em jor
nais estrangeiros pelo nosso "jei
tinho", não podemos administrar
as nossas empresas? Não, não
sabemos é decidir quem irá nos

representar na adrninistração de
las. Ah! você diz que não decide

por ninguém para administrá-Ias?
Errado, quem decide são os po
líticos, certo? Mas quem escolhe
as pessoas que representarão o

pOVO na administração do rumo·
do nosso País?

•

Agora uma coisa lamentável
são as privatizações das nossas

rodovias, que sou totalmente con
trário. A obrigatoriedade do pa
gamento de pedágios é um con

tra-senso. Será que todos os im-

* Estudante de Administra·

ção da Ferj
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+- "Depois da união com os ruralistas

para propor a anistia das dívidas rurais,
o PT perdeu o discurso moralista."

(Deputado federal Vicente Caropreso -

PSDB - comentando a aliança entre a

bancada petista e ruralista na Câmara

Federal para aprovar o perdão da dívida

agrária)
,

"Saí definitivamente da vida política." (Ex
vereadora e secretária de Educação de Jaraguä do Sul Rosemeire Vasel
descaJ1ando a possibilidade em acompanhar os companheiros petebistas
na transferência para o PSDB)

"Quero saber de política sim." -+

(Ex-secretário de Educação e de Cultura,
Esporte e Lazer de Jaraguá do Sul Balduino

Raulino avisando que mesmo sern estar filiado
aum partido não vai deixar a política)

"Que isso não se repita mais. A briga deles
não pode interferir nas votações."
(Vereadora Lorita Karsten - PMDB -

1=;;;;;;:;;';:'

reclamando da derrota que sofreu na Câmara após desentendimentos
entre dois outros colegas)

"O voto afastou definitivamente a possibilidade de uma

coligação com o PT." (Presidente do Diretório do PT de Jaraguä
do Sul, Dionei da Silva, sobre o voto favorável do deputado estadual
Ivo Konell - PMDB - à federalização do Besc)

+- "Vai ser difícil como qualquer outro
adversário." (Técnico da equipe Brei

thauptlFME, Manoel Dalpasquale, sobre o

time da Seara/Águia Seguros, adversário
dos jaraguaenses nas oitavas-de-final do Es

tadual de Futsal Divisão Especial)

"Aprendi com Antônio Carlos Maga
lhães que com o titular do cargo nunca

,
se fala de sucessão." (Do secretário-geral

da Presidência da República, Aloysio Nunes Ferreira, assegurando
que jamais tocou em eleição presidencial de 2002 com FHC)

"No Palácio do Planalto, o tema é proibido." (Idem)

Coral da Scar

apresenta amanhã,
às 20 horas, no

Espaço Cultural do
Burg Garten, show
de comemoração
aos 25 anos de

fundação do grupo

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

Secretários de Saúde daAmvali
queremmais controledaCPMF
Colegiadoesteve
reunido com o

deputado federal
VicenteCaropreso

Jaraguá do Sul - Os se

cretários de Saúde da Arnvali

(Associação dos Municípios do
Vale do Itapocu) querem que a

Câmara dos Deputados fiscalize
mais a destinação dada aos

recursos da CPMF (Contribui
ção Provisória de Movimenta

ção Financeira). A reivindicação
foi feita na manhã da última

segunda-feira (23) durante reu

nião do Colegiado de Saúde da
Amvali com o deputado federal
Vicente Caropreso (PSDB) e os
prefeitos das cidades que inte

gram a entidade. Na opinião dos

secretários, somente com in
vestimentos na saúde o setor

poderá superar a crise
O presidente do colegiado,

Nilson Bylaardt, secretário de
Saúde de Guararnirim, acredita

que parte dos recursos do im

posto está sendo desviada. "É
preciso fiscalizar de perto a

aplicação dos recursos, até para
que se possa reajustar a tabela
de procedimentos do SUS

(Sistema Único de Saúde) e

aumentar o número de AIHs

(Autorização de Internação
Hospitalar)", justificou. Byla
ardt pediu ainda que o deputado
intercedesse junto ao Mi nistérío
da Saúde para evitar o estran-.
guIamento do setor nos mu

nicípios.
Segundo o secretário, o mi

nistro José Serra anuncia cam

panhas sern se preocupar se os

municípios têm estrutura .para
implantá-las. "O ministro divul

ga os projetos do ministério,
. faz um auê, e a bomba estoura

nos municípios pequenos, que
muitas vezes não têm estrutu

ras para atender a orientação.
Às vezes, não têm nem ponto
de referência. nem hospiral cre-

Edson Junke"'CP

denciado", criti
cou, lembrando'

que falta a parte
instrutiva dos pro
gramas governa
mentais.

Os secretários

aproveitaram para

apresentar ao depu
tado as dificulda

des, as potenciali
dades e os projetos
encaminhados aos

ministérios da Saú
de e do Bem-Estar

Social. 'De acordo

com a secretária
executiva da Am

vali, Maria Tereza

Nora, a intenção é

mostrar que o tra

balho na micror-

região é feito de
Apoio: colegiado debate alternativas

forma integrado.
Hoje, a associação mantém o

consórcio de farmácia básica,
desenvolveu o Vigisus, um pro

jeto que vai beneficiar as 47 uni

dades sanitárias com equipa�
mentos de informática, num in

vestimento de R$ 157 mil-do

Banco Mundial e 15% dos mu

nicípios, além do consórcio pa
ra consultas médicas especiais.

- O consórcio mantém as

consultas básicas: ginecolo
gista, obstetrícia, pediatria e

clínica geral. Queremos ampliar
para os atendimentos especiais
como cardiologia, traumatolo
gia, urologia entre outras - ex

plicou Bylaardt.
A secretária de Saúde de Ja

raguá do Sul, Nanci Zimmer

mann, informou que há uma

proposta de se criar o PAB

(Piso de Assistência Básica)
estadual. "O PAB é uma ini
ciativa do Ministério da Saúde

que destina R$ 10,00 por
habitante/ano. O Conselho Es
tadual de Secretários de Saúde
de Santa Catarina apresentou a

proposta ao governo do Estado
e vem debatendo a viabilidade
de implantação", informou.

RECURSOS - O deputado,

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

HAVOLINE Superior 3 da Texaco ficou em primeiro lugar:

federal Vicente Caropreso
reforçou o compromisso de

apresentar emendas ao orça
mento da União possibilitando
mais recursos para os muni

cípios da Arnvali. Ele informou

que está em elaboração um pro
jeto Pró-Saúde, que permite a

transferência de 6% do Impos
to de Renda devido para hos

pitais públicos e 3% para enti
dades filantrópicas. "O ministro
José Serra demonstrou sensi
bi lidade, mas o ministro da Fa

zendo, Pedro Malan, e o secre

tário da Receita Federal, Everar-
do Maciel, têm arrepios", brin
cou, acrescentando que no fi
nal de setembro a Frente Par-

lamentar de Saúde avalia a pro
posta de reajustes de 40% e

50% nos procedimentos do

SUS. "A defasagem é de mais
de 90%. Entretanto, aumento

de 50% somente para aqueles
que comprovarem estar real

mente defasados", explicou.
Na noite de segunda-feira,

Caropreso discutiu o projeto Pró
Saúde com os empresários da

Associação Comercial de Joinville

N
\J
>
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Vereadores, Vasel e 50% dos

petebistas filiam-se ao PSDB
Especula-se
que o PFL vai

abrigar os
remanescentes

Jaraguá do Sul - Mais da
metade dos filiados do PTB
devem assinar ficha no PSDB na

noite da próxima sexta-feira (27).
A decisão encerra mais um

capítulo do desmanche promo
vido no partido logo após as

eleições de 1996, quando uma ala
comandada pelo então vice

prefeito Alfredo Guenther, pelos
secretários de Cultura, Esporte e

Lazer Balduino Raulino; de

Habitação Ademir Izidoro e pelo
ex-secretário de Meio Ambiente

Ingo Robl, deixou a legenda. A
maioria transferiu-se para o PPB.

Entre os novos tucanos estão
o ex-prefeito Durval Vasel e os

vereadores Afonso Piazera Neto,
AdemarWinter e Lia Tironi, esse
último presidente municipal do
PTB. Vasel confirmou a trans

ferência afirmando que "há um

grupo unido, Para onde um for
os outros também irão", discurso

Arquivo/CP

repetido tam
bém pejos
vereadores.

Especulava
se que Vasel
não deixaria
o PTB e se

lançaria can

didato a pre
feito no pró
ximo ano.

