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Ivo e Cecília Konell analisam convites de

outros partidos e podem deixar o PMDB
o deputado estadual Ivo

Konell (PMDB) admitequees
láestudando a possibilidade de
deixar o PMDB para se filiar a

outro partido, caso a Executiva

estadual decida expulsá-lo. A
mesma declaração foi dada pe
laesposa, Cecília, cotada para
ser candidata a prefeita no pró
umo ano.

Segundo Cecília, o casal re
I

cebeu convites para ingressar
em outras legendas e está ana
lisando "com muita cautela".

I Ela disse que o momento é

novo, exigindo reflexão. O de

putado preferiu aguardar os
acontecimentos para se pro
nunciar, mas não descartou a

possibilidade de deixar o

PMDB. "Acho tudoisso uma

grande bobagem", disse, refe
rindo-se ao pedido de expulsão
dele do partido, após votar a
favor da federalização do Besc.

Especula-se que o casal

possa filiar-se ao PPB. Se

gundo fontes do próprio PPB,
o convite realmente existiu.
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'Câmara derruba liminar da TlP
A Câmara' de .Schroeder

derrubou a liminar da juíza
Sônia Maria Mazzetto Mo

roso, que suspendeu a cobran

çadaTIP (Taxa de Iluminação
Pública) noMunicípio.
Os consumidores recebe

rão, na conta de setembro, o
valor da TlP referente ao mês

FOTOLITOS

de agosto, que vai variar entre
R$ 2,00 e R$ 4,00.
A juíza disse que des

conhece a decisão do Legis
lativo, informando que o pro
cesso está tramitando na As

sociação Catarinense de De

fesa do Consumidor.

Página9

1I141S SABOR PARA SUA VIDA

DuasRodas
Industrial

Edson JunkeslCP

o deputado federal Vicente Caropreso discursa durante o "encontro festivo" do PSDB,
realizado na noite da última sexta-feira (27), na sede do Jaraguá Futebol Clube, quando
o partido filiou mais 65 pessoas.

'

I •

Entre os novos tucanos estão o ex-prefeito Durval Vasel, os vereadores Ademar Winter,
I

Afonso Piazera e Lio Tironi, e a ex-vereadora Marilze Marquardt, todos do PTB, além
de ex-pefelistas.
A cerimônia de filiação reuniu cerca de 300 militantes e simpatizantes do PSDB.

Página 3

Shopping será inaugurado em novembro
O Shopping Center Brei

thaupt será inaugurado no dia
4 de novembro. No dia seguin
te, será aberto ao público.

As salas de cinemas serão

operadas pelo Grupo GNC,

que administra as salas do

ShoppingMueller, de Joinville,
devendo entrar no circuito
nacional de lançamento.

O shopping, com 39 mil

metros quadrados de área

construída, abrigará ainda

praça de alimentação e de

eventos, um espaço dedicado
a shows e apresentação de

peças de teatro e exposições.
PáginaS

tftf!/;'fY;foj (flIt\
@fit�_s@fiJ@fli
@f!tilr[1J&;:Jill

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



2-0PINIÃO CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 1 DE SETEMBRO DE 1999

Tempo de avalanche
Para os mais céticos, o desdobramento das negociações e,

conseqüentemente, as futuras alianças políticas, por enquanto, não
passam de manobras de bastidores, com definições ainda a serem

confirmadas pelas respectivas convenções, somente no ano que
vem. Entretanto, o rearranjo pol ítico em Jaraguá do Sul já delineia
as possíveis coligações, exigindomuito mais do que apenas discursos
e vontade de líderes. Há um clima de descontentamento geral entre

as legendas do chamado frentão.
O PL insiste em lançar candidato

próprio. O PTB, depois da segunda de
bandada, tem pouco a oferecer numa

aliança. O Pf'l.aguarda apenas a hora

para apear do governo. A união com

o PMDB é cada vezmais certa e, jun
tos, negociam a inclusão do PPB. Se-

. gundo QS próprios Iíderes, aorientaçâo
vem do Palácio Santa Catarina, or

questrada pelo vice-governadorPaulo
Bauer. Assim, PSDB estaria sozinho
num mar de tormentas e cercado por
incertezas domésticas .

. Na condição de vidraça, o PSDB
sofrerá os desgastes naturais até as

eleições. Se se confirmar a .aliança
'

PFLIPMDBIPPB, resta. aos tucanos
apenas as legendas à esquerda pata a aliança ou encarar a disputa
com chapa pura. O PT, além da orientação estadual proibindo co
ligações com os partidos que sustentam os governos estadual e fe

deral, e oPSDB participa dos dois, decidiu l3l)çar �andidato próprio.
O retém-criado PPS ainda não representa uma força política, tendo
pouco apeloJ:lopular.'

.,

Uni dado novo foi lançado à mesa e não podeser ignorado.
Com a possibilidade do deputado �estadual Ivo Konell ir para o

Tribunal de Contas, as atenções voltam-se para o ex-secretário da
,

Casa Civil Adernar Duwe que já admite ser candidato. Paramanter
o estimulante exercício da especulação, pipocam nomes para compor
a chapa majoritária. O vereador Moacir Bertoldi, que recebeu
convite do PFL, e o ex-deputado Udo Wagner despontam como

favoritos, mas existem opções do próprio PFL, como os secretários
Valdir Bordin,Werner Schuster e o presidente da Câmara, Alcides
Pavanello.

Ao iniciar as costuras políticas, Konell repudiava a aliança com
o PFL, apelando para a união das esquerdas, como se o PPB, ao
qual se coligou em 1996, não fosse irmão siamês do PFL, filhos do
PDS. Essa intrigante contradição que embaraça os dois lados da

análise do desafio político, requer dos políticosmuitomais d� que

explicações superficiais e interesseiras. Não há como esconder

queas críticas de Konell ao PFL são decorrentes de divergências
pessoais e mágoa pela derrota sofrida. Fora do processo eleitoral,
admite-se a aliança para chegar ao poder.

Aliás, a união resolve o problema dos partidos. O PFL não tem

candidato com chances de vitória. O PMDB sabe da necessidade de
aliar-se a um partido que lhe garanta os votos necessários. O PT foi
sondado e cortejado por bom tempo, mas descartou desde o início. O
PPB sofre do mesmo mal. Entretanto, tem mais opção de alianças e
deveanalisarosconvites. Faltandoapenas ummês para o prazo limite
de filiação de quem pretende candidatar-se em 2000, o tempo une-se
às indecisões, exigindomais agilidade emenos pragmatisrno.

Na outra ponta, o PSDB amplia sua base de sustentação com o

ingresso de 80% do diretório do PTB e ex-pefelistas. Todavia, está
amarrado a uma administração comandada por secretários do PFL.
Mesmo assim, não está conseguindo segurar a aliança, que ameaça
desintegrar-se. As declarações de líderes aliados denuncia a

perplexidade, do comando perdido diante das manobras para
sustentar o governo. Por outro lado, a máquina administrativa é

sempre poderosa. Aos "conspiradores" recomenda-se cautela para
não escorregar nas vaidades.

Foto do Fato

o secretário de

Cultura,
Esporte e Lazer
de Iaraguá do

Sul, Silvio
Celeste Bard,

deu uma canja
,

durante o

encontro do

PSDB, na noite
de sexta-feira,

na sede do

Iaraguá
Futebol Clube.

No repertório, o

hino do partido

,
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Renovação católica: um
tesouro paraos cristãos

* Camile Gerent

Essa onda de renovação
católica está em alta. Deus

finalmente conseguiu quebrar
a barreira do homem velho

que se p,reocupa com a

imagem, com o dinheiro e,

principalmente, com o poder
para dar espaço ao homem

novo, simples ,e que acredita
verdadeiramente em Deus.

Igreja não é política, mas
há quem diga que a fé ultra

passou a razão. Hipócritas;
com certeza vão à missa e

comungam o corpo do
Cristo que menosprezam,
crucificam e coroam com

mais espinhos. Se somos

filhos de Deus e acredita
mos no seu filho, a fé tem

mais a ver com o amor de

Deus por nós do que com

uma simples questão de

elites conservadoras.
A Igreja Católica está se

abrindo para o Espírito
Santo que Jesus Cristo nos
deixou quando subiu aos

céus. Cabe a cada cristão

querer buscá-lo dentro do
seu coração, à sua maneira:

seja erguendo os braços ou

não, seja pagando o dízimo
ou não.

Jesus nos deixou esse

tesouro grandioso que só

quem o conhece e se abre à

sua ação é capaz de com

preendê-lo e, conseqüen
temente, entender a fé e o

amor, para amar mais e criar
com simplicidade a justiça
que todos procuram e a paz

I

que o mundo almeja.
É hora de deixar de lado

a hipocrisia e nos abandonar
nesse imenso amor que
Deus tem por nós. É hora

de entregar a Ele todas as

nossas tristezas e todas as

nossas alegrias, mas prin
cipalmente dar a Deus os

nossos corações para que
ele faça em cada um, o seu

plano de amor. Se cada
cristão se deixasse envolver

por esse amor, certamentea

Igreja Católica seria mas

igreja; igreja à qual Jesus

confiou a Pedro e que agora
cabe a nós, cristãos, tornar
essa igreja viva dentro de

nós, deixando, através do

Espírito Santo, o próprio
Deus nos conduzir à ver·

dadeira fé, à verdadeira
.igreja e à verdadeira feli
cidade.
A Igreja Católica não

está indo para o fundo do

poço como dizem,· esta

ch�gando' cada vez mais
perto do céu.
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PSDB reforça legenda com a

adesão de mais 65 filiados
+- "O Teco Jansen é candidato a

prefeito, sim." (Vereador por Jaraguá do
Sul Carione Pavanello - PFL - tentando

provocar os líderes do PSDB com relação à

eleição do próximo ano)

Edson JunkesiCP

Líderesnegam
rompimento
com PFLe
falam em vitória

"As lideranças estão ressabiadas com o

número de filiações do PSDB, mas isso
se resolve com o tempo." (Deputado
federal Vicente Caropreso - PSDB -

negando di vergências com o PFL)

Jaraguá do Sul - Cerca de
300 pessoas participaram na

noite da última sexta-feira, na

sede do Jar�guá Futebol Clube,
da cerimônia de filiação de 65
membros ao PSDB. O "En

contro festivo", como foi de
finido pelo presidente do
diretório da legenda, Célio Bay
er, reuni u lideranças de outros

partidos como os presidentes do
PL, Heins Raeder, e do PFL,
Alcides Pavanello, também pre
sidente da Câmara de Verea

dores. Apesar da presença de
Pavanello e dos secretários fi
liados ao PFL, o encontro não

conseguiu esconder o clima de

rompimento entre PSDB.e PFL

que reina no Município.
Entre os novos tucanos es

tão os petebistas Durval Vasel,
'

ex-prefeito, e os vereadores Lio

Tironi, Afonso Piazera e Ade

rnar Winter,' este último não

compareceu à cerimônia.
Assinaram a ficha, também, a

ex-vereadora Marilze Mar

quardt (PTB) e o suplente de

vereador pelo PFL Bertolino
Bellense. Vasel disse que a de

cisão em transferir-se para o

PSDB se deu em razão da har

monia entre os partidos e ao

"consenso do grupo de ingres
sar num partido maior, com

maior representatividade". Pra
ticamente 80% do Diretório do
PTB filiou-se ao PSDB

Na opinião do deputado fe
deral Vicente Caropreso, pre
sidente da comissão provisória
do PSDB em Santa Catarina, a

filiação de mais 65 pessoas
demonstra que o partido vai
crescer em tamanho e em

qualidade. _'_'_É: o resultado de um

governo com participação po

pular. organizado". justificou.
.

