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Konen negaexpulsão do PMDB e articula a

formação de frente de esquerda para 2000
o deputado estadual Ivo

Konell negou que possa deixar

oPMDB para se filiar em outro

partido, Ele disse que não tem
motivos para desfiliar-se do
PMDB emuito menos para se

transferir para o PPB ou PFL,
como se especulou na semana

passada, "Disse que, se por
acaso fosse expulso do PMDB,
iria procurar outra legenda, O
resto é por conta das fofocas e

das pessoas mal-informadas",
declarou,

Ele informou que vai traba-

lhar para que o PMDB se alie
aos partidos de esquerda para
disputar as eleições municipais
do próximo ano, Segundo ele,
as declarações sobre possíveis
coligações com o PFL não

passam de opiniões pessoais,
"não representam a vontade da
maioria",

. O presidente do PMDB de

Jaraguá do Sul, vereador José
Antônio Schmitt, admitiu que a

legenda está negociando com
o PFL uma futura aliança para
o ano que vem, Página 3

BreithauptIFME enfrenta o Corinthians
A equipe de Futsal do

BreithauptlFME joga logo mais
centra o Corinthians. O jogo está
marcado para as 20 horas, no

Ginásio Arthur Müller, em

Jaraguá do Sul. Amanhã, as duas
equipes voltam a se e�fre�tar no
Ginásio Gabriel Collares, em

Itajaí.
Para o jogo em Jaraguá do
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Sul, foram colocados 1,2 mil

ingressos à venda, a R$ 5,00, que
poderão ser adquiridos no

Shopping Breithaupt e Loja
Benetton.

Em maio, também em amisto

so, a equipe do Corinthians ven

ceu o BreithauptlFME por 3 a 2,
em jogo realizado no Arthur
Müller. Página 7
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Edson Junkes/CP

Em contagem regressiva para a 11'[ Schützenfest, a Comissão Central Organizadora
promoveu na noite da última sexta-feira (3), no PavilhãoA do ParqueMunicipal de Eventos,
o lançamento oficial e a eleição da Rainha da Schützenfest,
Após o resultado, a rainha, Iosiane Tiiz (centro), da Sociedade Amizade, acompanhada pela
primeira princesa, Aline Orzechowski, da Sociedade Vieirense; segunda princesa, Nidiana
Lazzaris, da Sociedade Catarinense, de Guaramirim; e pela Garota Simpatia, Elaine Beatriz

Vasel, da Sociedade Alvorada. Ciceroneadas 'por Wiljrid, símbolo da Schützenfest.
. .

Cônsul da Itália visitaPomerode e Jaraguá do Sul
r

O cônsul-geral da Itália para
o Paraná e Santa Catarina, Gianni
Piccato, acompanhado pela
esposa, Paola Modena Piccato,
visitou oficialmente Pomerode e

Jaraguá do Sul na última sexta

feira, a convite dos círculos italia
nos. A visita teve como objetivo
aproximar as comunidades

Henrique Drews Filho,
À tarde, Piccato e esposa

estiveram em Jaraguã do Sul.
Recebidos pelo prefeito Irineu

Pasold, secretários, vereadores e
diretoria do Círculo Italiano.
Cerca de 40% da população são

descendentes. de italianos.

Página 6

italianas com o governo da Itália,
buscando fortalecer os laços
culturais e possibilitando a

intensificação do intercâmbio
sócio-cultural e econômico.

O casal chegou ao portal turís
tico de Pomerode às 10 horas,
sendo recebido por representantes
do Circolo Italiano e pelo prefeito
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* Ralf Eugenio Fischer

simultaneamente voluntários de toda
ordem se doando gratuitamente em

outras áreas carentes da sociedade.
É um exército de voluntários cons

ciente do seu papel que se doa à

sociedade da qual participa, repre
sentanto um volume incomensurável
de benefícios à sociedade como um

todo, gerando um efeito multiplica
dor incalculável.

E como anda o voluntariado no

Brasil? Ao contrário dos Estados

Unidos, somos um País terceiromun

dista, pobre, carente, necessitado,
doente, tendo tudo por fazer. Quem,
como e quantos estão engajados em

programas de trabalho voluntário

aqui em nosso País? Por que esse

movimento voluntariado aqui no

Brasil não toma corpo, já que somos

tão necessitados e carentes? Quais
são as razões que dificultam o ingres
so de interessados no voluntariado?
Abro aqui um parênteses alertando

que estou me referindo ao trabalho

voluntariado espontâneo que nada

tem a ver com doações espontâneas
beneficentes, que é uma ação
completamente diferente. Será que é

um problema cultural? Um problema
de maturidade institucional e de falta

de civismo? Falta de legislação apro

priada? Estes questionamentos ser

vem para as nossas reflexões. Quem já
tentou se oferecer para trabalhar volun

tariamente em qualquer segmento da

nossa sociedade e como foi recebido?