- Por en

quanto o can
didato é o

prefei to Iri

neu,masmui
ta coisa ainda
vai acontecer

que poderá
dar novos ru
mos à políti
ca - decla

rou, negan-
do a possi- Futuro: Vaseltem planos para nova legenda
bilidade em

se lançar candidato a vereador

peloPSDB"
Já se adaptando ao ninho tu

cano, Tironi desconversa quando
questionado sobre \ a trans

ferência. "O que posso afirmar é

que um grupo do PTB vai se filiar

ao PSDB. Isso não quer dizer que
o partido vá se acabar", disse,
fazendo coro com os colegas
vereadores e com Vasel.

Entretanto, há negociações de
bastidores que o PFL vai levar
os remanescentes do PTB.

Vice assume Prefeitura de BarraVelha
Barra Velha _. O vice

prefeito José LuziaDuarte Ribeiro

(PMDB) assumiu a administração
municipal na manhã da última

segunda-feira (23), após a Justiça
determinar o afastamento do

prefeito Orlando Nogarolli, do
mesmo partido. Ribeiro perma
nece no cargo até que as denún
cias de irregularidades, feitas pelo
ex-funcionário municipal Elieu
Lino de Aviz, sejam apuradas pelo
Ministério Público.

As denúncias envolvem tam

bém o ex-prefeito Mário Celso
Bittencourt (PMDB), o ex-se

cretário de Administração e Fi

nanças, hoje vereador pelo
PMDB, João Ronaldo Dutra Lei
te, e o atual secretário de Adrni

nistração e Finanças, João Carlos
D'Ávila, também afastado do

cargo por determinação judicial.
Ribeiro rebateu as acusações

de irregularidades, afirmando que
as denúncias não passam de

desavenças pessoais. "Ele (Aviz)
deixou a Prefeitura chateado com
o Celso. Parece que tinha dinheiro
envolvido. Então buscou apoio
dos cinco vereadores de oposição
e juntos montaram a denúncia",

frisou, acrescentando que as

operações denunciadas "não de
ram prejuízos aos cofres pú
blicos".

Segundo o prefeito em exer

cício, não há nenhum serviço ou

obra não executada paga. "Isso
são acusações falsas que a Justiça
vai esclarecer", reforçou, lem
brando que a empreiteira que está

executando o serviço do Cristo
recebeu apenas R$ 5 mil dos R$
17 mil orçados. Ele promete dar
continuidade aos trabalhos
desenvolvidos porNogarolli. "Até
porque, com certeza, daqui a uns
15 dias ele estará de volta", disse,
informando que o prefeito está
em Florianópolis montando a

estratégia de defesa.

O Projeto de Lei 180, que criou a cláusula de barreira (pela qualo
partido que não conseguir 5% dos votos válidos em todo o País
não pode ter representação própria no Congresso, ter acesso ao

Fundo Partidário e direito a rádio e televisão), esbarra no

parágrafo 30 do artigo 17 da Constituição, que não distingue entre

grandes e pequenos nas vantagens.
Assim, por enquanto, a reforma política se resumirá,

simbolicamente, na proibição de coligações proporcionais coma
ressalva de que não valerá na eleição municipal do ano que vem.

Pelo jeito, a tão decantada reforma política vai ficar somente na

vontade.

Tôfora
Em baixa nas pesquisas,
o presidente Fernando

Henrique Cardoso
(PSDB) pretende não

se envolver
nas disputas pelas
prefei turas no

próximo ano.

Os aliados acreditam que o

apoio do Palácio do
Planalto pode
atrapalhar
mais do que ajudar.

Lobby
O deputado federal Vicente

Caropreso (PSDB) prornete levar
a Brasília, quando da votaçãodo

projeto governamental sobre
venda e porte de armas, uma

comissão de representantes dos
clubes e associações de tiro da

Região do Vale do Itapocu.
O objetivo é fazer lobby paraa

aprovação da emenda do depua
do que permite o porte para coe

cionadores, clubes e associações
e respectivos atiradores.

Decisão
A Executiva do PT de Jaraguá do Sul, reunida na semana

passada, na sede do Sindicato do Mobiliário, reiterou a orientação
da direção estadual de não coligar-se com os partidos da base de

sustentação dos governos Amin (PPB) e FHC (PSDB)
Segundo o presidente do Diretório do Município, Dionei da Silva,
dos sete membros da Executiva, seis se posicionaram favorável à

orientação. "O outro não se pronunciou".

Quem diria! E o PTB hein!
E o deputado estadual Ivo Depois de muito bochicho, a

Konell (PMDB) votou mesmo cúpula do PTB de Jaraguá do

a favor da proposta de Sul abriu o jogo. Vai levar parte
federalização do Besc, da legenda para o PSDB.
contrariando as orientações do Sem ter mais como esconder, o

partido e as esquerdas. o vereador Lia Tironi admitiua
Corre à boca-pequena que a transferência para o ninho.

posição de Konell faz parte de - Estamos negociando, e não
um acordo com PFL e PPB nos rifando, como sugeriu
para garantir sua indicação alguns órgãos de imprensa. Não
para o TCE (Tribunal de exigimos nada - explicou.
Contas do Estado). Ah, bom!

Sinal dos tempos
A revelação de um coronel que 20% dos 1,8 mil policiais militares

.

do Acre estão envolvidos com o tráfico de drogas é

estarrecedora. Não são "algumas maçãs" para contaminar o

sesta, e sim de 1/5 do efetivo.
Em outros estados essa proporção é maior, sem contar que o

tráfico de drogas não é a única fonte de corrupção. O jogo do

bicho por exemplo é talvez fator de corrupção maior do que as

drogas no Rio de Janeiro, por sua característica de crime já
inteiramente organizado, de máfia.

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

* Balanceamentos
*Geometrias

*5uspensão
*

Calibragem comNitrogênio
R. Mal. Floriano Peixoto, s/n9 - Centro
Fone (047) 372-3574 - Jaraguá do Sul
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Promapromete lançarmais três
novos condomínios residenciais
Empresa atua
há oito anos
nomercado
imobiliário
Jaraguá do Sul - A Proma

prepara o lançamento de mais três

emFreendimentos para o próximo
'ano, além de outros sete em. fase

deconc1usão. Em fevereiro, a em

presa de construção e planeja-,
mente entrega o projeto no balneá
rio de Piçarras, com 30 aparta
mentos. Está previsto para o iní
cio do ano o lançamento de um

novo condomínio na Rua Marina

Frutuoso, cujas obras devem ser

iniciadas em junho. Em fase de

aprovação, o projeto do condomí
nioSantosDumont, financiado pela
CEF (Caixa Econômica Federal),
a ser edificado na Vila Lalau.

Em maio deste ano, a Proma

lançou o Residencial Sun Flower,
em fase de venda, um condo
mínio com 18 apartamentos de
125 metros quadrados de área in

terna, na Rua José Emmendoer
fero O engenheiro Paulo Obenaus,
sócio da empresajuntamente com
o contador Aldo Salai, informou
que a Proma está abrindo o

Divulgação

Condomínio Amaryllis: um dos 21 prédios edificados pela empresa

mercado para trabalhar nas in
dústrias.

- Vamos investir nesse setor,

possibilitando às indústrias da re

gião outra opção de construção
e ampliação do parque fabril -

disse Obenaus, acrescentando

que os oito anos de atividades da

Proma credenciam a investir no
setor.

Segundo ele, a Proma firmou
parcerias com outras empresas

para garantir a qualidade e se

gurança d�s empreendimentos.
"Buscamos constantemente a .

qualidade de nossos produtos, in-
'

vestindo em materiais e equipa
mentos como a utilização de ar

gamassa pronta, que traz mais
resistência e agilidade", lembrou,
.informando que, por ser admi
nistradora e construtora, a

Proma permite a entrega de

apartamentos a preço de custo ..

A empresa já edificou 21 pré
dios de apartamentos, entre eles

o 'Residencial Amaranthus, o pri
meiro prédio Tipo towerda cida
de, de alto padrão, com 42 apar
tamentos, e o Condomínio Ama

ryllis, com cinco blocos de apar
tamentos na Vila Nova.

UNIVERSO�
. AUTOMAÇÃO�COMERCIAL

Revendedor

1

Rua

autorizado dos

equipamentos
ECF.IF Fiscal

Datarégis
Balanças

comerciais Toledo
e Urano

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E

INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL

REPETÊNCIA CAI NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,
MOSTRA RELATÓRIO

\

A secretária municipal de Educação, Isaura da Luz Silveira,
apresentou, na Acijs, o relatório comparativo das atividades da

educação infantil e ensino fundamental, de 1996 a 1998, junto com o

Plano de Ação 1999/2000. A matrícula 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 ná educação, entre esses

anos, caiu de 1.132 para 1.018. Conforme Isaura, o investimento no

setor, no ano passado, foi de R$ 17,5 milhões, ou 46,17% do

orçamento de J araguá do Sul.