'

"Vai ser muito difícil tirar as eleições das nossas mãos no ano

que vem." (Prefeito de Jaraguá do Sul, Irineu Pasold - PSDB -,

sobre a filiação de mais 65 pessoas ao partido)
/' .

"Queremos continuar com o apoio do PTB." (Idem. após o ato

defiliação)
,

"Com a vinda dos novos companhei- -+
ros, formamos um grande time para o

ano 2000." (Presidente do Diretório do

PSDB de Jaraguá do Sul, Célio Bayer, durante
a cerimônia de fi liação dos ex-petebistas, na
noite da última sexta-feira)

Transferência: Vasel assina a.ficha de filiação ao PSDB

desejo em manter a coligação e

'o acordo corri o PFL.
ACORDO - Segundo os

vereadores, no início da atual

legislatura, os partidos firma
ram um acordo para que o

presidente renunciasse ao final
de um ano no cargo, para "dar
chances a outros vereadores". -

A Constituição assegura dois
anos de mandato para o pre
sidente dos Legislativos.

No final de 1997, primeiro
ano, o então presidente da Câ
mara Pedro Garcia (PMDB)
não renunciou, o que provocou
muita discussão e até inter
ferência do Executivo. Depois
de ter sido pressionado, Garcia
renunciou, em fevereiro do ano

seguinte. Assumiu -Tironi que,
ao final do ano, deixou o cargo,
sendo eleito por unanimidade
Aléides Pavanello.

Pelo acordo, o próximo pre
sidente seria a vereadora Niura
dos Santos (PSDB).

Ele negou qualquer divergência
com o PFL, lembrando que a

maioria dos secretários é filiada
ao PFL.

O prefeito Irineu Pasold

(PSDB) também negou um

possível rompimento com o

PFL, mas não conseguiu ex

plicar porque apenas os se

cretários e o presidente da le

genda compareceram à, ceri
mônia, já que todos f'orarn
convidados. Sobre as 'espe
culações em torno de diver

gências pessoais com Vasel,
Pasold afirmou que foram
estritamente políticas. "Na

época, havia até a disposição
em acertar uma coligação entre

PTB, PPB e PSDB", lembrou,
afirmando que a transferência
de petebistas para o PSDB é a

"oficialização do apoio de um

grupo e de líderes importantes
ao governo municipal".

CÂMARA - Sobre a disputa
pela presidência da Câmara de
Vereadores no final do ano, Ca

ropreso afirmou que existe um

acordo assinado em 1997 entre

todos os partidos, garantindo a

vaga a um filiado do PSDB. Pa
sold minimizou as declarações do
vereador Carione Pavanello

(PFL) que o PSDB não consegue

eleger o presidente da Câmara.
"É apenas uma posição isolada",
rebateu Pasold. reforçando o

"O PL continua mantendo a disposição '-- --'

em lançar candidato próprio no ano que vem." (Presidente do
diretório do PL de Jaraguá do Sul, Heins Reader, sobre o assédio de

outras legendas)

"Acho tudo isso uma grande bobagem." (Deputado estadual Ivo

Konell - PMDB - comentando o pedido de sua expulsão do partido)

"É a resposta às críticas de que esse governo não se preocupa

,com o social." (Presidente Fernando Henrique Cardoso - PSDB -

durante apresentação do Plano Plurianual,
que destina mais de 50% dos recursos para

Ia área social)

+- "O tempo vai dizer qual a melhor

saída. A melhor saída será a que preserva
o banco como" instrumento de de

senvolvimento e os empregos." (Prefeito
de Joinville, Luiz Henrique da Silveira -

PMDB -, sobre a decisão da Assembléia

Legislativa em federalizar o Besc)

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

N
V
>

TEXACO

,
[TESTE DE PRODUTO)

A revista QUATRO RODAS submeteu as marcas de óleo lubrificante para motor mais vendidas
no Brasil a uma rigorosa ovaliáção científica, a maior e mais completa já realizada no país.

HAVOLINE Superior 3 da Texaco ficou em primeiro lugar.
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Konell admite deixar o pMDB
e ingressar em outro partido

Cecília Konell
disseque
recebeu convites
de outras legendas

Guaramirim _ o deputado
estadual Ivo Konell (PMDB) já
admite a possibilidade em deixar
o partido e. filiar-se a outro. A

declaração foi dada na noite de

sábado (28), durante/a sessão

solene da Câmara de Vereadores.
Na semana passada, após votar

favorável à fedcralização do Besc.
( contrariando a orientação do

partido, a bancada peernedebista
solicitou ao presidente estadual da
1e,genda, senador Casildo Mal

daner, a expulsão do deputado do
PMDB. Konell disse que tudo é

possível, sern revelar qual setia a

eventual Iutura opção partidária.
Na opinião do deputado, as

especulações em torno do assun

to não passam de "uma grande
bobagem". Ele voltou a afirmar

que a decisão em votar pela fe

�ralização era conhecida com

antecedência e que "refletia o sen

rimento da comunidade". "A

questão envolvendo o futuro do
Besc não oferecia alternativa. O

governo do Estado nos deixou
sern saída, ou federalizava ou fe

chava o banco", justificou',
acrescentando que não poderia
concordar com o fechamento do
Besc.

_ É um assunto complexo
porque envolve milhares de em

pregos e m i I hões de reai s. Não

poderíamos deixar cerca de cinco
m i I pessoas desern pregadas e

acionistas e correntistas sem

perspectivas de receber os

investimentos _ reforçou,

Edson J\mkeslCP

Lustifícativa: Kottell disse qlle',íão flavia outra alternativa

Konell garantiu que ainda não

existe nenhum encaminhamento
sobre o fujnro destino político,
caso tenha que deixar o PMDB,
"No momento, a opção é pela
permanência no PMDB, partido
110 qual construi a minha vida

pública", revelou, informando que
o caso deverá estar resolvido até

o dia 3 de outubro,
A esposa do deputado, Cecília

Konell, cotada também para ser

candidata à prefeita, revelou que
recebeu con vi tes de d i versas

legendas p ara transferência.
"Estamos aguardando. Para onde
ele for, eu irei", disse, acres
centando que vive um momento

novo. "Quem era contra, agora
tem outra opinião", completou.

APOIO _ Se depender do

prefeito de Joinville e uma das

lideranças peernedebistas no Es

tado, Luiz Henrique da Silveira,

o deputado Ivo Konell não sairá
do partido. "Ele tem um passado
de trabal ho, honradez e serie

dade, tem sido um companheiro
leal. Não pode ser julgado por um
fato isolado", defendeu Silveira,
que foi um dos homenageados
nas comemorações do Cinqüen
tenário do Município, comemo
rado no sábado, dia 28.

.

Ao ser indagado sobre a fede

ralização, o prefeito disse que o

tempo vai mostrar se foi a melhor
saída. "A preocupação é preser
var o banco como instituição de
desenvolvimento e o emprego
dos funcionärios>; completou.

FUTURO .: O vereador Moa
cir Bertoldi (PPB) acredita que a

notícia possa ser mais do que

especulação. "Há uma identi

ficação entre o deputado e o PPB.

Isso ficou evidente na eleição de

1996", analisou.

Dionei deve ser reeleito presidente doPT
,

Jaraguá do Sul _ O PT faz

convenção municipal no próximo
sábado, na Câmara de Vereado

res, para escolher as diretorias da

Executiva e do Diretório. O atual

presidente da Executiva, Dionei
da Silva, que assumiu o cargo em

junho após a renúncia do pre
sidente Luiz Cézar Schörner, deve
ser reeleito. No mesmo dia, o'par
tido realiza encontro municipal
para definir os delegados para o

encontro estadual. .

.

De acordo com Dionei, os mi
litantes vão aproveitar para dis
cutir as eleições do ano que vem

e iniciar o processo de elaboração
da norninata de vereadores. "A
idéia é mapear os bairros para de
finir os nomes e formá-los", re
velou, acrescentando que o PT

promove cursos para os can

didatos a vereador, onde são mi

nistrados os princípios e as

propostas da legenda, como o

Banco do Povo, Orçamento Parti
cipativo e Renda Mínima.

_ Nossa preocupação é for-

.
mar os candidatos para que eles

tenham consciência da res

ponsabilidade e do compromisso
a serem assumidos no caso de

eleitos. Além, é claro, de repassar
as informações gerais sobre o.

programa do PT, assegurando a

coerência _ discursou.
Por enquanto, apenas uma

chapa está inscrita, mas, se

gundo Dionei, as inscrições
podem ser feitas .no início da

convenção, prevista para acon

tecer entre 9 e 17 horas. Dionei

explicou que Schörner deixou
a presidência do PT para se

"dedicar" aos sindicatos dos

Servidores e dos Trabalhado
res na Educação, onde é pre
sidente regional.

Apesar da cúpula tucana negar, a coligação com o PFL está sendo
mantida por uma linha muito tênue: Está cada vez mais difícil

esconder o rompimento.
Há ternpos, líderes do PFL tentam fechar acordo com o PMDB do

ex-secretário da Casa Civil Adernar Duwe. A idéia é lançá-lo
candidato a prefeito tendo como vice o vereador Moacir Bertoldi
(PPB), que está sendo cooptado pelo PFL, Bertoldi admite ser vice

de Duwe, mas garante que não deixa O PPB.
Os partidos escondem a composição da chapa majoritária, mas

asse,guram que a coligação já está praticamente acertada.
Duwe já não mais desconversa sobre o assunto, participando

inclusive das negociações de bastidores.
Birra

Depois do desentendimento
com a vereadora Niura dos
Santos (PSDB), Carione
Pavanello (PFL) prometeu
empenho para evitar que o

próximo presidente da Câmara

seja do PSDB, como havia
sido acordado no ano

passado.
Aliás, pelo acordo, o

presidente seria justamente a

vereadora Niura. Entretanto,
com o ingresso dos
vereadores petebistas ao

PSDB, a disputa pelo cargo

poderá acirrar-se.

Quem pode mais...
O PSDB começou a legislatura

com apenas um vereador, °
atual deputado federal

Vicente Caropreso.
No ano passado, Niura

deixou o PL e filiou-se ao

PSDB. Agora os três
vereadores do PTB alojaram-se

no ninho tucano,

Para derrotar o PSDB, o PFL,
que tem quatro vereadores,
precisará do apoio de pelo

menos mais quatro,
O PMDB tem três, o PPB um e

dois vereadores estão sem

partido,
Especulação

Para assumir a presidência da Câmara, o vereador não poderá
candidatar-se em 2000, já que assumirá a Prefeitura. Alguns já

declararam que não pretendem disputar a reeleição.
Desta forma, por eliminação, o mais provável pára ser o futuro

presidente é Gildo Alves (sern partido).