Foto do Fato

Flagrante do
cotidiano

jaraguaense.
A cena

inusitada
aconteceu 110

centro da

cidade. O

operador
aproveitou os

recursos da

máquina e

colheu,
tranqiiilamente,

'os frutos da
árvore

Libertas quae sera tarnen
A independência do Brasil dePortugal, comemorada ontem

com pompas e circustâncias, pouco ou nada representou no

cotidiano nacional. Livre do domínio português, o País conheceu
os grilhões das potênciasmundiais e às imposições dos organismos
internacionais, comoFMI, BancoMundial e governos, que ditam

regras e costumes. Para reconhecer a independência doBrasil, a
Inglaterra exigiumuito dinheiro e alguns privilégios comerciais,
que até hoje estrangulam a frágil economia brasileira.

Desde então, o Brasil vem
colecionando frases de efeito para

superar a contradição de suas

riquezas potenciais com uma

população miserável, comparada à

dos países mais pobres do mundo.
A quantas andam a independência
do Brasil'r De que independência
tanto sefala? A dívida interna beira
a casa dos R$ 360 bilhões, a

externa já ultrapassa os R$ 250

bilhões, exigindo sacrifícios'da
população para "honrar" os

compromissos de pagar juros de

R$ 69 bilhões ao ano.

Durante esses 177 anos de

independência de Portugal, a

população assistiu à aculturação do País, o fim da autonomia
administrativa e a guinada da trajetória de crescimenro prevista
para o Brasil. Comprada a peso de ouro, a pseudoliberdade
btasileira foi forjada segundo interesses internacionais,
comprometendo o desenvolvimento do País, forçando o

atrelamento aos modelos globalizados desiguais e injustos.
Vive-se o dilema: livre dePortugal, refém do Capital estrangeiro
e das políticas externas ..
A faltade investimentos, apouca atenção e a irresponsabilidade

com que é tratada a educação no País contribuem decisivamente

'paramanter as condições de dependência do Brasil à grandes
potências, aos países desenvolvidos. Enquanto não houver a
inversão de prioridades e de valores, o País estará condenado à

dependência tecnológica ematerial. Como romper com esse

processo arraigado na culturabrasileira há séculos e sendomantida
com o discurso da internacionalização da economia.

Durante esse quase dois séculos de independência, a

poplllação não conseguiu discernir o sentido literal da palavra.
O País viveu períodos de ditaduras, que contrastaram com o

ideal de liberdade propalado nos versos dos hinos. O regime
do terror cerceou as liberdades e desrespeitou
sistematicamente os direitos humanos. Mesmo assim, se
comemorava o Dia da Independência.

Hoje, às portas do ano 2000, quando, o Brasil se prepara
para ocupar um lugar dedestaque no cenáriomundial, é preciso
reconhecer que falta muito para que o Brasil se torne

verdadeiramente livre. Independência émuitomais do que romper
com laços culturais e administratives. Serlivre requer consciência
domomento e domovimento antropofágico engendrado contra
os países em desenvolvimento. É reconhecer a pequenez da

participação diante do processo de libertação.
Enquanto a população não chamar para si a responsa

bilidade v não lutar com armas democráticas para a verdadeira

liberdade, o País continuará sendo dependente de recursos,
tecnologias e projetos internacionais. Por outro lado, a

conscientização poderá reservar um grande futuro para o

Brasil, possibilitando a tão sonhada liberdade, ainda que tardia.

o trabalho, voluntariado no Brasil

Vira e mexe estamos comparando
padrões e comportamentos de nossa

cultura com os de outros países,
principalmente dos Estados Unidos.