O Município administra 39 escolas. O custo/aluno/ano, em 98, no
ensino fundamental, foi de R$ 1,2 mil, e na educação infantil, R$ 1,7 mil.
A grande conquista, dentre as inúmeras obtidas nos últimos anos, foi a

redução do índice de reprovação: 1 i,5% (em 96),8,31 (em 97) e 2,37%,
no ano passado. Essa substancial queda, segundo a secretária de Educação
de Jaraguá do Sul, é resultado dos investimentos que o Município faz, na
capacitação dos 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
1999/2000.

AUDITOR ALERTA SOBRE MUI)ANÇAS NA 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 DE ROBERTO BREITHAUPT
À FACISC É COMEMORADA·

/ 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 amplamargem 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 ACIs".

O empresário jaraguaense Roberto Breithaupt já é o presidente da

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

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

BANCO DO BRASIL OFERECE PRODUTOS E

SERVIÇOS ÀS EMPRESAS

O, superjntendente 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, Mipern, Proger Urbano,
Fampe, BB Giro Rápido, 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 do BB é http//www.bancobrasil.com.br. onde outras

informações estão disponíveis .

.

REUNIÃO SEMANAL DA ACIJS NA SEDE DA APAE

,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.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Tecidos

Confecções,
'

Calçados
madri Crediário próprio

Atendimento das 9 às 20 horas
Fone: 371-4100

CZJr. 9lc!Jr 91ídekí Cjtodrígues da uílo{1

Ortopedia e Traumatologia
Cirurgia do Joelho - Artroscopia

CONSULTAS SOMENTE CO'M HORA MARCADA

R. Dr. WaldemiroMazurechen, 55 - Apto. 1

Fone: (047) 371-6511 - Jaraguádo Sul- SC

APOIO:

@ !n!�!'U�! Prensas Térmicas

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

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

Qavelli,
.

8 loja
que vcstc o

homem de
bom gosto.

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

. ELETROLISE
Adote esta técnica e elimine o problema de vez

Consultas sem compromisso

eLE/DE LOT/TO .

Fone/Fax: (047) 372-3325
R: 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

Schirley Sandra Wolf,
acadêmica da Ferj,
aniversariou dia 17 de

agosto efoi cumprimentad
porfamiliares e amigos

Moia Cabeleireiro recebe

amigos e convidados,
sábado, com coquetel

oferecido pelo confeiteiro
João Henrique, da Delizia
di Pane, para comemorar ,

15 anos de atividades

Vânia Mirtes Kunzel
aniversaria dia 27 de

agosto. Parabéns dos

familiares e amigos

Edson

Arno Traudi Henschel.
Ele aniversariou
sábadopassado

e recebeu o

carinho dos

familiares e amigos

Ianice, filha de Alvino e

Marlise Tait, e Givanildo,
lho de Nestor e Di/ma

Vercino, casaram dia 31 de

iulho, na Igreja Nossa

Senhora das Graças. Os
convidados foram
recepcionados no Salão de

Festas BompaniAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



História, Fatos eTradiçOO CORREIO DO POVO
Quarta-feira,

25 de agosto de 1999

História em fotos
Na semana que

passou, Jaraguá do

Sul e, especialmente,
a comunidade

húngara tiveram a

honrosa visita do

embaixador da

Hungria. Segundo
informações,

comunidades de

imigrantes húngaros,
no Brasil, só existem

duas, uma aqui e
outra em São Paulo.

Para cá vieram no

final do século 19

(1892) e se fixaram às

margens dos rios

Garibaldi, Jaraguazi-

Por Egon Iagnow

-

nho e Jaraguá .. Comunidade Santa Cruz, Iaraguazinho

Comunidade húngara de Iaraguá Alto (Comunidade Santo Estevão),presentes ainda alguns imigrantes como Georg Wo(f

\ Diversos núcleos se

formaram.

Dentre estes pode-se
citar o Alto Garibaldi,

Jaraguazinho, Garibaldi,
JaraguáAlto, Ribeirão

dos Húngaros e Jaraguá
84. No início do século

20, estas comunidades

eram das mais

desenvolvidas da

região que hoje compõe
o município de

Jaraguá do Sul

ERRATA:

Naedição anterior afIrmamos.
que as fotos eram da década
de 20/30. Na verdade, a
primeirajá é do início da

década de 40.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Confira a História
liA 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, o dr. promotor público denunciavaCH. (de saudosamemória),
farmacêutico em Jaraguá, por exercer ilegalmente a medicina.

.

- O dr. Ernesto deOliveira, diretor deHigiene, em EDITAL, publicado no
CORREIO DO POVO, tornava público - A FIM DE EVITAR

EXPLORAÇÕES em tomo do nome do sr. dr. Fritz Weiss, residente em

Jaraguá, "que pelo mesmo médico me foi apresentado o diploma de médico
da Universidade de Praga, devidamente registrado na diretoria de Higiene
do Estado, em Florianópolis, e licenciado pela mesma diretoria a exercer a

medicina neste Estado. Em Joinville, 12 de agosto de 1927".
- João Widaker vinha, de público, dar seu testemunho ao humanitário

clínico, dr. Fritz Weiss, pelos grandes serviços que prestoupor ocasião da

doença de sua esposa.

Há 71 anos

- Em 1928, namanhã de 5 de agosto, Augusto Hoch, de Hansa (Corupá),
ele da Sociedade dos Lavradores, reunia-se com os filiados jaraguaenses, no
Salão Buhr, onde tinha lugaruma reunião extraordinária, no sentido de fundar
a secção local da Associação dos Proprietários Rurais, visando defesa de
seus interesses:

- A Comunidade Evangélica, no Jaraguá I, atendida pelo pastor Ferdinand
Schlünzen, e no Jaraguá TI, atendida pelo pastor Schwarz, este último anunciava'
cultos para Pedra D'Amolar, Rio da Luz III, <Rio da Luz Alto e Ribeirão
Grande (Sohnstiefe), enquanto que o primeiro anunciava cultos para o Jaraguá
Central, em Bananal, Itapocuzinho Strasse e Três Rios do Norte. Neste eram

abençoados Konstant Wilke com Ema Frederike Hermine Henschel, em
cerimônia réalizadaern Jaraguá, ela filha do comerciante Friedrich HenscheJ.

Há 70 anos

- Em 1929, as estatísticas revelavam que existiam então 2.902
estabelecimentos em Santa Catarina, para uma população de 750.000
habitantes. ] .232 estabelecimentos fabricavam águasminerais, xaropes, licores
e cervejas; 26 fábricas de vinagre; 169 de artefatos de couro; 7 de brinquedos;
1 19 de queijos, etc. Exportava, também, artigos naturais, comomadeira, mate,
fumo, cana, cereais, frutas, artigos de pecuária e manufaturados.

- Relatório apresentado pelo superintendente do município de Joinville,
em 1928, arrecadava Rs. 988:089$314 (novecentos e oitenta e oito contos,
oitenta e nove mil e trezentos e catorze réis).

-'Oscar Schneider, pai de Edith, Max e Ruth, comunicava a abertura de
seu negócio de selaria, transferido da Estrada Jaraguá para a Rua Abdon

Baptista (atual Calçadão da Marechal) ao lado das instalações da nova loja
Breithaupt.

Há 68 anos

- Em 1931, a Intendência de Jaraguá era transferida da Av. Independência,
do sr. Leopoldo Janssen, para o prédio da Relojoaria de Jacob Andersen, na
Presidente Epitácio Pessoa.

- Era confirmada a diretoria definitiva do Football Club Catharinense,
para o ano] 931 /32, que era a seguinte: pres., Ricieri Marcatto; vice, José
Bauer; 1° secr., João Crespo; 2° secr., João O. Müller; lOtes., João Marcatto;
2° tes., ConradoMiranda; orador, Francisco Dutra Jr.; dir. de esportes, Alvaro

Oliveira; comissão, Walter Prochnow,
Jacob'Emrnendoerfer e AntonioMarcatto.

- As firmas Rau Irmãos, de Schroeder,
e Gustavo Gumz, de Rio do Serro, abriam
casas filiais de lacticínios em Curitiba-PR. ,
e o CP não gostava da idéia e da forma de
como foram constituídas, e sugeria a

constituição de uma "Casa de Santa
Catarina ou de Jaraguá'', o que não

aconteceu. Cada um tinha sua clientela e

com locais tradicionalmente conhecidos.