Tranqüilo
Fontes do PMDB, inclusive

estadual, garantem que o

deputado Ivo Konell nãoserá

expulso da legenda como se

especulou na semana passada,
quando desobedeceu as

orientações do partido e votou a

favor da federalização do Besc.
_ Ele lá o que devia. Vai para °

Tribunal de Contas e abrirá
caminho para,-o Duwe

_ disse

uma fonte do partido, que pediu
pelo amor de Deus para não ser

identificada.

Num tô entendeeendo

O deputado federal Vicente

Caropreso disse que não
I

entende como o PT pôde fazer

aliança com a União Democrá
tica Ruralista, tão retrógrada.
Será que entende a coligação
do PSDB com PPB, PTB e

PFL, que apoiaram e

\ sustentaram o regirne militar,
que cassou, torturou e exilou

pessoas hoje no PSDB?

Aliás, a UDR faz parte da base
de sustentação do governo
FHC.

Gafe
No discurso, logo após assinar ficha no PSDB, o vereador Lia
Tironi trocou a sigla e disparou: "Nossa ida para o PMDB ... ''. A

,

gafe não foi percebida ouos tucanos não quiseram percebê-Ia,
mas foi motivo para piadas, já que os três vereadores negociavam

também com o PMDB.

.... B��!o�s�����o?S
* Pneus Novos (Michelin, Goodyesr, Pirelli)

*Balanceamentos
*Geometrias

*Suspensão
*Calibragem comNitrogênio

R_ MaL Floriano Peixoto, s/ng - Centro
Fone (047) 372-3574 - Jaraguá do Sul
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Breithaupt promete reforçar
a integração com as afiliadas
Facisc defende
reduçãode
impostose
dos juros

Jaraguá do Sul - o presi
dente da Facisc (Federação das

Associações Comerciais e In

dustriais de Santa Catarina),
Roberto Breithaupt, informou que
vai promover maior integração'
entre a federação e as entidades

filiadas do Estado. O objeti vo, se
gundo ele, é assegurar um canal

direto para o fortalecimento das

instituições. Breithaupt, ex-vice
presidente da entidade, prometeu
dar continuidade ao Projeto
Empreender, desenvolvido pela
Fundação Empreender.
Segundo Breithaupt, a maior

dificuldade encontrada pelas
associações comerciais para
estabelecer uma linha direta com
a Federação é o não conhe
cimento do que é a Facisc, "En
tretanto, são poucas as asso

ciações. A maioria está alerta",
frisou. Ele afirmou que a grande
preocupação da classe empresa
rial é com relação à reforma tri

butária, que tramita no Congresso

Nacional. "Queremos uma re

forma tributária verdadeira e não

um remendo como está sendo

projetado", criticou.
Para discutir e apresentar

propostas à reforma, acontece
hoje, na sede da Fiese (Federação
das Indústrias do Estado de Santa

Catarina), a primeira reunião dos

presidentes da Facisc, Fecomér
cio (Federação do Comércio de
Santa Catarina), FCDL (Fe
deração das Câmaras de Diri

gentes Lojistas), Faesc (Fede
ração da Agricultura do Estado
de Santa Catarina), Fampesc
(Federação de Associações de
Micro e Pequenas Empresas de
Santa Catarina) e Fiese.

- A intenção é buscar o

consenso sobre as propostas e

evitar que cada entidade en

caminhe a sua,já que reivindicam
a mesma coisa - explicou
Breithaupt, informando que a

principal reivindicação é a

redução da carga tributária e das
taxas de juros. "Hoje, há uma

pequena parcela que paga muito,
enquanto que a grande maioria

sonega. É preciso aumentar a

base de arrecadação", com
pletou. O presidente informou
ainda que as entidades têm

mantido conversações com os

parlamentares catarinenses sobre
a reforma.

SHOPPING - Breithaupt,
diretor-comercial do Grupo
Breithaupt, informou que a

inauguração do shopping center

será no dia 4 de novembro. No
dia seguinte, estará aberto ao

público. De acordo com ele, mais
de 90% das lojas já foram

vendidas, algumas para marcas

consagradas como Levi 's, Ópera
Rock, Arezzo, Ellus e Guess.

- A expectativa é grande junto
à população. O shopping vai
mudar o costume da região e se

tornar um ponto de encontro -

declarou, informando que as

salas de cinemas serão operadas
pelo Grupo GNC, de Porto

Alegre, o mesmo que administra
as salas do Shopping MueIler, de
JoinviIle, que deverá ser incluído
no circuito nacional de lan

çamentos.
O shopping contará ainda com

a Praça de Eventos, um espaço
reservado para apresentação de

shows, teatros e exposições
artísticas e culturais, além da

Praça de Alimentação e Play
ground, administrado pela Fion
da, de São Paulo.

UNIVERSO ::J
AUTOMAÇÃO COMERCIAL

�arantindo O sucesso do seu negócio
Revendedor
I

autorizado dos

equipamentos
ECF.IF Fiscal

Datarégis
Balanças

comerciais Toledo
e Urano

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E

INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL

VENCEDORDO PRÊMIODAQUALIDADE
AJ,>RESENTADO NA ACljS

Com o Projeto' "Modificação nos pontos de ligação nas barras de

cobre do enrolamento dos rotores de anéis", a equipe de CCQ "AI ta

Tensão", da Weg Máquinas, ganhou a etapa regional. do 7° Prêmio
Santa Catarina de Incentivo à Qualidade e Produtividade, realização do

Senai/CET Jaraguá do Sul. Está classificado e vai concorrer, no dia 10
de setembro, em Florianópolis, a etapa estadual. O trabalho foi

apresentado na Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul,
no dia 30 de agosto, quando o Senai, através da sua direção, efetuou a

entrega da premiação e dos certificados às doze empresas participantes.
Em segundo lugar ficou a equipe "Química II", da Estofados

Mannes, com o Projeto "Substituição do uso de graxa sintética por

água", e o teroeiro colocado foi o "CCQ Força Jovem", da Marisol

Corupá, com "Dispositive para calçador da máquina T12". Todos os

projetos das equipes de melhorias reduzem custos e aumentam a

qualidade dos produtos. "Todos são frutos de pequenas idéias e grande
criatividade. É uma mostra da excelência empresarial existente em nossa

comunidade e do comprometimento dos colaboradores com as

indústrias", expressou-se o presidente Eduardo Horn, da Acijs.
As empresas participantes da fase regional foram: Marisol,

Estofados Mannes, Weg Máquinas, Carroçarias Argi, Duas Rodas

Industrial, Metalúrgica Erwino Menegotti, Weg Motores, Weg
Automação, Sularroz Industrial e Weg S.A.

AMALANÇACAMPANHAPARAAARRECADAÇÃÖDEFUNDOS
A AMA - Associação dos Amigos do Autista de Jaraguá do

Sul -, lançou campanha de sustentação financeira junto as empresas
e comunidade, através do débito automático mensal, autorizado na

nota fiscal de consumo de energia elétrica. A entidade buscou na

Acijs apoio para possibilitar uma maior e melhor atenção às

crianças e adolescentes vítimas da síndrome do autismo, uma

doença que a ciência ainda não encontrou a cura. A Associação
foi reestruturada, funciona em novo local, mas precisa de recursos

para a sua manutenção.
Os dirigentes lançaram a campanha e buscam a colaboração

direta das empresas com a doação mensal e querem, também, que
os colaboradores sejam conscientizados e solicitados a co

laborarem com a iniciativa. O valor varia de acordo com as

condições de cada pessoa física e de cada pessoa jurídica, partindo
do montante base de R$ 1,00 e R$ 5,00, respectivamente.

As autorizações já estão sendo encaminhadas. A AMA atende

pelo telefone 370-1555.

NÚCLEOPREPARAPROMOÇÃO ''VIVA JARAGUÁDIAENOITE"
O Núcleo de Hotéis, Restaurantes e Similares da ACI de Jaraguá

'

do Sul; lança, em outubro, a segunda promoção "Viva Jaraguá Dia
e Noite", que vai até 15 de fevereiro do ano 2000. A finalidade é

divulgar as empresas do núcleo, seus serviços e especialidades, a

fim de que o jaraguaense e pessoas de toda a região conheçam as

várias opções gastronômicas existentes na cidade e as freqüentem
mais, aumentando, por conseguinte, o consumo. Para atrair a

clientela, o núcleo prepara uma campanha maciça de divulgação,
através de mídia, de folders, cartazes e folhetos.

Como atrativos, os estabelecimentos associados darão cupons
para os seus clientes, para concorrer a prêmios, como um veículo

zero-quilômetro, um microcomputador e uma viagem para duas

pessoas para Porto Seguro. O custo do projeto é superior a R$ 26

mil. A diretoria do núcleo está buscando parceiros e patrocinadores
junto aos seus fornecedores, para subsidiar os custos da

promoção, informa a consultora do núcleo, Déborah Amorin. o,
núcleo cederá espaço em seus cartazes, folhetos e nas veiculações
em rádio para os parceiros divulgarem suas empresas.

ACUSREALIZAOENCONTRODEEMPRESÁRIOS
\

A Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul realiza,
no dia 9 de setembro (quinta-feira), encontro de empresários, com
palestra e assinatura de convênios com 73 empresas, que oferecerão

serviços para os associados da Acijs e da Apevi com descontos,
prazo de pagamento e preços diferenciados. Serão serviços nas

áreas de turismo, alimentação, oficinas, comércio exterior,
consultoria, escolas de informática, floricultura, hotéis, postos de

combustível, saúde e estética, proteção ao crédito, serviços
administrativos e transp'ort?" As empresas conveniadas serão

identificadas e os associados receberão uma carteira da Acijs e

. Apevi. O encontro de empresários começa às 19h30, no Clube

Atlético Baependi, encerrando-se com um jantar por adesão.
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Tecidos

Confecções
Calçados

�

'�U; ._:.1
madri Crediário próprio

Atendimento das 9 às 20 horas
Fone: 371-4100

Cj)r. 5llcgr 9iídekí CJtodrígues da c5í1oa

Ortopedia e Traumatologia
Cirurgia do Joelho - Artroscopia

CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA

R. Dr. WaldemiroMazurechen, 55 - Apto. 1

Fone: (047)371-65'11 - Jaraguádo Sul- SC

Proteja o meio
ambiente!

APOIO:

@'".f'- metalnox Prensas Térmicas
I
I'i� INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.

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, a loja
,

que veste o

homem de
bom 8osto.

Calçadão, 364 - cl estacionamento anexo _I 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

A supe
Adriana
Suzigan
(sra.
Rogério
Suzigan)
aniversa
hojee
recebe0

Casal Lívio e

Clarice Zanella

comemora t

aniversário de

casamento,
sexta-feira.