Vejamos o caso do trabalho volun

tário. Nos Estados Unidos é comum

o cidadão dar a sua contribuição
voluntária e consciente à sociedade,
dedicando algumas horas por dia ou

por semana a uma causa qualquer.
Quando es ti ve nos Estados

Unidos, acompanhado pela minha

esposa, para cursar mestrado, certa
vez apareceu lá em casa uma

assistente social perguntando como

estava nosso inglês e se desejáva
mos aprimorá-lo. Informei que o meu

inglês era razoável e que não teria

muito 'ternpo disponível para rne
dedicar a esse aperfeiçoamento devi

do àsex igências do curso. Em

princípio, ficamos com um "pé atrás",
pois não estávamos entendendo o

por quê daquela visita e da entrevis

ta. Logo em seguida, percebemos
que se tratava de pessoas volun
tárias engajadas num programa de

aperfeiçoamento da língua inglesa
para estrangeiros. Como minha

mulher tinha tempo disponível,
aceitou a oferta. Ficou combinado

que ela receberia duas aulas de inglês
<por semana .gratuitamente. Isso

durou enquanto lá estivemos,
ininterruptamente. Da mesma forma

como aquela senhora simpática
lecionava para estrangeiros, havia

Tive a satisfação de participar,
durante três meses, num trabalho
voluntariado em mediação numa

entidade social municipal de Curitiba,
atuando no atendimento direto de

carentes. Consistia em mediar
contlitos em que as partes estavam

envolvidas e que vinham à entidade
em busca de soluções para seus

problemas. 'Um dia, após uma me

diação, a supervisora me comunicou

que não precisaria mais ir à ins

tituição, dispensando meus prés
timos. Alegou que foi uma decisão
tomada na última reunião da diretoria.
Pensativo, tentei formular prováveis
justificativas por esse ato. Imaginei
que poderia estar tirando o emprego
ou o lugar de alguém que poderia
interpretar, que estaria buscando o

poder, que estaria usando a institui

ção como plataforma política ou

ainda ir ao Ministério do Trabalho
registrar uma reclamatória no futuro.

Também pensei que se nenhuma des

sas hi póteses se confirmassem, na

dúvida, decidiram em rne dispensar.
Apesar de tentar entender e justificar
as razões que os levaram a essa atiW

de, levo comigo um grande apren
dizado, que precisamos ter cuidado
para não ajudar demasiado os outrOS

ou ajudar a ponto de interferir onde
não nos querem ou necessitam.

* Professor emérito da Univer
sidade Federal do Paraná

Artigos para Carta do Leitor, devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180. As cartas devem conter

/10 máximo 30 linhas, o endereço ou telefone para contato. O jornal se reserva-o direito de sintetizar o texto

e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.

CORREIO DO'POVO,
Gráfica e Editora CP Ltda. - CGC 00.1 05.755/0001-50 - Administração, Redação, Departamento Comercial e Oficinas

Rua Walter Marquardt, 1.180 - CEP 89259-700 - Caixa Postal 19 - CEP 89251-970 - Jaraguá do Sul - sC
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ê
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Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



JARAGUÁDO SUL, 8 DE SETEMBRODE 1999 CORREIO DO POVO POLíTICA -3

Depois de ter as obras embargadas pela Prefeitura, a SC-Gás foi

convocada pela Câmara Municipal para explicar o não

cumprimento de parte do contrato, além dos procedimentos na

colocação dos tubos.

A iniciativa partiu do vereador Carione Pavanello (PFL), que
justificou a convocação afirmando que "queria saber se a empresa

.

irá responsabilizar-se pela recuperação das vias públicas".
O engenheiro da diretoria Técnico-Comercial, Gilberto Couto,
disse que houve "algumas alterações nos procedimentos da

empresa", o que acabou por comprometer a obra.
- Na verdade não houve embargo, mas apenas uma suspensão

temporária dos serviços - garantiu Couto.

Aliás
Ele afirmou que 85% das obras

já estão concluídas, faltando

apenas alguns ramais e

interligações.
O prazo previsto para a

conclusão é final de outubro ou

início de novembro.
Na primeira etapa de forneci

mento, o gás abastecerá as

empresas Duas Rodas e Malwee,
que já assinaram contrato.

Queda-de-braço
O vereador Carione Pavanello

(PFL) ainda não engoliu a

derrota sofrida na Câmara,
quando um projeto seu obteve
seis votos favoráveis, um nulo

e oito em branco.
A partir daí, Pavanello vem

medindo forças com os

vereadores Lorita Karsten

(PMDB), João Prim e Niura

dos Santos, ambos do PSDB.

Resultado

Depois de derrotar um projeto de Lorita, Carione voltou as

baterias para os outros dois. Na semana passada, Prim teve uma

proposta rejeitada. Pavanello premere o mesmo empenho para
quando Niura apresentar o seu.

Só para confirmar as picuinhas, os projetos dão nome a ruas.

Nada que mereça a birra. Pode?