Qualidade
Marista de

Educação

9'7

fuPt &� lIidßJtS�
CRÔNICA JARAGUAENSE

Breve relato sobre a
-

,

Praça do Expedicionário (3)

Guardemos as nossas vaidades

Os telegramas terminavam

pedindo que em razão dos rele
vantes serviços prestados a Jaraguá.
em sua homenagem fosse dado o nome

Tenente Leônidas Herbster, para a

praça em construção; frente ao

edifício da nova estação férrea .

Cordiais saudações.
Assinavam os telegramas os

seguintes: J. Estevam Arruda, Ney
Franco, Eusébio Nunes, Mário
Tavares, Artur Breithaupt, Arthur
Müller, Arlindo Godoy, Eri c o

Blasfeld, João Neves, Emílio da

Silva, Alfredo Maser, Antonio E.

Airoso, França Vosgerau, Renato
Sans, Edmundo Emmendoerfer.
João Marcatto, tenente Reinaldo

Huebbe, Arnoldo A. Schmitt, João Franzner,
Heinz Marquardt, Seme Mattar, José Antonio

Mattos, Heleodoro Borges, Bernardo Grubba,
Erico Sprung, Heinz Mahnke, Adão Sant' Ana,
Leopoldo Reiner, Rodolfo Reiner, Walter Brei

thaupt, Francisco Alberto Voigt, Alceu Rodri

gues, Waldemar Grubba, Roberto Grandberg.
Nestor Luz, Francisco F. Fischer; Walter Har

nack, dr. Álvaro Batalha, Hélio Wetsphalen, dr.
Waldemiro Mazurechen, Romeu Bastos, Lothar
Sonnenhohl, Carlos Hafermann, José L. Borges,
Emílio Piazera, Oswaldo Buch, Luiz Gomes,
Hermilio M. Cardoso, Germano Enke, Ervino
Enke, Alfredo Krause, João O. Müller, Germano
Ehmke, Joaquim Piazera, Siegfried Wenserski,
Artur Oscar Meister, Procópio Pereira Lima

Júnior, Alfredo Martins, Walter Janssen, Leo
poldo Mey, G. Rodolfo Fischer, Ernesto Czer

niewicz, Lauro Braga e João Batista Rudolf.
E assim se fez.
Os festejos alcançaram grande brilho, espe

cialmente com a coincidência da inauguração da

nova estação férrea, afluindo personalidades de

Curitiba e Florianópolis, com desfiles, banda de

música e geral aceitação por parte de populares.
O correr do ternpo e o desenvolvimento da ci

dade sofreu um esvaziamento daquele logradouro,

O recenre. episódio acontecido sob a Ponte
Olavo Marquardt, de que nos ocupamos tem

pos atrás, desta vez produziu o resultado que
temíamos, entristecendo uma pacata e tra

dici onal família de nossa cidade.
A brutalidade desta vez ultrapassou todos

os limites, pela violência que só acabou quando
esfacelaram a cabeça do inditoso jovem em plena
mocidade.

Que o jaraguaense trabalha duro, no dia a dia

e progride com seu esforço, não é novidade para
ninguém. Sabemos que o desemprego também

I
,. . I

esta em nosso mela e preocupa no equ ac i o-

namento entre o capital e o trabalho. /

Não podemos esconder o que dizem os

números que são postos em ev i.dê nc ia , que
asseguram uma boa qualidade de vida em nosso

Estado e o de que ostentamos a marca de maior
renda per capi ta na terra catari nense, q ue faz
um bem danado para o nosso egotismo, mas que
é tremendamente danoso. porque atrai pa,ra

quando da inauguração da nova rodoviária, chegando
a ser local de concentração de prostitutas, conforme
se poderá constar por fotografias que documentaram
a prática do lenocínio à luz do dia.

Hoje a Praça do Expedicionário volta ateras

momentos de glória, retornando às suas verda
deiras finalidades.

Quem .passar por lá haverá de constatar que
o lugar está recheado de história do passado.

Os caminhos trazem lembranças da 2' Guerra

Mundial, a participação da FEB (Força Expe
dicionária Brasileira): No chão do petit-pavé, em
preto e branco, a alegoria à FEB da cobra fu

mando, sinal devalentia e de bravura do soldado
b'rasileiro quando chamado a lutar para construir
um novo período de paz no mundo.

Além do Monumento aos Pracinhas, a praça
e as luminárias, dentro do possível, permanecem
ainda do tempo de sua inauguração.

Os bancos voltam a ser ocupados, enquanto
o ônibus não chega para levar os seus habitantes
aos inúmeros bairros.

A praça que começou com o nome dejardim,
continua florido como nunca.

Nota-se que o cal.or humano está mais

presente nos encontros e desencontros daquele
espaço amplamente arejado.

nosso meio a escódil que vem engrossar a fila

dos desempregados.
Não somos só nós da imprensa que dizemos

isto. São os registros públicos de ocorrências que
nos dão a verdadeira dimensão do que ocorre

entre nós. As diárias investidas dos bandidaços
que vêm recolher o dinheiro das agências

• bancárias, com a maior cara-de-pau. Só faltam

seqüestrar para melhorar, em valor, o resgate.
Os meios policiais e de assistência social, por

todos os meios, apontam os resultados daqueles
de fora que esperam concorrer com os nossos

desempregados, p a ra fazer o pé-de-meia, e

acabam vendo que não encontram aquilo que
durou apenas uma noite de verão.

O desespero os leva ao roubo, a princípio, e

depois à amplitude dos vícios e, finalmente, ao

cri me , desde os mais banai s até o miais hediondo.
Guardemos as nossas vaidades para não

sermos acusados de colaborar com este estado
de coisas. (P:VS)
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pallidum, é transmitida sexualmente,

por via placentária e,

eventualmente, por transfusão de

sangue. A lesão inicial,

protosifiloma ou cancro duro, é uma

ulceração indolor de bordas

endurecidas, que aparece de duas a

seis semanas após o contágio e

desaparece após cerca de dois

meses. Esquematicamente, a essa
fase de sífilis primária segue-se

a de sífilis secundária, com

erupção cutânea papular,
lesões mucosas e

reacão ganglionar.
Em seguida a infecção entra em fase

de latência, chamada

precoce no primeiro ano de

doença e tardia

depois desse período.
Anos depois pode se manifestar a

sífilis.

Doençassexualmente transmissíveis· (1)
A incidência das doenças
sexualmente transmissíveis (DST)
tem aumentado em proporção
verdadeiramente alarmante e se

tornado um grave problema de saúde

públicaem
todo o mundo. É necessário,

portanto, controlá-las, já que as

DST não apenas atacam a população
adultamas afetam, também, o

adolescente, o feto

e o recém-nascido.

O controle dessas doenças
é bastante difícil em vista de

diversos fatores, dentre os quais
destacamos os de ordem

social e médica.

Ao examinar estes fatores,
conclui-se que as mudanças nos

padrões de comportamento sexual e

o uso de métodos contraceptivos têm
contribuído para o aumento

generalizado das DST.

EIn adição ao grande número de

casos assintomäticos ou não

diagnosticados que persistem como

reservatórios, perpetuando as

infecções. Além do gonococo e do

Treponema pallidum, existem muitos

outros microorganismos que são

transmitidos pelo ato sexual.

Várias combinações destes

microorganismos coexistem e são

transmi tidas simultaneamente.

FeVV\i�icli�
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 tntestino.çresso,
reto e ânus, Co/onoscopia,

retossigmoidoscopia

,_ ,
Dr. Alexandre L. Schlabendo

l, Proctoclin ) CRJ'f • 7096

Fone 371-5117 oi- 372-1553
Rua Guilherme Weege. SO sala 70.!

Jaraguá do Sul .. SC

Centro Médico Odontológico

Portanto, infecções múltiplas
existem e devem ser tratadas

adequadamente. Muitos dos

microorganismos respondem bem a

terapia antibiótica, embora
recidivas ocorram.

Tendo em vista a ocorrência de

resistência aos antibióticos, a rotina

terapêutica deve ser cuidadosa.

Algumas dessas infecções podem
I

persistir no estado de latência,
tornando-se ativas meses ou mesmo

anos após a infecção inicial, a

reinfecção é comum, particularmente
entre certos grupos populacionais.
O controle das doenças sexualmente
transmissíveis deve envolver uma

equipe 'multidisciplinar, na qual o

especialista em laboratório é

responsável pelos exames
laboratoriais necessários para a

confirmação e/ou diferenciação do

diagnóstico.