Cumprimentos
dos casais

encontristas do

Grupo 28 e dos

familiares 1.-_...;;..,.;)....... -"".

A simpática
Isolina Nasato

(sra. Airton
Nasato),
proprietária da

FloriculJura

Florisa, recebe
bonitas flores,
hoje, pela idade
nova

Prefeito de
Balneário

Camboriú, Leonel
Arcãngelo Pavan, �

discursou na

inauguração do

Parque Unipraias,
quinta-feira passado,

destacando o

cumprimento de
mais umapromessa

de campanha
I

Empresári
Edegar
Schmitt,
Rogério
Erschinge
CiloJunck
emrecente
coquetehß
Clube
Atlético
Baependi
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Histó� Fatos eTradiÇ@
"Oi, olha o trem; vem

surgindo por entre as

montanhas azuis; olha
o trem!" Olhar o trem

era mais do que

simplesmente
contemplar. a sua

passagem. Ele, por
muito tempo,
representava quase
tudo na vida do

jaraguaense,quando
ele pensava além de
sua aldeia. O trem

significava a visita

que vinha de longe, a I

, encomenda tão

esperada, a

mercadoria que iria
ser despachada, a

curiosidade de quem
ia e vinha (mesmo
que fosse só de

passagem). Mas
também representava
muito quando ele

pensava em sua

própria aldeia - o seu

desenvolvimento só

se deu em função do

trem. Um exemplo
claro é a rede

hoteleira bastante

desenvolvida j á na
década de 1920.

Tínhamos inúmeros

hotéis e pousadas,
que serviam aos'

transeuntes ·que se .

dirigiam (ou vinham)
do Vale do Itajaí ou
Sul do Estado. Os
dois hotéis de maior

destaque foram o
,

Hott:l Brasil e o Hotel

Central, na Rua

Emílio C. Jourdan.

CORREIO DO POVO
Quarta-feira,

1 de setembro de 1999
/

História em Fotos Por Egon Iagnow
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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 empregad�.

Barão de Itapocu Há 72 anos

- Em 1927, o Salão Buhr servia de local para sessões de cinema e de
rádio. Dizia a imprensa: "Em dias desta semana assistimos a experiência
do novo aparelho ali c instalado dando os melhores resultados. Eram
irradiadas notícias do Rio de Janeiro, São Paulo e Buenos Aires. Amanhã
(domingo) haverá um excelente filme no cinemae nova sessão de rádio".
- No Salão Walter Hahn (ex-Lorenzen) estava programado um baile

para 13 de agosto de 1927, chamado de Lumpenball (baile dos trapos),
animado pela Kapelle Kaesemodel, de Hansa, hoje Corupá.
- Gustav Salinger& Cia. requeria à administraçãomunicipal a transferência
de isenção de impostos de conservação de Estradas e de veículo que
gozava João Küster, na Estrada Rio da Luz, o que era indeferido, por ter
caráter pessoal, em recompensa por serviços prestados na referida estrada.

Há 71 anos

- Em 1928, era elogiada a leitura do governador dr. Adolpho Konder, em
sua mensagem à Assembléia Legislativa, onde se tomava conhecimento
de que o nosso Estado, tomando por base as respectivas populações
recenseadas em 1920, achava-se em 9° lugar na escala de arrecadação,
per capita, estando acima apenas São Paulo, Rio Grande, Espírito Santo;
Paraná, Amazonas e Mato Grosso e, próximo a Santa Catarina, estavam'
Minas Gerais, Sergipe, Rio de Janeiro e Pernambuco.
- O regulamento do Ensino Público do Estado trazia enorme soma de

melhoramentos, mas também trazia disposições impossíveis de serem

cumpridas. Uma delas - a obrigatoriedade de freqüência escolar, nas
zonas rurais, para crianças de 7 anos, que caminhavam 3 km., atravessando
rios e matas, assim como capinzais, com risco de vida para alunos.

Há 70 anos

- Em 1929, o sr. Emílio Piazera encaminhava ao deputado Arthur Ferreira
da Costa um abaixo-assinado de 100 pessoas do lugar, pleiteando um

auxílio do Estado, para a conclusão do Hospital Jaraguá.
- O dr. Ulisses Costa apresentava o Relatório de 1928, do Município de
Joinville: Receita orçada 867 :580$000 ,e alcançava 988:089$714, superávit;
Despesa fixa orçada 755:600$000e realizada 904:578$831. As despesas
atingiam no Município Rs. 1.177:265$158 (hum mil, cento e setenta e

sete contos, duzentos e sessenta e cinco mil e cento e cinqüenta e oito

réis), assim distribuídas pelos distritos: ] ° Distrito Joinville 934:794$037 -

2°Distrito Jaraguá] 45:576$144; 3° Distrito Hansa47:131$305, e4° Distrito
BananaI49:763$672.

Há 68 anos
\

- Em 1931, a Usina do Bracinho, inaugurada em 28 -4-193], eTa detalhado
para os leitores do CORREIODO POVO: o terreno com o Rio Bracinho ficava
situado a 22km da Estrada Jaraguá-Bananal, e foi adquirido do Domínio
Dona Francisca, e tem área de 1.250.oo0m2 - três moradias para engenheiros,
pequenas barracas para operários, cantina, ferraria, carpintaria, armazém,
garagem, escritório e banheiros. Em fins de 1929 era começada a casa das

máquinas geradoras, e pouco depois o encanamento dos tubos para a água,
túnel e barragem. Desde o início até a conclusão -

cerc,! de 1,5 ano - foram

ocupados. até 220 operários, e importaram os salários e ordenados pagos
aproximadamente Rs. 1.000:000$000 (mil contos de réis). Para o primeiro

aproveitamento da usina foram instaladas
duas máquinas de 3.500 hp; cada uma, já
lugar pronto para a colocação de uma

terceiramáquina. A energiaproduzidanas
máquinas, de uma potência de 6.300 volts,
é conduzida por meio de cabos aos

transformadores instalados ao ar livre. Por
uma linha aérea é levada à estação
distribuidora central em Jaraguá, de onde
é distribuída para Joinville, Jaraguá, São
Bento, Mafra, etc. Segue ...

Qualidade
Marista de

Educação

%7

ftM- &� 1IiaM-S�
CRÔN ICA JARAGUAENSE

Breve relato sobre a

Praça do Expedicionário (final)
Nos bancos de cimento da Praça

doExpedicionário ficarammarcadas
as mensagens históricas de um

tempo de cinqüenta e tantos anos.

Lá está a história muda a lem
brar o exemplo aos contemporâ
neos de que a vida se constitui de

lutas, que nada se conquista com

os braços cruzados ou a espera de

quem possa vir a ajudá-lo.
Cada um deve dar de si para

vencer na vida e lutarpor um mun

do melhor, mesmo que não vençam
para usufruir o resultado final da

pugna.
Aí está o exemplo maior dos

pracinhas a lutar por ummundo melhor, dos que
tombaram nas trincheiras da Europa conflagrada
e dos que voltaram, cobrindo-se de glória.

Os bancos da praça também registram um

tempo, contando em mensagens escritas frag
mentos de uma época passada, de que resultou
o atual estágio de vida do jaraguaense nato ou

adotivo.

Abaixo damos algumas mensagens que por
si se explicam: Jaraguá do Sul, fundadq porEmílio
C. Jordan (?) - 1876;

Salvita - a segunda casa do lavrador;
Serralheria E.S. Bendhack - Esquadrias e

Grades de Ferro - Rua Abdon Baptista;
Jaraguá do Sul orgulha-se da sua agricultura.
Sê bem-vindo àMetrópole do Dinamismo;
Fábrica de Móveis Sto. Antônio - Vitorio

Lazzaris - Proprietário - Jaraguá do Sul;
Agricultura, pujança da nação;
Casa Kopmann - Tintas em geral - Material

de construção - máquinas - ferramentas -

artigos domésticos - 'Rua M. Deodoro da

Fonseca.;
Salvita agradece ao prefeito Victor Bauer;
Café Bauer - Alberto Bauer - Torrefação e

Moagem de Café - Jaraguá do Sul - Sta. Catarina;
Os agricultores agradecem esta realização ao

prefeito Victor Bauer;
Fábrica de Bebidas Luiz Kienen - Licores -

Laranjada - capilé - biter - guaraná - refrescos
- etc. - Rua M. Deodoro da Fonseca, 657;

Mais se beneficia quem melhor serve - Lema

Rotário;
Fábrica de Móveis e Esquadrias, de Leopoldo

P. da Silva - Rua Elisa Stein, 667 - Jaraguá do Sul;
A Prefeitura de Jaraguá do Sul saúda os

agricultores;
Empresa Transportes Frenzel S.A. - Matriz

Jaraguá do Sul - Agências: Curitiba - Joinville -

Blumenau - Rio do Sul - Timbó - Ibirama.
Material deConstrução- Pneus - Schulz& Cia.

Ltdá. - Jaraguádo Sul- S. Catarina; Transportadora
Andorinha, deMaiochi, Barg & Companhia Ltda.,
e Indústria e ComércioW. Weege S.A. - "TABÚ"
- Comércio - Laticíriios e Frigorífico.

Daí que Sérgio Paterno lembrou Zé Keti, autor
de "A Praça", e sua letra: "A mesma praça

- o

mesmo banco - as mesmas flores e o mesmo

jardim. Tudo é igual, quando estou triste, porque
não tenho você perto de mim" (EVS).

MENSAGEM

Os 80 anos do
CORREIO DO POVO

\

Acompanhado de um belíssimo arranjo de flores, a dra. Rosane Terezinha
Jahnke Vailatti, presidente da Apae: - Associação de Pais e Amigos de

Excepcionais - de laraguá do Sul, teve' a gentileza de enviar a seguinte
mensagem:

Estimado sr. Eugênio e sra. Brunhilde - Parabenizamos o ilustre casal pela
comemoração dos 80 anos de atividades do semanário

CORREIO DO POVO, motivo de orgulho para todos nós jaraguaenses..
A trajetória de sucesso marcante de ações, deste semanário, deve-se' ao

trabalho incansável e merecedor dos maiores elogios, na figura do grande
jornalista, sr. Eugênio.

Nossas congratulações, nossos votos defelicidade, nossa gratidão.
Maio 1999.
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. Doenças sexualmente transmissíveis (2)
GONORRÉIA
Doença de transmissão sexual causada

pelabactériaNeissenágonorrhoeae,
epidêmica, incidência elevadaentre
adolesçentes e adultos jovens. Apesar de
seruma doença infecciosaprimariamente
do trato urogenital, pode evoluirpara
complicações tais como salpingites, bar
tholinites, epididimites abcessos periure
trais e disseminar sob a forma de artrites,
lesões cutâneas e septicemia.AN go
norrhoeae pode ainda infectar asmucosas
anal, do orofaringe e da conjuntiva.
D�GNÓSTICOLABORÄTO�DE
DOENÇASDETRANSJ\1ISSÃO
SEXUALNÃOGONOCÓCICA .