� B���D�S��CA��S
'Pneus Novos (Miche/in, Goodyear, Pire/Ii)

, Balanceamentos
, Geometrias

'Suspensão
,

Calibragem com Nitrogênio
R. Mal. Floriano Peixoto, s/n2 - Centro
Fone (047) 372-3574 - Jaraguá do Sul

Rua: Felipe Schmidt, 86
Fone/Fax: (047) 371·3751

GONÇALVES
)

CONTABIliDADE

Presidente do PMDB nega saída
do deputado KoneU do partido
Schmift disse

que notícias
não passam de
"brincadeira"

Jaraguá do Sul - O presi
dente do Diretório municipal do
PMDB, vereador José Antônio

Schrnitt, negou categoricamente
que o deputado estadual Ivo Konell
vá deixar o partido. Segundo
Schrnitt, as notícias em torno da
transferência dele para o PPB e de

negociações da esposa, Cecília,
com o PFL, não passarn de "brin
cadeira" dos líderes das legendas.
Schmitt informou que esteve

-, reunido com o deputado no sábado
(4), quando o questionou sobre as

TEXACO

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

HAVOLINE Superior 3 da Texaco ficou em primeiro lugar.

notas divulgadas por este jornal.
- Ele (Konell) me garantiu que

não vai deixar o PMDB. Ele não

tem motivos para isso. O que pode
ocorrer é a indicação dele para o

Tribunal de Contas ser-aprovada
este ano pela Assembléia Legisla
tiva. Nesse caso sim, o deputado
estaria desligando-se do partido. Se
isso acontecer, a intenção é indicar

o Duwe (Adernar Duwe, ex

secretário da CasaCivil do governo
Paulo Afonso) ou a Cecília como

cabeça-de-chapa - revelou.
Konell voltou a negar que

.estivesse negociando com outros

partidos. "Não vou sair do PMDB e

nem vão me expulsar. Não tenho
nenhuma intenção em deixar o

partido", insistiu, infonnando que a

única legenda que lhe fez convite

informal foi o PL, descartando de
vez uma possível transferência para
o PPB ou PFL. "Não tenho nada a

ver com esses dois partidos. Sou de

esquerdae quero formaruma grande
frente para disputar as eleições de

2000", completou.
Sobre as especulações em tor

no da transferência, Konell cre
ditou a "fofocas de pessoas que
desconhecem o processo político.
Na opinião do deputado, a esquerda
não se aliará com o PMDB se o

partido for dirigido pela ala mais à

direita. "O PMDB faz convenção
municipal no dia 17 de outubro.
Pela: composição da Executiva se

d6finirá o perfil do futuro PMDB",
ensinou, apostando que as chances
da direita em vencer a convenção
são restritas.

UNIVERSO =:J
AUTOMAÇÃOCOMERC�L

arantindo O sucesso do seu negócio
Revendedor
autorizado dos

equipamentos
ECF.IF Fiscal

Datarégis
. Balanças

comerciais Toledo
e Urano
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Advogado Julio
Alax Alansk� que
aniversariou

segunda-feira,
com Tatiana

Stavis, e Iaison
Tomazelli, com

Luciane Schwalbe,
que aniversariou
dia 2 de setembro

_Jo_r_09;;....u_á_d_o_S_u_l,_8_d_e_s_et_e_m_b_ro_d_e_1_9_99 ____..;::C'-"°:;..;;R=RE==I°�D;;_O�P'-'O;;;.....V'""--=O CELSO
Tecidos
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Confecções
_

Calçados
'madri Crediário próprio

Atendimento das 9 às 20 horas
Fone: 371-4100

CfJ,. 9lcg, 91ldekl c.Rodrlgued da öllolJ

Ortopedia e Traumatologia
Cirurgia do Joelho - Artroscopia

CONSULTAS SOMENTE COM HORA MÀRCADA

R. Dr. Waldemiro Mazureehen, 55 - Apto. 1

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

APOIO:

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

Prensas Térmicas

�avel1i, a loja
que veste °

homem de
bom gosto.