SÍFILIS
Doença causada pelo Treponema

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

Dr. Ruben Matheus de Braga
Filho

ijac@netuno.com.br

Ora.AnnaPaula L deAlbuquerque
Oftalmologista - CRM 6972

"
LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLíNICAS.LTOA .:

E.x:é3mE3� �c>m é3.té3

�C>rlfié3b;. idé3dE3 E3m

é3 pé3 rE3. h c>�

é3LJtc>mé3ti.:z::é3dc>� dE3
LI .timé3 gE3ré3çé3C>_

Dr: /\/farIo Sousa
Dr: lVfarlo Sousa Jr:�é{1$lYA p ÇU1g8q!� pê ºINflº� 0 #§NTê$ pê ººt:lT�Tº'

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
ig?JC. Qi{le6mc 24ka O%cat!t'o
Cirurqião-Dentista CRO-SC·3949

Invista Illl seu

sorriso. .

Rua Dr. Waldemiro Mazureehen, 67 -

Ao lado do Hospital São José

Atendimento perticútet/convénioe: Issem - Kenkomed

Rua Henrique Sonh, 33 (Próximo Hospital Jaraguá)
Plantão 24 horas - Celular plantão: 975-1684
Fone: (047) 371-4311 - Jaraguá do Sul- SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Espaço Pão & Vi'nho oferece
coffee breakem grande estilo
Pães de todos os tipos
e formatos, com
massas especiais, e

-varlada linha de
doces. Além da vasta

gama de "tentações
dos setores de

panificação e

confeitaria, a Pão &.
,

Vinho dispõe de

lanchonete, café

expresso, loja de

conveniéncia, e - o

investimento mais

recente - banca de

revistas e jornais.
Há 7 anos trabalhando

no setor, os

empresários tIarcos
Antônio Maes e João

Carlos de Souza não

têm medo de inovação
e buscam diferenciar
se no mercado.
A última novidade é o

café colonial,
servido, pela. casa
todos os dias.

Lançado em julho, o

bufê de café )

colonial, composto por
12 tipos de frios, 25

tipos de doces, além
de pães, café, suco,
chocolate quente ou

frio e chá,
\
é servido

diariamente das 7h30
às IOh30 e das 15 às
20 horas. Nos finais
de semana, a opção é

68 TIPOS DE PASTÉIS \

30 TIPOS DE SUCOS NATURAIS
5 TIPOS DE SANDUíCHES NATURAIS

�ls'lue pAstel Sr lAnche

'Fone: (047) 372-2684 "

Centro Comercial Werner Voigt
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 136 - Centro

Jaraguá do Sul
.

ALUGAMOS VIDEOKÊ

CARDÁPIO
ÀLA CARTE

W 975-1481

oferecida durante

tod-o o dia.
A Pão &. Vinho atende
diariamente das 6 às

21 horas. Nos sábados
e domingos, o horário
de atendimento é das

7 às 21 horas.

Aqenda-�-
r

PIZZARIA CANERI: rodízio de pizzas de terça a domingo.

Hestaurante REPRESA
BR-280 Km 55, nº 11.117

(anexo ao posto Rudnick) Guaramirim
, lil373-0235

-----------------------------------

RESTAURANTE ARMALWEE

(Sob direção de Fritz Restaurante)

Banquetes, jantares, coquetéis,
recepções poro reuniões I de

negócios, festas de casamentos,
oniversários. batizados,
formaturas, confirmações.

ir 376-1425
BURG GARTEN: de segunda a-sábado, à noite, serve chapeados, massas, plzzas,

I

fondue, carpáccio

PIZZARIA E CHOPERIA
-

CASARAO>

Pão & '])infw

PANIFICADORA E CONFEITARIA

Atendemos
diariamente no
stmoço, bufê com
6 tipos de carne

iif 372-3573
Rua Exp. João Zapella, 88
(ao lado Colégio São Luís)

tA Ltl
gn�r16

Av. Getúlio Vargas, 847 - Centro

TEL: 371-0757

Don, Ch�ral
pizzaria

o primeiro
rodízio de

\ piaaas �
massas de

Jaraguá do Sul

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

Centro - Jaràguá do Sul

CHURRASCARIA * Almoço todos os dias
Duas opções: Rodízio de Carnes

e Seit service
* Jantar de quarta a-sábado

Rodízio de carnes

"Programe suas
compras e sua

refeição no p�,�al
de Jaragua

Atendemos festas em geral.
Preços variados - cardápio a.combinar.

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

parmegiana
. SALÃO ESPECIAL PARA FESTAS E

REUNIÕES, COM RESERVAS

Hua MaxWilhelm, 60 - JARAGUÁ DO SUL - SC
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'P�
.373-0344

Rua28deAgo>to,2209-Guaramirim

Orlando Gilberto e Leila Gonçalves.
Ele preside a Associação de

Moradores da Ilha da Figueira, com
belo trabalho

Presidente do Clube Atlético Baependi, Sidney
Buchmann, e a esposa, Crista. Ele aniversariou

sábado passado e foimuito cumprimentado por
familiares e amigos

FONE!0471371-2111

O fotógrafo Amarildo Forte com a

esposa, Rosana Mileski. Ele expõe
seus trabalhos fotográficos,
enfocando as belezas naturais de

Iaraguâ do Sul, no Restaurante

Burg Garten
Angular Folo e Video

Dr. Victor Emmendorfer
Filho, promotor público de

Guaramirim, com a esposa,
Maria Iulia, socialmente

Verdureira da
RAQUEL Ltda.

_,/
(KOERICH 1
Gente Nessa
37NI880·371-0866

Angular Falo e Video

Dr. Gilberto Floriani com a

esposa, Márcia, em almoço
festivo nos salões do

aristocrático Baependi

CIIH/ércilldeFrutase
f/erHuraseH/fiera/. .

/Jllce� sal!1aHII� p-ill�
úeúiHa� alimentIIs

Rua CeI. Proc. Gomes de Oliveira,
1150 - Centro

Fone: (047) 372-1468
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Prefeito entrega casas no Loteamento Itapocuzinho II
Dez famílias
receberam as

chaves das mãos
de Irineu Pasold

"Foi uma das melhores coisas

que aconteceu na nossa vida, pois
saímos do alugue1." A declaração é
de Antônio Gotzinger, que, junta
mente com a esposa, MariaRoseli,
recebeu as chaves de uma das dez
casas do Loteamento Itapocuzinho
II, no bairro João Pessoa, entre
gues peloprefeito Irineu Pasold em

I

cerimônia realizada no último

sábado, com a presença de aproxi
madamente 600 pessoas. O casal,
que trocou uma despesa de R$
260,00 em aluguel por uma

mensalidade de R,$ 75,00, planeja
investir na ampliação da casa parte
desta diferença economizada, para
que os cinco membros da farru1ia

vivam. mais confortavelmente.
Devido ao baixo valor das presta
ções, outras famílias também

passam a ter oportunidade de adotar

esta alternativa.
O secretário do Desenvolvi

mento Urbano, Waldir Watzko,
anunciou que mais ?O unidades
deverão ser entregues no mesmo

loteamento dentro de no máximo
90 dias. "Estamos atentos aos

mínimos detalhes, com toda a

infra-estrutura de água, esgoto,
eletricidade e arborização sendo

cuidadosamente planejada, pri
mando pela qualidade das casas,
o que comprova estarmos real
mente valorizando o cidadão

jaraguaense", observou Watzko.

"Jaraguá do Sul está precisan
do de 80 vezes este número de
unidades entregues aqui", reco
nheceu o prefeito Irineu Pasold

em seu pronunciamento aos mo

radores, lembrandoque 700 fa
mílias residentes- na cida& há
três anos e percebendo até cinco
salários já estão cadastradas no

programa de habitação. "Hoje são

somente dez, mas queremos
viabilizar outras 300 casas para
a população jaraguaense até o fi-

Inaugurada área de lazer no Rio da Luz
.'

Evento reuniu cerca de SOO pessoas

A área de lazer do bairro Rio da
Luz - 40' realizada por esta admi

nistração municipal, através da
Secel - foi inaugurada na manhã do
último domingo, com uma grande
festa que reuniu cerca de 500

pessoas. A obra, resultado da

parceria entre a Prefeitura e a As

sociação de Moradores, recebeu
um investimento de R$ 10 mil em

instalações e preparo do terreno,
que foi cedido por Rolando Sch
roeder.