Coniqueiramente, um serviço laboratorial
voltado para o diagnóstico deDoenças
SexualmenteTransmissíveis (DST) atende,
essencialmente, os casos de gonorréia e
sífilis.No entanto, dentro de um contexto

de saúde pública, não se pode desprezar
ou passar para plano secundário o
diagnóstico das demais DST.
EstasDoenças Sexualmente Transmissí
veis seriam aquelas responsáveis por
uretrites, vaginites, vulvovaginites,
cervicites, lesões e ulcerações na genitália.
É verdade que algumas destas doenças
exigem técnicas de diagnósticos labora
torial sofisticadas e onerosas, tal como
OCorre no linfogranulomavenéreo. Vale a
pena ressaltar, porém, quemuitas delas,
senão amaioria, utilizam-se de recursos
simples, sensíveis e confiáveis. É o que
ocorre, por exemplo, no uso de bacterios
copia a fresco para sugerir uma candidíase
ou trichomoníase.A tão usual coloração,
segundoGram, poderá nos orientarno
diagnóstico tanto deumcancromole

Fef/V\iV\icliV\
Clínica de Ginecologia e Obstetrícia

Centro de Atendimento à 'Mulher - Ultra-sonografia
Obstétrica e Ginecolóqica - Cardiotocografia

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

CRM5457

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

Doenças do Intestino gr.sso,
reto e ânus, Co/onoscopia,

retossigmoidoscop'ia

Rua Guilherme Weege, SO sala 701

Jaraguá do Sul - SC

Centro Médico Odontológico

quanto numavaginiteporGardnerella
vaginalis.
O importante é quebusquemos implantar
novas técnicas de diagnóstico 'Ou

aperfeiçoar as existentes, para que se
possa, efetivamente, contribuirpara o
controle dasDoenças Sexualmente
Transmissíveis, em nosso País.

1_ CANCROMOLE
O cancro rnole é uma doença de trans
missão sexual, cujo agente etiológico, o
Haemophylusducreyl, produz umaulce
ração dolorosa, sumamente contagiosa,
geralmente localizadanagenitáliaexterna.

2.DONOVANOSE
Éuma infecçãousualmente transmitida
pelo contato sexual, causadapelabactéria
Calymmatobacterium. granulomaus.
É uma doença de evolução crônica
e debaixa contagiosidade;
caracteriza-sepela presençade nódulos
subcutâneos, granulomatosos,
ulcerados, indolores e auto-inoculáveis; as
lesões geralmente são
encontradasnagenitália, região
perianale região inguinal.
É provável que a donovanose possa ser
transmitidana ausência de contato sexual.

Clínica UroAtual
Pedras do Rim - Próstata - Impotência Sexúal -

Perda de Urina

Dr. Paulo Odebrecht
"Atendemos aos melhores

convêniós de nossa Região"
Rua Jorge Czerniewicz, 1277

'ii 371-3426

,
,

Ora.AnnaPaula L deAlbuquerque
Oftalmologista - CRM 6972

p�t1.'!!e�·g 9M�W8�!� gg º�ff9ªt�g�r€� gg 9g!YÍ�Tª
Aperfeiçoamento em eórnea, Doenças Externas e

Plástica Ocular na Santa Çasa de São Paulo
.

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

Fone (047) 371-8447 - Centro Médico Odontológico

ODONTOLOGIA
PlJjt. o/�t 2460« oscfnufio
Cirurgião-Dentista CRO-SC-3949

Invista no seu

sorriso. -

Atendimentoparticular/convênios: Issem - Kenkomed

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

3.VAGINITEPORGardnerella

vaginalis
AG. vaginalis éumbaciloGram-negative
ouGram-lábil, pleomórfico que
normalmentepode serencontrado na
vagina damulher adulta,mas que poderá
ser agenteetiológico de vaginites ou
vaginoses. Geralmente, aG. vaginalis
encontra-se associada abactérias
anaeróbias (bacteroides, mobiluncus ou
cocos anaeróbios).

4.TRICOMONÍASE
Doença causadapelo protozoárioTricho
monas vaginalis na região uro-genital
femininaemasculinaÉumavulvovaginite
muito comumemmulheres adultas.

s.CANDIDÍASE
Vulvovaginitemuito comum, sobretudo
emmulheres grávidas, causadaporuma
levedura: Cândida albicanas. A
candidíase pode ocorrerpor transmissão
sexual, por contaminaçãoapartir do
sistemagastrointestinal ondehabitualmente
é encontrada a levedura.

Laboratório Jaraguaense deAnálises
Clínicas

ljac@netuno.com.br

•
LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLíNICAS.LTOA.

E�é.:tmE!!S �c>m é.:tlta.·
�c>nfia.bilida.dE! E!m

a.pa. rE! I h C>!S

a. Lltc>ma.ti'Z:a.dc>!S dE!
últimC3. gE!rC3.çãc>_

Dr. /\/[arlo Sousa
D1: J\/larlo Sousa J1:
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• �!�Oâs12]D.Qflj;i�llim;� •••••••••••••.•• I�lllllill
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Rua Dr. Waldemiro MazurechenJ 67 -

Ao lado do Hospital São José
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Churrasco e tradição no Portal de Jaraguá
Edson JunkeslCP

Tradição: funcionários recebem os clientes trajados àmodagaúcha

reservas para festas em geral. e

almoços. executivos, oferecendo
preços e cardápios va

riados.

PIZZARIA E CHOPERIA

C A SA R'Ã O

Gaúcho de São Borja, José Cláudio
Branco de Morais não abandonou a tradição
do bom churrasco dos pampas. Há 20 anos

em Jaraguá do SuL ele faz questão de in

vestir no ritual de preparo da carne, coman

dando ele mesmo a churrasqueira, contra
dizendo a tendência de Jaraguá do Sul de
não apostar na tradição em rodízio de car

nes. À frente da Churrascaria Garfo e Bom

bacha, especializou-se em picanha ao alho

e óleo, picanha no sal, carne de ovelha,
lombinho, medalhão, filé mignon e outras.
especialidades. A casa oferece diariamente
rodízio de carnes no almoço, acom

panhadas de bufê. De quarta a sábado, o
rodízio é servido também no jantar.
Tipicamente trajados, peões e prendas

servem a clientela ao som da música gau
chesca. A vista só é menos privilegiada
que a localização do estabelecimento,
instalado no Portal de Jaraguá, área de

acesso à cidade. Além dos clientes diários,
a Churrascaria Garfo e Bombacha atende

, Jaraguá do Sul

Restaurante REPRESA
BR-280 Km 55, nº 11.117

(anexo ao posto Rudnick) Guaramirim

lir373-0235

Banquetes, jantares, coquetéis,
recepções paro reuniões de

negócios, festas de casamentos,

aniversários, batizados,
formaturas; confirmações.

• 376-1425

/t_qenda---
PIZZARIA CANERI: rodízio de plzzas de terça a domingo.

Pão & o/inlio

e
PANIFICADORA ECONFEITARA

Atendemos
diariamenteno '

almoço. bufê com
6 tipos de carne

W372-3573
Rua Exp. João Zapella, 88
(ao lado Colégio São Luís)

Av. Getúlio Vargas, 847 - Centro

TEL: 371-0757

Don, Ca�ral
pizzaria

C) pritneiro
"�. "

l'Q(OZlO oe

, ·pizza. S! e
"

lna.S!f.!aS! oe

Jal'é{guá. do SllI

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

Centro· Jaraguá do sul

* 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 I
refeição no p��a

de Jaragua

RANCHO DOS COWBOYS: oferece videokê às quartas e sextas e música ao vivo às

quintas-feiras.

Mais de setenta tipos diferentes depizzas,
messss, calzones, sopas e o tradicionalbtte à

parmegiana

SALÃO ESPECIAL PARA FESTAS E

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

PANIfiCADORA PÃO E VINHO: serve café colonial diariamente.

BURG GARTEN: de segunda a sábado, à noite, serve chapeados, massas, plzzas,
fondue, carpáccio

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Rua2SdeAgfflto,2209-Guaramirim
)
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CHAPEADOS

lJiig-a·)+!,JiU'3-1
t4��eM�

Rua Walter Marquardt, 1778
Telefone: (047) 370-8679

Empresários Julio Tedesco
e Moacir Bogo, da Bontur,
prefeitos Décio Lima, de
Blumenau, LuizHenrique
da Silveira, de Ioinviüe,

Leonel Pavan, de
Balneário Camboriú, e o
governador Esperidião
Amin Helou Filho na

inauguração do Parque
Unipraias, em Balneário

Camboriú

Empresário Wandér Weege (Malwee Malhas) recebeu,
merecidamente, o título de cidadão honorário,
outorgado pela Câmara de Vereadores de Guaramirim

I

Angular Foto e VideoiRenaldo Junkes

e a esposa,
Adriane. Ela

aniversariou

ontem e foi
muito

cumprimentada
porfamiliares e

amigos FONE:(0471371-2111

Empresário
Leonardo Fausto

Zipfe a esposa,
Brigitte,
empresâria
blumenauenseAna I

Lúcia Fausto Zipf,
âra.Ellen e o

esposo, empresário
Hélio de Mazzi, no
show das bandas

Dazaranha e Jota

Quest, no Parque
alrlAlliililliiMlIiIiii___ de Eventos

Pierre Porto, diretor de
criação, ator Edson

Celulari e Santiago Edo,
diretor de atendimento da \

'

Núcleo Publicidade, no �,
lançamento da campanha
publicitária da Pomada MI

Minancora

Verdureira da
RAQUEL Ltda.

C"mér&Í"deFrutl1Se
Perdurl1semGerl1L

/)Pces; sl1/(ll1d"S; frips;
6e6idl1S; l1úment"s

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

Fone: (047) 372-1468
� � �h

I,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Produtores artesanais inauguram loja
Postode
vendos do
Apeafa abre às
sextas e sábados

A Associação dos Peque
nos Agricultores Familiares e

Artesanais de Jaraguá do Sul

(Apeafa) inaugurou, na última

quinta-feira, sua lojano centro da
cidade, na Praça Ângelo
Piazera. Funcionando, a princí
pio, nas sextas, das 8h às 19h, �
sábados, das 8h às 15h, "este é

o primeiro canal de comer

cialização diferenciado da

Apeafa", salientou o secretário
da Agricultura e Meio Ambien

te, Werner Schuster.

Principal incentivador à cri
ação da Apeafa,Schuster infor
mou queos produtores já estão

sob supervisão do serviço de ins
peção municipal, o que garante
a qualidade dos produtos colo

cados à venda. "A associação e

o ponto de venda fazem parte do

programa de agregação .de va

lor, que é uma das poucas alter
nativas para assegurar a sobre

vivência da pequena proprieda
de", destacou o secretário.

Para Gertru
des Pianezer, que in

tegra o Conselho

Fiscal da Apeafa, a

loja marca o início
de uma etapa im

portante para os

produtores. "Agora,
o consumidor não

precisa mais ir à

nossa casa para

comprar nossos

produtos." Por en
quanto, 18 associa
dos utilizam o ponto
de venda, revezan-.
do-se no atendimen
to ao público. "Os

demais ainda estão
se adaptando às

normas do serviço
de inspeção", expli
cou Pianezer.