QM;adio,364-clestacioIalaJt)aao-nãolechtmospwaatnoço
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 (prox. ao Fórum) - Vila Nova - Jaraguá do Sul'

Máquinas para empacotamento
Rua Araquari, 136 - Ilha da Figueira

FONE: (047) 370-4540 - FAX: (047) 370-4003
Jaraguä do Sul- sc

o modelo José
Dalsochio

aniversaria sexta

feira e ouvirá o

parabéns pra
você dos

familiares e

amigos

r-------�-------------

Nafesta dos
15 anos de

atividades,
Aloia

Cabeleireiro
com Rosangela

Tepassê
Schmitz e

Eliete

Cavigniolli

No coquetel
de

aniversário,
Aloia,
Glâucia
Rosa Ramos,
Vicente Nery
Ramos e a

dra. Nacy
Barbi

Cabeleireiro
Moia, com
Kellye
Maria S.
Camello,
comemoronJo
15 anos de

atividades,
L -��
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História, Fatos eTradi�
História em fotos

A história.do surgimento e

desenvolvimento das diversas
cidades sempre tem algo em
comum. A história se repete.
Jaraguá do Sul não foge à

regra. Sua história se compara
às muitas já escritas antes e

muitas que ainda se

escreveriam depois. Por
exemplo: o extrativismo foi
para muitas cidades o gerador
dariqueza inicial',
quedeu o primeiro impulso
para o desenvol vimento.
Com Jaraguá do Sul não

foi diferente. E, dentre as

riquezas extraídas daqui,
embora não em larga
escala, figura a madeira.

Tínhamos inúmeras serrarias

que serravam a madeira
nativa daqui, tanto para o uso

local quanto para vender em
outros centros. Quer dizer, a
madeira foi uma riqueza
aproveitada para gerar
desenvolvimeno a

Jaraguá do Sul.

CORREIO DO POVO
Quarta-feira,

B de setembro de 1999

Por Egon Jagnow

Serraria Henrique Marquardt, no começo do século. Localizava-se na esquina das atuais ruas MaL Floriano Peixoto e Jacob Blick
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Confira a História
"A História de nossa gente não pode ficar só

na saudade". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.

Barão de ltapocu Há 72 anos

- Em 1927, com data de 22 de agosto, o superi ntendente dr. Ulysses
Costa, doMunicípio de Joinville, autorizava ao intendente Arthur MüIler
a construir a grande ponte sobre o Rio Jaraguá, ligando a sede do distrito

(2°) aos núcleos Rio Branco e Massaranduba, obra há muitos anos

projetada, a Jaraguá e toda a margem direita do Jaraguá e Itapocu,
prestando relevante serviço. A ponte ficava assentada em três pilares de

alvenaria, acima seis metros do nível normal do rio, iniciada na data
acima mencionada, e esperava-se inaugurá-la no mês de novembro.
- Germano Gielow requeria à administração municipal o pagamento de
R$. 799$000, provenientes de material fornecido, em 1920, para re

construção da Estrada do Rio Serro.

Há 71 anos
- Em 1928, a Coletoria Federal passava a funcionar no prédio da

tipografia do CORREIO DO POVO, à Av. Independência (atual Getúlio
Vargas), esquina com a Rua Padre dr. Pedro Francken (atual Arthur
Müller). Informava, também, que o coletor federal Julio Ferreira, cunhado
do au trora governador de Santa Catarina engenheiro Hercílio Pedro da

Luz, só atendia aos interessados fora da hora do expediente, depois do "Ex

presso" (trem da tarde que vinha de Curitiba), às terças e sextas-feiras.
- Comentava-se a fundação da Sociedade Musical, tendo à sua frente o

majorJúlio Ferreira. Dirigia os ensaios da orquestra o maestro H. Santos,
sob cuja batuta estava a banda, de São Fràncisco, que fixava residência
em Jaraguã. A secretaria ficava com o sr. João Emmendoerfer e já
pretendia fazer uma apresentação para o mês de setembro. Justificava
se a falta de uma orquestra (boa), em Jaraguá. Hansa tinha a sua e

Bananal também.

Há 70 anos'
- Em 1929, o sr. Franz Becker convidava para uma reunião de clubes
ou sociedades que reunissem alemães, a realizar-se às 20h30, de quarta
feira, 4-9-29, para tratar de assuntos relativos ao Centenário da Imigração
Alemã em Santa Catarina. Em São Pedro de Alcântara era levantado o

marco do Centenário da Imigração Alemã em SC, a que comparecia
elementos da capital, para ouvir o blumenauense sr. G. Artur Köhler,
onde se decidia pelo Naturdenkmal e esperava-se ficar pronto em 15-
11-1929. O presidente do Estado, dr. Adolpho Konder, manifestava-se
sobre o acontecimento, cujos festivos seriam realizados em várias partes
do Estado, em escolas, clubes e outras entidades. Na edição 537, do
CORREIO DO POVO, noticiava-se a angariação de auxílios para as

festividades e a construção de um museu do centenário. O pastor (depois
"praeses") Ferdinand Schlünzen fazia amplo comentário no CP, na página
alemã, revelando, inclusive, o primeiro jornal em alemão em Jaraguá - o

Jaraguá Bote -, em 1901, com circulação de quatro edições.