O presidente da Associação de

Moradores, Roque Bachmann,
agradeceu pela obra que está pro

porcionando a prática de esporte
pela comunidade e lembrou as de
mais obras já entregues pela Pre
feitura nos mais diversos bairros,
"o que prova que esta administra

ção tem trabalhado pela coletivida
de". Já o secretãrio da Cultura,
Esporte e Lazer, Silvio Celeste ob

servou que "não é o lugar que faza
pessoa, mas a pessoa que faz o

lugar", elogiando a comunidade

que deixou a área de lazer bonita e

prometeu que será a mais bem
cuidada da cidade.

"A associação não está rece

bendo, mas dando à comunidade
esta área de lazer", declarou o pre
feito Irineu Pasold, destacando o

gesto de Rolando Schroeder, que
cedeu o terreno, sem nenhum inte

resse, para que a obra fosse
viabilizada e elogiou o esforço de

Roque Bachmann, "o batalhador
pela concretização deste espaço".

A comunidade homenageou o

prefeito com uma placa em agra
decimento pela obra. Após a sole
nidade de inauguração, foi realiza
do um jogo amistoso entre o time
da Prefeitura que, embora contas

se com a presença de craques
como Irineu Pasold, Vicente
Caropreso, Silvio Celeste, e José

Papp, não conseguiu superar o

selecionado de Rio da Luz, coman
dado por Roque Bachmann. O

resultado da partida: 3 a O para os

donos da casa.

nal do próximo
ano", informou.
Pasold disse ainda

que a aliança Acer
ta Jaraguá "está

cumprindo com o

que o povo pediu"
e pretende continu
ar honrando seu

compromisso e tra

balhando pela solu
ção da falta de habi
tação no municí

pio, o que poderá
ser possível dentro
dos próximos anos.

"Acredito que com
a ajuda do Governo
do Estado, através
da Cohab, e do Primeira-dama, Brunhilde Pasold, observa Roseli- esposa de Aguinaldo Alves . que,

abraçada ao prefeito, se emocionou ao entrar em sua nova residência
nosso deputado fe-
�eral Vicente Caropreso, que tem

buscado viabilizar recursos junto
à Caixa Econômica Federal, em
Brasília, temos grandes possibili
dades de sanar nosso déficit

,habitacional", declarou.
Além do casal Gotzinger, tarn-

bém foram contempladas as fa

mílias de Agenor Antunes Pon

tes, Aguinaldo Alves, Lurdes
Dallabona, Amarildo Cezário,
João Valdevino Ferreira de

Freitas, Lindacir Pacífico Pires,
Renato Taufenbach, Rosa Te-

.

rezinha Damaceno e Valdelíria
Butke. Pasold fez questão de fri

sar que, ao contrário da prática
de outras administrações, o cri

tério de distribuição das casas não

é político, mas por sorteio via

computador.

Mutirão .marca inicio de nova fase da

Campanha de Controle do Borrachudo
Um mutirão para limpeza do

Ribeirão Molha, que será realizado
'a partir das 8h do próximo sábado

(28/8), sob a coordenação da
Secretaria de Agricultura e Meio

Ambiente, marca o início da

·segunda etapa da Campanha de
Controle do Borrachudo. Envol-

I vendo funcionários da secretaria,
moradores do bairro e integrantes
de ONGs, a operação deverá con

tar com' a participação de aproxi
madamente 100 pessoas, que se

rão divididas em oito equipes
posicionadas em pontos estratégi
cos para atuarem ao longo de seis

quilômetros do leito principal e mais
40 afluentes. "A expectativa é que
sejam retirados menos entulhos do

que há dois anos, quando foi
retomada a campanha e coletamos
5 toneladas de lixo somente no rio

principal", prevê o fiscal ambiental
Luís Carlos Stephani, esclarecendo
que o objetivo desta fase é avaliar'
o grau de conscientização das co

munidades envolvidas na etapa
anterior.
A Campanha de Controle do

Borrachudo - inicialmente de res

ponsabilidade do Estado, que a

abandonou alegando falta de re

cursos - foi retomada pela Secre
taria Municipal de Agricultura em

] 997, por iniciati va do secretário
Werner Schuster. Antes dos

mutirões, são realizadas palestras
aos moradores, orientando-os
quanto a importância de se man-

ter os rios limpos e desobstruídos

para a eficácia do BTI (Bacillus
Thurigiensis Israelensis), um

larvicida biológico. "É umproduto
atóxico, que se mistura à água e

precisa do caminho livre para com
bater o inseto em toda a extensão

do rio", explica Stephani.
De caráter permanente e geren

ciada pelas associações de mora

dores, a campanha também con

templa em suas palestras outros

tipos de orientações às comuni
dades: evitar a pesca e a caça pre
datória, pois o peixe se alimenta
da larva do mosquito e o passari
nho come inseto adulto, permitin
do o controle natural do borrachu-

Campanha tem mobilizado centenas

de moradores

do; preservação da mata ciliar;
aplicação do BT!; coleta seletiva
do lixo; !-Iso correto de agrotóxi
cos; coleta de embalagens tóxicas

(são 17 coletores em pontos es

tratégicos 'nas áreas rurais).
'

Atualmente, a Campanha de

Controle do Borrachudo abrange
70% do município, envolvendo 19

comunidades e beneficiando um

total estimado de 40 mil pessoas.
Em dois anos de trabalho; cerca
de 22,5 toneladas de lixo foram reti
dadas de 330 cursos d'água, entre
ribeirões e córregos. Stephani
informou que os moradores tam

bém trabalham na recuperação
das matas nas margens dos rios,

onde já foram plantadas cerca

de 2.800 mudas doadas pela Se

cretaria de Agriculturà e Meio

Ambiente, que também forne

ceu um total de 27 mil alevinos

para repovoamento dos rios.
"Além disso, a secretaria inves

te anualmente R$ 85 mil na com

pra do BTI e envolve 325 pes
soas na aplicação de 2.434Iitros/
ano deste produto", comple
menta o fiscal ambiental.

Stephani anunciou que mais
cinco comunidades passam a in

tegrar a Campanha de Controle
do Borrachudo a partir deste

mês: Tifa dos Húngaros e Ribei
rão Jararaca, no bairro Gari
baldi;,Tifa Funil Pequeno, Tifa
Theilacker e Tifa Schubert, em

Três Rios do Norte.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CIÚMES NA RELAÇÃO AFETIVA
Quemjá presenciou ou passou por-alguma situação,
em que o companheiro(a) gostaria de ir em algum

lugar, e o outro não permitiu? Quemjá abraçou um amigo ou

amiga na frente do companheiro(a) e foi criada
aquela cena de ciúmes? Quem já esteve

caminhando demãos dadas com o companheiro(a),
olhou para o lado e ouviu aquele sermão?

Enfim, quem já participou ou presenciou alguma cena de
ciúmes em sua vida?

E por que será quemuitas vezes as cenas de ciúmes fazem

parte do dia-a-dia da vida de muitos casais?
É fácil perceber que os ciumentos sãomuito inseguros e

construíram suas relações na base da possessividade
(sentimento de que o outro lhe pertence) e, sem ein algum
momento, sentem que poderão perder seu parceiro(a),
criam a tão conhecida "cena de ciúmes"; que em alguns

casos,já foi motivo para crimes, que alcançaram
repercussão nacional.

Quando a possessividade permeia.a relação afetiva, os
comportamentos são limitados, dirigidos, ditados pela idéia\

de que o companheiro(a) lhe pertence e que deve lhe

obedecer; custe o que custar. Nestas relações sufocantes, '

não há espaço para realizações, para o crescimento ou para
que o outropossa ter alguma vontade ou opinião diferente

da do ciumento.
Na realidade, a relação a dois é livre, sem limitações, com
confiança, com espaço para que se possa expressar-se
livremente, semmedo; com.espaço para que se possa

realizar o seu SER em toda a sua plenitude.
Nestas rélações, o crescimento, a satisfação

e atémesmo o prazer são vivenciados emmaior intensidade
,

e commaior freqüência.
Não é muito comum encontrarmos relações
saudáveis, como a descrita acima, mas a

sensação de liberdade, de realização e de
.

segurança compensam qualquer esforço quando
chega-se a este nível dematuridade.

Os casais de hoje, deveriam se permitir
caminhar nesta direção, transformando

seus padrões de comportamento
;
nas relações a dois.

Na dúvida em como agir em alguma si tuação,
pergunte-se: "O que o amor faria agora"?

. \

Se a resposta não estiver clara, opte por não agir.
Émelhor do que cometer erros e correr o

risco de perder a pessoa amada.
A todos vocês, um forte abraço.