Vinte varieda- Secretário Schuster e prefeito Pasold prestigiaram a inauguração do primeiro ponto-de-venda da Apeafa
des de verduras

(sem agrotóxicos), compotas,
geléias, musse, polpas para su-

I cos, licores"caseiros, strudel,
'cucas, pães, bolachas, salgadi
nhos, sorvetes caseiros, mel,
conservas, queijinhos, nata e

manteiga já estão à disposição
dos consumidores. Outros pro-

I

dutos deverão ser colocados à

venda assim que estiverem ca

dastrados junto à inspeção mu

nicip,al.

Mutirão de limpeza do Ribeirão
I

Molha suspenso devido à chuva
O mutirão para limpezado

RibeirãoMolha, que seriareaÍi
zado no último sábado (28/8)
marcando o início da segunda
etapa da Campanha de Contro
le do Borrachudo, foi suspenso
devido à forte chuva que caiu no

horário marcado para o início
dos trabalhos. De acordo com o

fiscal ambiental da Secretaria de

Agricultura e Meio Ambiente,
Luís Carlos Stephani, cerca de
60 pessoas já haviam se apre
sentado quando começou a cho
ver. "As crianças das escolas
ficaram frustradas com o can

celamento, pois haviam se pre
parado e aguardavam com ex

pectativa pelo evento", informou
Stephani, acrescentando que
elas tinham como tarefa ajudar
na coleta de lixo nas ruas do

bairroe distribuir sacos plásticos
aos motoristas. "tínhamos

organizado uma operação mais

abrangente, envolvendo outras

ações, além da limpeza do rio",
explicou.

O presidente da Associa

ção deMoradores do Bairro Rio
Molha, Valdir dos Santos, tam
bém ficou chateado com o can

celamento, afinal foram três
meses de preparativos rya orga
nização para que tudo desse
certo na operação de limpeza.
Algumas equipes decidiram tra

balhar mesmo com chuva, mas
o mutirão foi transferido possi
velmente para outubro, em data

a ser definida pela comunidade.
"Embora tivéssemos que sus

pender os trabalhos, a organi
zação ficou satisfeita pelo inte
resse demonstrado pelos mora
dores e pela quantidade de pes
soas dispostas a participar",
avaliou Stephani.

�-j_. /.

, f
\

Assinados contratos das Bolsas de Trabalho
Em reunião realizada às

1_9h de ontem (3] /8), no auditó
rio do Sesi, o prefeito Irineu
Pasold e pais de alunos bolsis

tas assinaram contrato formali

zando a concessão das Bolsas
de Trabalho. Dos 232 inscritos
em 1999, foram contemplados
97 estudantes, que já estão tra

balhando desde o início do ano

letivo. Eles estão prestando ser

viços em escolas, centros de

'educação infantil, em diversas
secretarias e no Samae, cum
prindo quatro horas diárias, de
segunda a sexta. Instituído pela
administração municipal através
da Lei n° 2250/97, o 'Programa

Bolsa de Trabalho é destinado

a estudantes de 2° grau matri

culados em escolas de Jaraguá
do Sul e comprovadamente ca

rentes.

"Este programa, de gran
de repercussão social, oferece
aos estudantes uma oportunida
de de trabalho remunerado que
lhes garante condições de ma

nutenção e, conseqüentemente,
permanência na escola", avaliou
o prefeito Irineu Pasold, acres
centando que este ano a Pre

feitura está investindo R$
9.476,90, o que 'corresponde a

R$ 97,70 mensais a cada bol

sista.

"Para o estudante, além de

assegurar condições de manu

tenção e permanência na esco

la, o programa permite incorpo
rar hábitos de atividade intelec
tual e adaptação no campo de

trabalho; por outro lado, devido
ao ganho financeiro, também
colabora com a sustentação da

família", complementa a secre

tária da Educação, Isaura

Silveira. Os alunos contempla
dos com a Bolsa de Trabalho
têm o direito de usufruí-Iapor
dois anos consecutivos, no má
ximo. Entretanto, para mantê
Ia, o estudante não pode re

provar na escola.

Schützenfest Ministro
o lançamento da 11 a

Schützenfest está marcado

para o dia 3 de setembro, às

23h30min, no Pavilhão "A"

do Parque Muni ci p a l de

Eventos, quando também será
realizado o concurso para
escolha da Rainha do evento,
a ser escolhida entre 23 can

didatas que representam as

'sociedades participantes da
Festa dos Ati r ad ore s , Na

oportunidade também haverá

a premiação aos vencedores
da competição de tiro entre a

Imprensa, que será disputada
amanhã, das J 9h às 21 h, no

, estande de tiro.

Dança
As inscrições. para o 5°

Jaraguá em Dança estarão

abertas de 17 a 23 de setem

bro, na Secretaria de Cultura,
Esporte e Lazer. Este ano o

evento traz algumas mudanças
no regulamento, fruto de ava

liações com coreógrafos que

participaram da edição ante

rior.
Entre as alterações: qua

tro noites de apresentações;
opção por participar como

mostra ou competição; não

distinção entre unidades esco
lares e academias. O Jaraguá
em Dança será realizado en

tre os dias 21 e 24 de outubro.

O prefeito Irineu Pasold
anunciou durante entrevista
coleti va, na segunda-feira,
que o terreno de 10 mil metros

quadrados, próximo à Ferj,
que havia sido doado à Escola
Técnica, é novamente da Pre

feitura. Com isso, a áreajá po
derá ser transferida legalmen
te à Escola Politécnica, que
deverá ter sua pedra funda
mental lançada em 28 de se

tembro, com a presença do

ministro da Educação, Paulo
Renato Souza. O ministro tam

bém foi convidado para inau

guração das escolas Machado
de Assis e Max Schubert.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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VOCÊ É FELIZ?
!

MEDO DA FELICIDADE
Estamos sempre, 'dia a dia, buscando algo ou alguém que nos promova a

liberdade e fundamentalmente o encontro com a felicidade ...

"O homem livre, aquele que vive de acordo com suas convicções e seus

anseios, se aproxima da sensação subjetiva de felicidade".

Felicidade é um estado anímico sempre buscado; é um estado no qual se sente
paz, equilíbrio interior e alegria íntima derivado de ter conseguido atingir os

objetivos propostos; mas cuja aproximação traz sensações de medo,
acompanhadas de tendência destrutiva da condição buscada (a felicidade),

difíceis de serem explicadas, porém presentes em todas as pessoas.

A experiência mostra que o encontro amoroso é o evento maior, capaz de

levar o Ser a experimentar a sensação de felicidade. Além disso, esta

sensação é vivida no amor como estado mais estável e contínuo, isto
quando as pessoas toleram se sentir assim.

A. prática mestra-nos que o atingimento de objetivos parciais determina
sensação de felicidade similar, apesar de duração ser menor. Uma pessoa
envolvida com sua carreira profissional se sentirá feliz ao atingir o destaque
procurado; aquele que se dedica ao sucesso financeiro sentirá a mesma

emoção ao alcançar o objetivo previsto; o jovem que for aprovado nos

exames para ó ingresso na faculdade desejada se sentirá feliz; assim
ocorrerá quando ganhar o seu automóvel, o mesmo se dando com um casal

que conseguir construir a casa dos seus sonhos, e assim por diante.

Em linhas gerais, a sensação de felicidade, paz interior associada a um

estado de alegria, surgirá numa pessoa sempre que ela conseguir atingir,
ainda que mornentaneamente, as metas a que se propôs.

É a prática do dia a dia que nos mostra um fato surpreendente e indiscutível: o

atingimento do estado de felicidade determina em todos os seres humanos o

surgimento de urna sensação desagradável demedo. A sensação é difusa na

maioria das vezes; a pessoa feliz se sente imediatamente ameaçada, não
sabendo nem explicar esta sensação e n�m qual é a ameaça efetiva. Tenderá a

localizar o medo em alguma coisa, conforme as circunstâncias de sua vida: se

perceberá ameaçado de perder posição profissional, de perder a saúde, de
perder algum ente querido (geralmente por morte), de perder o afeto do

cônjuge, etc. Ou seja, na maioria das vezes as pessoas preferem concentrar o

medo em algo aparentemente mais concreto do que experirnentá-lo como
sensação difusa einexplicável.

É este temor que surge nas pessoas; e esta sensação parece seruniversal,
Por qualquer que seja a razão, o fato é que existe nas pessoas um brutal

medo da felicidade, imediatamente associado a alguma tragédia, mais
concretamente a morte.

A associação de felicidade com a morte é tema fundamental nas relações de

amor, emoção esta que é capaz de conduzir as pessoas à sensação máxima
de felicidade.

I

O medo de amar, presente em quase todas as pessoas, não é mais do que
um.caso particular de medo da felicidade.

Não é difícil!perceber que o medo da felicidade determina inevitavelmente a

vida das pessoas no sentido de afastá-las deste estado. As pessoas não

percebem claramente a possibilidade de que elas próprias, em função de .

temores e desgraças, sejam capazes de criar as condições para uma atenuação
da felicidade e, por conseqüência, do medo da felicidade. É comum as pessoas

"fabricarem" pequenos problemas, na maioria das vezes de modo

desproporcional às suas inteligências, com a finalidade de compor sua cota de
tristeza capaz de equilibrar a felicidade sentida como ameaçadora.

Ser feliz, é o objetivo maiordo ser humano. No dia a dia é preciso saber
medir essa torrente que nos preenche ao mesmo tempo que nos esvazia. O

outro, que é também o nosso espelho, tem papel fundamental neste
equilíbrio, mas este outro não pode ser visto ou sentido como a razão de

tudo, que é apenas o complemento para esta razão - O amor e a felicidade.

Busque esta razão primeiro em você; só depois, poderá encontrar no
outro ...

ODENITE CARDEAL DEMAGALHÃES
Psicóloga - CRP-12/00336
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Tarifa de iluminação pública
é

,
/

cobrada na conta de setembro
Lei aprovada
na Câmara
derrubou liminar
da Justiça

Schroeder - Consumidores
de energia elétrica do Município .

deverão receber na conta de luz

do mês de setembro, referente ao

consumo de agosto, valor debi
tado da TlP (Taxa de Iluminação
Pública). Lei aprovada pela Câ

,mara de Vereadores em 1991, na
então gestão do prefeito Ademar
Piske, derrubou a decisão da juíza
Sônia MariaMazlettoMoroso, da
Comarca de Guaramirim, que
suspendeu a cobrança do tributo
desde o dia 18 de junho.

A juíza afirma que desco
nhece a decisão da Prefeitura e

que o processo está tramitando
na Acadeco (Associação Cata
rinense de Defesa do Consu

midor). O gerente regional da
Celesc (Centrais Elétricas de San
ta Catarina), Luiz de FreitasMelro
Neto, autorizou o prefeito Gre

gório Tietz a reiniciar a cobrança.
O valor da TlP varia de R$ 2,00
a R$ 4,00, conforme o tamanho
do terreno de cada consumidor.
"O dinheiro marltém a manuten

ção da rede de iluminação e per
mite a ampliação para bairros iso-

Energia: técnicos da Celesc trabalham na ampliação da rede

lados", destacou Tietz.

Apesar de deferir a favor da

extinção da cobrança da taxa, a

juíza admite a legalidade da lei.

Segundo Sônia Maria, mesmo

que haja nova lei em vigor sobre
a TlP, a decisão anterior continua'
valendo. O processo da Acadeco,
que exige o ressarcimento do
tributo aos contribuintes desde

março de 1993, assusta o pre
feito. "Pelos cálculos, a Prefeitura
teria que pagar perto de R$ 800
mil. Então, podemos fechar a

Reinício da canalização
do gás' ainda sem previsão
Jaraguá do Sul - A Coest

Construtora, empreiteira respon
sável pela instalação da rede de

gás natural no Município, deverá.
concluir o fechamento das vala-s
com asfalto nos próximos 15

dias. A afirmação é do auxiliar
administrativo da empresa, Luiz'
Alexandre Costa. A Prefeitura

embargou a obra-dia 23 de agosto
e proibiu a abertura de novas va

las. Além da Coest, a SC-GÁS
(Companhia de Gás de Santa Ca

tarina) também foi notificada, A
partir de agora, conforme exi

gência da Secretaria de Desenvol
vimento Urbano, o canal poderá
permanecer aberto por, no má

ximo, dez dias, y ter 300 metros
de extensão.

Costa garantiu que 90% dos
trechos irregulares já foram fe

chados através da aplicação de
asfalto. A empreiteira termina

nesta semana os reparos na Rua

Bernardo Dornbusch, na Vila

Baependi. Os locais que ainda re
cebem a instalação da rede são

sinalizados com placas e faixas

coloridas, orientando os motoris
tas. "O embargo foi unicamente

para eliminar os des�íveis da pis
ta. Não atrapalhou em nada o rela
cionamento do consórcio com a

Prefeitura", afirmou Costa. A
última etapa de recuperação será

aRua Jorge Czerniewicz, no bair-
.

ro do mesmo nome, a partir de
segunda-feira.

O presidente da SC-GÁS,
Luiz Gomes, considerou comum
esse tipo de notificação. "Nós ad
ministramos isso commuita cau
-tela". Segundo ele, isso acontece

quando as empreiteiras querem
dar maior agilidade às obras para
compensar dias de serviço
perdidos em razão da chuv�.

porta do prédio", disse. "Não

quero deixar Schroeder no es

curo", completou Tietz.
A cobrança da TlP vigorou

atémaio. Cerca de quatromil resi
dências são cadastradas para o

pagamento do tributo. De acordo
com dados da Celesc, 95% do

Município dispõe de iluminação
pública. "A própria população não
reclamou da cobrança. Se inde
ferirem novamente, o projeto de

ampliação da rede está com

prometido", avisou o prefeito.

Serviço grátis
atraimotoristas

Jaraguá do Sul - Cerca de
200 motoristas aproveitaram o

serviço gratuito de inspeção vei

cular, oferecido pelo Núcleo de
'Automecânicos do Município,
para conferir o estado do carro.

Durante todo o sábado, funcio
nários donúcleo, órgão vinculado
à Acijs (Associação Comercial e
Industrial de Jaraguá do Sul), em
conjunto com representantes de

empresas fabricantes de autope
ças, inspecionaram peças do sis
tema hidráulico e elétrico. Freios,
amortecedores, lanternas, faróis,
embreagem, suspensão, direção
e juntas passaram por uma análise
de especialistas. O resultado do

check-up foi divulgado no mes

mo dia para os proprietários dos
automóveis. "O motorista recebia
a lista do que é necessário arru

mar e a relação das mecânicas au
torizadas", salientou Edson Bor

chers, presidente do núcleo.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Terceiro envolvido na morte

de 'Rabalino" está na cadeia
'Ximbica' se

apresentou ao
delegadona
manhã de ontem

Jaraguá do Sul - o desem

pregado Alexandre Floriano, 23
anos, o Ximbica, foi preso na ma

nhã de ontem, depois de se apre
sentar na delegacia. Terceiro en

volvido na morte de Amauri Cé
sar Dunker, 30, o Rabalino, exe
cutado a pedradas e pauladas no

dia 14 de agosto, embaixo da Pon
te Olavo Marquardt, Ximbica es

tava com prisão preventiva de

cretada pelo juiz da 2" Vara Cível,
Edson Marcos de Mendonça,
desde o último dia 23. Benjamin
de Lino e Rudinei Siqueira, sus
peitos também de participarem do

crime, já estão detidos. A polícia
procura o quarto acusado de pla
nejar o assassinato, Cláudio Luis
da Silva, 33, O Seco. "Consegui
mos a preventiva dele", avisou o

delegado Ilson José da Silva,
responsável pelo caso.

Acompanhado de um advo

gado, Xirnbica confessou que

"ajudou a dar pedradas na cabeça
de Rabalino", O delegado deverá
concluiro depoimento hoje. Silva
não descarta que o plano para ma
tar Rabalino tenha sido articulado
dentro do Presídio Regional de
Jaraguá do Sul.

Ximbica deixou o presídio há
um mês, após cumprir pena por
furto e tráfico de entorpecentes.
Informações da própria polícia
revelam que a morte de Rabalino
foi provocada por- dívidas de

-

drogas. "Um traficante teria

pedido para Ximbi ca matar

Rabalino", acredita. Seco tam

bém é apontado como o outro

mandante do crime. O acusado
esfá em liberdade condicional,
respondendo por tráfico de dro

gas na Comarca de Balneário
Carnboriú.

.

Amauri César Dunker rece
beu vãricsgolpes desferidos por
barras de ferro nas costas e

pedradas na cabeça, e teve parte
do crânico esfacelado. Ven

dedores de chapéu localizaram o

corpo de Rabalino na manhã de

domingo, 15 de ag9sto, embaixo
da ponte. Marcas nas costas e

nos braços comprovaram que a,
vítima apanhou antes de morrer.

Benjamin de Lino, preso 40
horas depois do homicídio,
participou da reconstituição do
crime. Ele confirmou que
Rabalino foi atraído pelo grupo

\ para debaixo da ponte. "Bebemos
cachaça por alguns minutos. Em
seguida, começamos abater",
disse. Lino negou que tenha

atirado a pedra, com quase 30

. quilos, sobre a cabeça de

Rabalino. "Não sei quem fez is

so", observou, demonstrando si
nais de desequilíbrio emocional.
"Vamos indiciá-los por latrocínio.
A vítima carregava certa quantia
de dinheiro no bolso e desa

pareceu", destacou o delegado
Ilson José da Silva. A pena para
latrocínio (matar para roubar)
varia de 15 a 30 anos de prisão.

Homicidio: Alexandre Floriano foi preso ao se apresentar para o delegado, ontem de manhã

Especialista: Ramonda responde porfurto em São Bento do Sul

Argentino é preso depois
de furtar em supermercado

Jaragüá do Sul - O argen
tino Daniel Horácio Ramonda, 39
anos, natural de Santa Fé, foi pre
so sábado, por volta das 18 ho

ras, próximo ao prédio do Hos

pital São José. Com ele, a polícia
encontrou parte da mercadoria

que havia sido furtada do Sü

permercado Breithaupt, na Rua

Reinoldo Rau, Centro. Pilhas, ba
terias, escovas de dente e baterias
foram recuperadas. O material

apreendido, segundo a delegada
Fedra Konell, está avaliado em R$

I

84.0,00.
A polícia acredija que Ramon

da pretendia revender os produ-.
tos em cidades' vizinhas. O argen
tino negou a acusação e afirmou

que os itens eram para consumo

próprio. "O suspeito já responde
pelo mesmo crime na Comarca

de São Bento do Sul, cometido
em janeiro deste ano", reforçou
a delegada. Funcionários do

supermercado suspeitaram de

Ramonda, que entrou três vezes

naquele mesmo dia para comprar
verduras e legumes.

O ladrão despistava a atenção
de clientes e. da gerência caro

regando sacolas com rótulo de

farmácia. Ao ser questionado,
sempre alegava que "comprara
remédios" numa farmácia exie

tente ao lado do supermercado,
"Quando foi abordado pela últi·
ma vez, descobriram o furto e

acionaram a polícia", completa
Fedra Konell.

Rua São Bento do Sul, 55
Bairro Jaraguá Esquerdo

89253·250 • Jaraguá do Sul· SC
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PETERSON lzidono

Na altura

Aleir Pradi, diretor do Grêmio Esportivo Juventus, foi categórico
na segunda-feira: "Toda a negociação envolvendo a venda do

terreno atrás do Estádio João Marcatto para a Prefeitura foi legal".
Pradi rebateu as informações de um ex-diretor, publicadas na

coluna, sábado passado, de que a transação seria ilícita. Conforme

Alcir, a diretoria seguiu o que determina o artigo 27 do estatuto,

de julho de 1968. Doação da área para a Paróquia São Sebastião,

que foi desapropriada e vendida por R$ 202 mil, só se o clube

fechar. Então, tá!

Joguinhos Abertos

Murillo Barreto de Azevedo,
presidente da CCO (Comissão
Central Organizadora),
acompanhado do prefeito
Irineu Pasold e do secretário de

Cultura, Esporte LazerSílvio
Celeste, participaram
ontem, em Florianópolis,
do lançamento oficial dos 1205

Joguinhos Abertos de

Santa Catarina. Competição
acontece de 25 de

,

setembro a 2 de outubro, em

Jaraguá do Sul.

Vitrine viva

Comissão técnica do São

Paulo/Osasco, que disputou
dois amistosos com a

BreithauptlFME no final de

semana, ficou de olho em dois
atletas jaraguaenses. Ala

Adolfo e o goleiro Paulinho.

Especula-se que os jogadores
teriam recebido proposta de se

transferirem para a capital
paulista ainda este ano,

Ninguém da Associação dos

Amigos do Esporte Amador
quis falar sobre o assunto.

Rápidas __

* Leivas Luiz Alves, de Joinville, mesmo sem patrocínio, obteve
medalha de ouro no 20 Campeonato Brasileiro Universitário de Caratê,
na categoria 75 a 80 quilos, na cidade de Araguari (MG). Com a

vitória, Alves garantiu vaga para oMundial Universitário, que acontece
em junho do ano 2000, no Japão.
* Acontece amanhã, no Instituto Educacional Jangada, o congresso
técnico da segunda fase da Copa Norte de Vôlei. A competição
será em Jaraguá do Sul, a partir do dia 10 de setembro;

" O JOGUINHOS ABERTOS
_____DE SANTA CATARINA

O desperto redescobrtndo o Brasil

na aldeia global
Jaraguá do Sul, sc -: 24/09 a 02/10 de 1999

'

Jaraguá do Sul fica em terceiro

na classificação geral dos Jesc

Jaraguá empata com o Porto pela Segundona

Município tem
,

desempenho
superior aos

, jogos de 1998

Jaraguá do Sul - O tricam

peonato na modalidade de Xadrez

masculino garantiu aoMunicípio
a terceira colocação, com 44 pon-'
tos, dos Jesc-99 (Jogos Escolares
de Santa Catarina), encerrado do

mingo, em Itajaí, Blumenau con
quistou cinco troféus e ficou com
o título geral da competição, so
mando 101 pontos. Joinville foi

segundo lugar, com 66. "Uma

campanha que retrata a refor

mulação das equipes nas cate

gorias de base", salientou Lude

ritz Gonçalves Filho, diretor téc
nico da FME (Fundação Muni
cipal de Esportes). Os jogos es

colares reuniram atletas até 15

anos e foi disputado em seis mo-
,

dalidades.