DALTON FERNANDO FISCHER

Psicólogo Clínico - CRP-12/01558
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Show da Camerata marca a

ocupação do Centro Cultural

/

Jaraguá do Sul - Quando a

Camerata de Jaraguä do Sul subir
ao palco do salão nobre do Centro
Cultural para o lançamento do

primeiro CD, no dia 12 de

setembro, a comunidade estará

presenciando a transformação de
um sonho em realidade. Após dez
anos, oMunicípio concentrará as

atividades culturais e artísticas
num local moderno, que já
consumiu R$ 3 milhões. A

previsão é de investir mais R$ 2,5
milhões na conclusão do projeto.

. "A pretensão é inaugurá-lo em

julho do ano 2000", afirmou
Edson Schulz, presidente da Scar

(Sociedade Cultura Artística).
A partir do show da Camerata,

informou Schulz, a Scar inicia o

processo de transferência da atual

sede para as várias sidas ins
taladas nos dois primeiros
pavimentos do Centro Cultural.
"Ali vão se concentrar as oficinas
de arte e música desenvolvidas
pela sociedade", ressaltou Schulz.
A última fase de construção do

prédio prevê o acabamento
interno de outros quatro andares

que compõem a obra. No mesmo

dia da apresentação da Camerata,
a Scar abre a exposição de

trabalhos de artistas plásticos da

cidade, também no salão nobre.
O projeto para o término do

Centro Cultural envolveu empre
sários e iniciati va pública. Através
da Lei Rouanet, de incentivo à

Previsão é de
inaugurar o
prédio em julho
do ano 2000

Alunos da 3a série da Escola Municipal Alberto Bauer visitaram a sede do Jornal CORREIO DO

POVO, segunda-feira. Os 46 estudantes conheceram a redação e a gráfica do jornal.

Cultura: obra gigantesca recebe investimentos de R$ 6 milhões

cultura, as empresas repassaram

impostos federais para a obra.
Foram quase R$ 3,6 milhões de

arrecadações de empresas da re

gião. "Es famos ainda em busca
de recursos, agora de pessoas fí

sicas", reforça Edson Schulz.
Com a venda do prédio da Scar

para a Prefeitura, a comissão Pró
Construção do Centro Cultural
recebeu mais R$ 680 mil. "O
dinheiro vai automaticamente para
o término cio projeto", acrescenta
o presidente da Scar.

O início da construção do .

Centro Cultural de Jaraguá do Sul
foi em 1989. Com a então Lei

Sarney, criada pelo presidente da

época, José Sarney, as prefei
turas poderiam arrecadar recur
sos destinados a impostos do go
verno. Eleito em 1991, o pre
sidente Fernando Collor deMello

extinguiu a lei. A medida refletiu
diretamente na obra, que foi

paralisada no mesmo ano. Em

agosto de 1996, com a lei reedi

tada, a obra foi reiniciada.
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Juiz decreta prisão preventiva
para envolvidos em homicídio
'Ximbica' e 'Seco'
teriam ajudado a
matar Amauri
César Dunker

Jaraguá do Sul - o juiz
Edson Marcos de Mendonça
decretou a prisão preventiva de
Alexandre Floriano, 23 anos, o

Ximbica, e Cláudio Luis da Silva,
33, o Seco. Eles são suspeitos de

participarem, junto com Benjamin
de Lino e Rudinei Siqueira, da
morte do desempregado Amauri
César Dunker, 30, o Rabalino.
Dunker foi morto a pedradas e

golpes de ferro no dia 14 de

agosto, embaixo da Ponte Olavo

Marquardt. O corpo foi localiza
do por vendedores d� chapéu na

manhã de domingo (15). Ximbica
e Seco estão foragidos.

Depois de negar o envol
vimento da vítima com o tráfico
de drogas, o delegado Ilson José
da Silva, responsável pelo caso,

já admite que Rabalino tenha sido
executado por dívidas de drogas

.

e por ter delatado à polícia pelo
menos dois traficantes que agiam
no Município. Em liberdade

provisória, Ximbica teria articu
lado o plano para matar o desem

pregado. "A ordem deve ter vin
do de dentro do Presídio", afir
mou o delegado. Alexandre Flori
ano cumpria pena por furto e

tráfico de entorpecentes e estava

há duas semanas em liberdade.

Apontado por Benjamin de
Lino e Rudinei Siqueira, que
confessaram a participação no

crime, Seco é apontado pelo
delegado Ilson José da Silva como
outro mandante do assassinato.

)

Cláudio Luis da Silva também
estava na condicional, respon
dendo por tráfico de drogas na

comarca de Balneário Camboriú.
"Também trabalhamos na hipó
tese de 'queima de arquivo'", res
saltou Silva.

Edson JunkeslCP Edson junkeslCP

Rudinei: segurou a vítima Benjamin: desferiu os golpes

Ximbica: liberdade provisória Seco: responde inquérito

Casal é preso roubando

roupas e potes de vidro
Jaraguá do Sul - Os cata

dores de papel Palmiro Bossha

mer, 34 anos, e sua mulher, Luzia
Batista Soares, 37, foram presos
segunda-feira de manhã, embaixo
da Ponte Carlos Frederico Vasel,
próxima ao Beira Rio Clube de

Campo. No local, a polícia
encontrou 20 peças de roupas e

31 potes de vidros, furtados do
interior de um restaurante na

Avenida Barão do Rio Branco.
Eles haviam praticado vários
furtos nos últimos cinco dias e

foram flagrados por populares
deixando o estabelecimento, às 6
horas do mesmo dia.

No depoimento à polícia, o

casal confessou que furtou os

produtos, avaliados em R$
350,00, para à venda. Segundo
Bosshamer, o dinheiro arrecada
do seria para comprar comida.

Roupas e os vidros lotaram a via
tura Ipanema, da Polícia Civil.

"Cometeram vários furtos, indo
de residência em residência", sa
lientou o delegado.

Tragédia: Barbosa morreu depois de ser atropelado

Vigia fi?orre atropelado
na 'Waldemar Grubba'
Jaraguá do Sul - O vigia

Waldomiro Nunes Barbosa, 51

anos, morreu depois de ser atro

pelado pela Kombi de transporte
escolar, placa MAN-1586 (Rio
Negrinho), conduzida por Valdo
miro Barbosa Moura, 48. O aci
dente ocorreu segunda-feira, por
volta das 21 h40, na AvenidaWal
demar Grubba, próximo a Arweg
(Associação Recreativa Weg).
Homens do Corpo de Bombeiros

Voluntários de Jaraguá do Sul re
moveram a vítima para o Pronto

Socorro .do Hospital São José,
Barbosa sofreu traumatismo
craniano.

Depois de ficar dois dias inter·

nado em Joinville, Marcelo Mau·

recen, 8 anos, morreu. O garoto
foi atropelado na última sexta

feira (20), na Rua João Stein,
Bairro Jaraguá Esquerdo, quando
andava de bicicleta com amigos,

Edson Junke�CP

Flagrante:" Bosshamer e Luzia foram presos com os produtos

Rua São Bento do Sul, 55
Bairro Jaraguá Esquerdo

89253·250 • Jaraguá do Sul· SC
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PETERSON lzidono

Processos trabalhistas

Advogado Cláusio Baratto, que defende o Grêmio Esportivo
Juventus em processos trabalhistas, pagou mais uma ação

impetrada por ex-jogadores contra o clube. Atacante Alcântara,
que esteve no Juventus em 1995, recebeu neste mês. Diretoria
confirma que restam outros nove acertos, incluindo os atletas
Antunes e Amauri, além do preparador físico Celso Rezende.
Contas que na época não ultrapassavam R$ 20,mil, hoje somam

R$ 200 mil. Só para o leitor entender: Juventus e Jaraguá Futebol
Clube são duas administrações totalmente diferentes.

I,

Jaraguá 2 x O Marcílio Lenzi em 'Floripa'
Jaraguá jogou bem contra o Alessander Lenzi voltou dos
Marcí1io Dias. Venceu por dois Estados Unidos, depois de

gols, perdeu mais dois na disputar a temporada norte-

pequena área, mas pecou em americ�na de jet sky. Em
um aspecto. O time errou, setembro, deverá fazer o

por baixo, 60 passes. ensaio fotográfico para a

Técnico Nelson Mourão terá Revista "G Magazine". As
trabalho para acabar com o fotos, com direito a manobras
nervosismo de uns e o no jet sem nenhuma peça de

preciosismo de outros. Fábio roupa, serão feitas na Ilha do
Braun e Alexandre não podem Papagaio, em Florianópolis. A
começar o jogo no banco de revista estará nas bancas em

reservas. novembro ou dezembro.