A vitória sobre Joinville na

final do Xadrez masculino garan
tiu à FME o terceiro título conse

cutivo da modalidade, nos Jesc.

No feminino, a equipe jaraguaen
se ficou em segundo. Na terceira

posição ficaram os times de Fut

sal e o Vôlei feminino. Na decisão
do bronze no Futsal Jaraguá do

Sul ganhou de São José por 1 a

O. No Vôlei, a vitória fácil sobre
Rio do Sul, por três sets a zero,

compensou a derrota sofrida nas

semifinais para Brusque.
A quarta colocação de Ema

nuelle Aparecida Krueger, 13

anos, na categoria Individual do
Tênis de Mesa, assegurou o Mu

nicípio entre os oito melhores da

modalidade. "A atleta é promessa

para os próximos Jesc e Jogui
nhos Abertos", ressaltou Gonçal
ves Filho. No Basquete mas

'culino melhor para os joinvilenses
na disputa pelo bronze. A

decepção de Jaraguá do Sul foi
no Basquete feminino, que
terminou em nono lugar, e o

Handebol masculino, que ficou

apenas na décima primeira
posição.

O Atletismo feminino, mesmo
terminando os jogos na oitava

colocação, teve dois destaques.
Greicielle da Rocha foi medalha

de prata na prova dos 400 metros

e Myreli Cristina dos Santos

conquistou o bronze no 80 me

tros com barreira. "Muitas atletas
ainda têm dois jogos escolares

pela frente. O amadurecimento é

natural e acredito em mais

medalhas", reforçou o técnico da

equipe, Gerson José dos Santos.
Blumenau conquistou troféus

de primeiro lugar no Atletismo

feminino, FutsaI, Vôlei masculino
e nos dois naipes do Basquete.
Os outros troféus dos jogos
ficaram com Tunápolis, no

Handebol feminino; Chapecó, no
Handebol masculino; São

Ludgero, no Vôlei Feminino;
Lages, no Tênis de Mesa fe-

o minino; e Joinville, no Tênis de

Mesa masculino e Xadrez fe

minino.

fdson ,JlInkes/CP

Jaraguá do Sul - O Jaraguá
deixou escapar a liderança do

Campeonato Catarinense da Se

gunda Divisão ao empatar em 1

a 1 com o Porto, em União da

Vitória (PR),' domingo, pela
quartarodada. O resultado deixou

o time de Jaraguá do Sul a dois

pontos do líder do Estadual, o

Timbó, que venceu o Próspera
por 1 a O, e soma dez pontos.
Ademir abriu o placar para o Por
to depois de uma falha da zaga

jaraguaense. Wilson empatou no

segundo tempo.
Com as vitórias do Biguaçu e

Marcílio Dias, aumentou a briga
por uma das quatro vagas à

segunda fase da competição. O
Biguaçu venceu o Joaçaba por 3
a O e assumiu a terceira coloca

ção, com sete-pontos. OMarcílio

Dias despachou o Blumenauense

por I a O e agorajá está dividindo

o quarto lugar com o time de Blu

menau, ambos com seis pontos.
No outro jogo, o Santa Catarina

derrotou o Itajaí por 4 a 3.

Hoje, Marcí1io Dias e Próspe
ra jogam em Itajaí, em partida
atrasada da primeira rodada do

Estadual. No próximo final de

semana estão marcados mais

cinco jogos válidos pela quinta
rodada. O Jaraguá viaja até Cri-

ciúma e enfrenta o Próspera. Estadual: Iaraguâ (camisa escura) é vice-líder do campeonato
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Equilíbrio nos dois amistosos entre
,

BreithauptlFME e São Paulo/Osasco
Equipe soube
aproveitar as
falhas do time

paulista

Járaguá do Sul/Schroeder -

Uma vitória e uma derrota. Esse
foi o saldo da Brei thaupllFME nos

amistosos realizados contra o São

Paulo/Osasco, no final de semana

passado, nos municípios de Ja

raguá do Sul e Schroeder. Sába
do, no Ginásio Arthur Müller, os
jaraguaenses aproveitaram as

falhas de marcação do time

paulista e venceram a partida por
7 a 6. Domingo, o segundo jogo,
disputado no Ginásio Municipal

de Schroeder, foi mais difícil. O
São Paulo/Osasco, terceiro colo
cado na Liga Nacional dc Futsal
de 1999, derrotou a equipe do
técnico Manoel Dalpasquale por
7 a 5. Cerca de três mil pessoas
assistiram os dois jogos.

O equilíbrio no primeiro amis
toso entre as duas equipes ficou

comprovado com o placar da

partida. Até os J 8 minutos do se

gundo ternpo, o jogo estava em

patado em 6 a 6. No último rninu

to, o ala Adolfo, que marcou três

gols, deu a vitória para a Brei-'

thaupllFME. O São Paulo/Osas

co, comandado pelo experiente
Dani lo, ex-seleção brasi leira, e

Joan, a nova revelação do Iutsal

nacional, assustou os torcedores

com um início de partida Culmi

nante, quando vencia por 3 a O.
Os jaraguacnses corrigiram os er

ros de finalização e, com gols de

Adolfo, Dão e Patrick, empata
ram o Jogo.

No segundo ternpo, o time lo�
cal desempatou com Marcel, mas'
acabou cedendo empate, através
de Roberto. A reclamação por

parle das duas equipes gerou um

princípio de tumulto envolvendo

arbitragern e alguns jogadores.
Índio e Danilo, do São Paulo/

Osasco, e Patrick, da Breithaupt/
FME, foram expulsos. Joan e Ta

tu ainda marcaram para o time

paulista. Adolfo, duas vezes, e

Xande, fecharam o placar a favor
dos jaraguaenscs. No último

amistoso entre as duas equipes,
em Schroeder, domingo de ma

nhã, vitória dos são-paulinos por
7 a 5.

A Associação dos Amigos do

Esporte Amador fechou outros

dois amistosos para a Breithaupt/
FME, cm setembro. Os jogos se

rão contra o Corinthians Paulista,
nos dias 8 e 9, Ainda não foram
definidos os locais das partidas.
Jaraguá do Sul, Timbó ou Itajaí
deverão sediar os jogos. Na se

gunda quinzena de setembro, a

equipe jaraguaense representa o

Município na fase Regional dos
Jasc (Jogos Abertos de Santa

Catarina), que acontecem em São
Bento do Sul. Apenas o campeão
garante vaga para os Jasc-99.

Acirrado: Breithaupt/FõlE (camisa azul) e São Paulo fizeram amistosos equilibrados I/a região, COI/1 uma vitória para cada equipe

Jaraguaense no Estadual do Rio de Janeiro de Atletismo
, ,

Jaraguá do Sul - A jara
guaense Jaqueline Jacobi (Cos
mos Turismo) participa no pró
ximo final de semana, na cidade
do Rio de Janeiro, do Campeo
nato Carioca de Atletismo, ca
tegoria Juvenil. Atleta do Vasco
da Gama, Jaqueline disputa as

provas de Salto em Distância e

100 metros com Barreiras. O

técnico Ivani ldo de Souza Pinto

preferiu poupar a velocista na

modalidade de Salto Triplo. Ela
ainda sente dores no pé esquerdo,
fraturado há três meses. "A idéia
é estar totalmente recuperada
,para os Joguinhos Abertos de

Santa Catarina", salientou Jaque
line, que representará o Atletismo
de Jaraguá do Sul na competição,

programada de 24 de setembro a

2 de outubro, no Município.
Há quase dois meses sem

participar de provas oficiais, Ja
que line aposta num bom de

sempenho durante o Campeo
nato Estadual do Rio de Janeiro.
"Meu rendimento nos treinos
vem crescendo a cada dia", afir
mou. No Troféu Brasil Infanto-

Juvenil, no Município de Ipa
tinga, Minas Gerais, em julho,
Jaqueline Jacobi foi medalha de

prata no Salto Triplo e quarta
colocada nos 100 metros com

Barreiras. No Estadual Carioca

para Menores, a jaraguaense
obteve ouro nos 100 metros

com Barreiras e bronze no Salto
em Distância.

Altair fora da

seleção de se
Jaraguá do Sul - O pivô

Altair, da Breithaupt/FME, des
falcará a seleção catarinense
que disputará, neste mês, o

Campeonato Brasileiro de Se

leções, no Rio de Janeiro. O

jogador voltou a sentir uma

contusão no tornozelo, sofrida'
numa disputa de bola com

Amandus, da Tuper/Planor, em
jogo do Estadual de Futsal. O

jogador deverá se reapresentar\

amanhã para o técnico Manoel

Dalpasquale e ficará à dis

posição da equipe na fase Re

gional dos Jasc (Jogos Abertos
de Santa Catarina). O treinador
da seleção, Nelsinho de Car

valho, convocou Gugu, do Co

legial/Avaí, de Florianópolis,
para a vaga de Altair.

A seleção catari nense, que
tem a base da Tuper/Planor,
perdeu dois amistosos na pré
temporada. As derrotas, por 5

a 4 para o São Paulo/Osasco, e

3 a 2 para a Berlanda/Gaboardi,
preocupou Carvalho. Na ava

liação do treinador, o time tem

que melhorar o entrosamento.

Hoje à noite a seleção realiza o'

último amistoso antes do

embarque. Será contra a Uni
versidade de Caxias do Sul, em
São Bento do Sul.

Jogos daPátria
reúnemescolas
Jaraguá do Sul - Vinte e

oito escolas das redes mu

nicipal, estadual e particular de
ensino disputam, até o dia 4 de

setembro, os Jogos da Semana

da Pátria. Cerca de 800 alunos,
de 10 a 14 anos, participam nas

modalidades de Basquete,
Futsal, Atletismo, Xadrez, Han
debol, Tênis de Mesa e Vôlei,
no feminino e masculino. O Co

légio São Luís, campeão geral
ano passado, é favorito ao bi-:

campeonato. Hoje serão divul

gados os resultados do Atletis

mo, que encerrou ontem na pis
ta do Clube Atlético Baependi.

.

Os jogos de Basquete e Vôlei
serão disputados nos ginásios
dos colégios São Luís e Divina
Providência. O Ses i sedia a

modalidade de Handebol e o

Ginásio Arthur Müller é palco
para as partidas do Futsal. No

Parque Municipal de EventoS

acontece os jogos de Xadrez e

o Tênis de Mesa será no Centro

de Treinamentos, próximo à

Escola Alberto Bauer.
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