Rápidas--------------------
*Faltam 30 dias para o início dos 12°' Joguinhos Abertos de Santa
Catarina. Jaraguá do Sul deverá receber perto de três mil atletas,
até 17 anos.
* Associação dos Amigos do Esporte Amador rescindiu contrato
do pivô André, da BreithauptIFME. Jogador atuou pouco no

Estadual e disputava a posição com mais dois jogadores: Dão e

Altair.
* Árbitro Eros Martins, de Jaraguá 2 x O Marcílio Dias, mudou o

visualmas não perdeu o hábito de errar em lances decisivos. Apitou
dois irnpedimentos contra o Jaraguá que só ele viu.
* Presidente do Marcílio, Egon Rosa, que ficou na 'surdina'
por um bom tempo, desfilou pelas sociais do Estádio João
Marcatto, domingo, com uma expressão nada animadora. O
time vai mal no Estadual da Segunda Divisão.

na aldeia global
Jaraguá do Sul, sc - 24/09 a 02/1 à de 1999
�

-_ - -- -�

)

Breithaupt enfrentará Seara
na próxima fase do Estadual
,.

Ultima rodada
definiu os quatro
jogos decisivos
dos playoffs

Jaraguá do Sul - A Brei

thauptlFME enfrentará a Seara/
Águia Seguros na próxima fase
do Campeonato Catarinense de
Futsal Divisão Especial. O ad
versário dos jaraguaenses, que já
haviam assegurado a primeira co
locação com duas rodadas de an

tecedência, foi definido na última
rodada do Estadual, realizada sá
bado à noite. O time do Oeste ven
ceu a Belamar/Puma, de Lages,
por 6 a 2, e ainda foi beneficiada
com a derrota da AABB/Joinville,
para a Tuper. Os joinvilenses es

tão, fora do campeonato.Com os

resultados, Belamar e União São

Marcos, de Caçador, foram re

baixados para a Primeira Divisão
do ano que vem.

O técnico Manoel Dalpasquale
considerou difícil o confronto
com a Seara no playoff. "Os dois
jogos contra eles ria fase de
classi ficação foram eq li i librados",
afirmou. No turno, em Jaraguá
do Sul, a BreithauptlFME empa
tou em 4 a 4. No returno, em Sea

ra, os jaraguaenses venceram por
5 a 3. Dalpasquale aponta os qua
tro primeiros colocados, que têm
a vantagem de jogar a partida de
cisiva em Casa, como favoritos a

se classificarem às semifinais.
Mesmo com o título da fase

conquistado por antecipação, a

Breithaupt/FME goleou � Ber

landaiGaboardi, em Curitibanos,

por 7 a I, na 11 a rodada do retur

no do campeonato. MareeI, autor
de três gols, foi o destaque da

equipe. Em Florianópolis, o Cole
gial/Avaí perdeu para a Unoesc/
São Miguel, por 5 a 3, mas asse

gurou uma vaga para os playoffs.
ADBlu/Unicárdio e União São

Marcos empataram em 2 a 2,
numjogo apático no Galegão, em

Blumenau. Desclassificada,·a
Nostracasa/Tozzo perdeu para a

Regata/Rio do Sul, por 6 a 2, que
comemorou a classificação à

próxima fase. Na partida mais
emocionante da rodada, aAABB/
Joinville, precisando da vitória

para ficar entre os oito primeiros,
não suportou a força da Tuper/
Planor, e foi derrotada por 8 a 5.
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a vitória do Jaraguá. A equipe
volta a campo no próximo do

mingo, quando enfrenta o

Porto, de Porto União.

JARAGUÁ DO SUL, 25 DE AGOSTO DE 1999

Vitória sobre
o Marcílio Dias
mantémtime
invicto

sem sofrer nenhum gol. Tam
bém na primeira colocação,
somando os mesmos sete

pontos, mas com diferença de
um gol de saldo, o Timbó em

patou com o Itajaí, no Estádio
Hei"cílio Lu,z, em O a O. Nos
outros resultados da rodada,
o Blumenauense derrotou o

Biguaçu por 2 a I, em Blu

menau, e o Joaçaba superou
o Santa Catarina, no Oeste: 1

a O. Sábado, o Próspera gole
ou o Porto, em Criciúma, por
4 a O.

Pressionando desde o iní

cio, o Jaraguá foi superior em
todo-o jogo. Vinícius abriu o

placar para a equipe do téc

nico Nelson Mourão aos 20

Garra: atacante Fábio Luiz (camisa vermelha) foi um dos destaques do Iaraguá

Jaraguá do Sul - O Jara

guá aproveitou o domingo de
sol e o apoio de quase mil tor
cedores para. vencer a segun
da partida no Campeonato
Catarinense da Segunda Divi
são. A vitória sobre o Marcí
lio Dias, por 2 a O, colocou o

time jaraguaense na liderança
do Estadual, com sete pontos
em três jogos. O Jaraguá
manteve-se invicto e tem a

melhor defesa da competição,

Agilidade: Alexandre (D) entrou 110 segundo tempo e deu maior velocidade ao time

minutos do primeiro tempo,
depois de um erro na saída do

goleiro Roberto. Fábio Luiz
ainda teve a chance de am

pliar aos 34 minutos, mas

desperdiçou chutando a bola

por cima da trave. O técnico
do Marcílio Dias, Manoel Ro

drigues, tentou corrigir a falha
de marcação colocando João

zinho no lugar de Donizete,
no final da primeira etapa.

A mudança não alterou o

rendimento da equipe de Itajaí
e o Jaraguá continuou pres
sionando no segundo tempo.
Com a entrada de Fábio

Braun, o time jaraguaense ga
nhou mais velocidade pela es-

.
querda. E numa jogada inicia-

da pelo próprio jogador, o Ja

raguá chegou ao segundo gol,
aos 40 minutos. Braun tabe
lou com Fábio Luiz e decretou

Valle vence em Chapecó e esquenta briga pelo título

Jaraguá assume a liderança da Segundona

Divulgação

Supremacia: Eduardo Valle comemora a vitória em Chapecó

Jaraguá do Sul - O jara
guaense Eduardo Valle venceu
a 7· etapa do Campeonato Ca
tarinense de Automobilismo,
realizada domingo, no Au

tódromo Internacional, em

Chapecó. Douglas Bogo, tam
bém de Jaraguá do Sul, foi o

segundo colocado. Com os

resultados do final de semana,

esquenta a briga pelo título da

temporada na categoria Mar
cas N (Novatos). Na categoria
Marcas A (Profissional), o

chapecoense Edson Dalla
, Valle obteve a sexta vitória
este ano e comemorou o tí

tulo antecipado do campeo
nato na cidade natal.

A rivalidade entre os jara
guaenses na Novatos come

çou na tomada de te m p o ,

sábado. Bogo e Valle travaram

um duelo até o minuto final.
Melhor para Eduardo Valle,
que obteve a pole-position.
Domingo, a bateria da Mar

cas N reservou bons pegas.
Ao cruzar a li nha dê chegada,
a diferença do primeiro para'
o segundo lugar era de menos

de um segundo. Na classifi

cação do campeonato; Dou
glas Bogo lidera com 75 pon
tos. Paulo Ronchi, de Ja

raguá do Sul, aparece na vice

liderança, somando 47. Empa- .

tados na terceira colocação
estão Alexandre Teixeira, de

Rio do Sul, e Eduardo Valle

com 41 pontos. A próx i m a

etapa do Estadual acontece

nos dias J 1 e 12 de setembro,
n o Autódromo Vale d o.s

Cobras, em Balneário Carnbo
ri ú.

ADJ/Urbanitos

é 1 a no Infantil
Jaraguá do Sul - A ADJ!

Urbani tos venceu os três jogos
do returno da segunda fase do

Campeonato Catarinense, ca

tegoria Infantil, realizado no

final de semana no Ginásio Ar

thur Müller. As vitórias sobreo

E.C. da Criança, de Campos
Novos, por 9 a 5, Clube Doze

de Agosto, de Florianópolis. por
6 a 1, e diante da Rotesma, de

Chapecó, por 7 a O, confir
maram o time jaraguaense na

liderança da chave D, com JS

pontos.
O turno da terceira fase do

Estadual está marcado para os

dias J 7 e 18 de setembro, em

Chapecó. O returno acontece

em outubro, em Jaraguá do

Sul. Os dois primeiros coloca

dos se classificam às semifinais,
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