Há 68 anos
- Em 1931, a Empresul fornecia outros dados sobre a Usina do Bracinho:
túnel - comprimento 192,24ms; diâmetro, 2ms, e secção transversal de

3,14m2, como rocha e sua maior parte é de excelente qualidade, so-·
mente na entrada e saída do túnel foi preciso revestimento de cimento

armado, ja construído para completo aproveitamento da cascata, o que,
uma vez feito, produzirá força superior
a 30.QOO HP. A altura do tanque de

. compensação estava inteiramente

construído na rocha, a uma altitude de

422ms acima do mar. No total foram

aplicados na construção 3.600ms de ci

mento armado, com instalação de válvu

la, mecanicamente manejada, que, colo
cado na parte inferior do muro, serve para
limpeza do açude e para descarregar o

mesmo em casos de enchentes. Toda a

obra foi feita sob administração própria.

Qualidade
Marista de

Educação

%7
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A Bodas de Ouro de Paulo e Wally Mathias
Corupá -- No sábado, 28

de agosto, a vizinha cidade de

Corupá engalou-nos para re

ceber o distinto casal, conforme

já noticiamos na oportunidade,
comparecendo à igreja católi
ca, para a cerimônia ecumênica

que lotou totalmente o templo,
enfeitado commuitas flores.

O que deixou a sua marca

de abrilhantamento foi o Coral
Misto de Corupá, sob a regên
cia da maestrina Ilse Pfuet-

zenreuter, que deu ao aconte

cimento aquele toque que emo

cionou a todos.
A recepção nosalão da Co

munidade Evangélica surpre
endeu a todos pelo bom gosto
no arranjo das mesas persona
lizadas, banquete de não botar

defeito e excelente música que
levou a todos às derradeiras ho

ras damadrugada em ambiente
de muita alegria. Um sucesso,

Parabéns!

Visita ao Lar das Flores
Namanhã do dia 25 de agosto, quarta-feira, a reportagem do CORREIO DO POVO
tomou a foto que aparece aí embaixo, mostrando um grupo de senhoras da vizinha

cidade de São Bento do Sul, em visita ao notável estabelecimento para idosos de

Jaraguá do Sul, ocasião em que houve geral confraternização, matando as saudades
dos bons tempos e revivendo acontecimentos que já pertencem ao passado, mas que
podem ser avivados por um novo diálogo. Os sorrisos mostram o que escrevemos.,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Cistite (infecções de bexiga)
(Ardência na hora de urinar, associado geralmente com atos seguidos de micção)

Observamüs aqui na Clínica UrüAtual qu�
ocorre muito.mais, freqüentemente na

mulher, principalmente naquelas que
tenham o. intestino preso *, sendo. o. germe
mais comum (até 85% das vezes), a E.
Coli, que existe na flora das fezes. Esta

infecção. não. é associada com febre, o. que
confunde muito. a população leiga.
*40% das mulheres atendidas e111 nossa

clínica têm o intestino preso.
A classificação. das cistites é conforme seu

aparecimento. no tempo:
1 _ Cistite aguda - É aquela que ocorre
esporadicamente, principalmente após
período. de obstipação intestinal,em que
três dias detratamento erradicam o.

germe.
2 _ Cistite persistente - É aquela oriunda
de um defeito. no sistema urinário, entre
os germes não. são. erradicados com os

antibióticos, em razão. da urina não.

"lavar" esta área defeituosa, O tratamento.

consiste em se diagnosticar o. defeito. e

corrigi-lo,
3 _ Cistite não res_olvida - É quando a

bactéria é resistente aos antibióticos

empregados, sendo. o. tratamento. um
antibiótico. adequado ..

4 _ Cistite recorrente - É aquela infecção.
que ocorre sempre de novo, em torno de
uma vez ao. mês, com a mesma ÜU outro

tipo de bactéria, cujas causas,
comentáriüs e tratamento. abprdarei
abaixo.
Causas:
1 _ Alteração. da flora vaginal, que
diminuída, favorece a entrada de bactérias

patügênicas.
2 _ A falta do. hormônio estrogenio
(comum da menopausa) é fator
imporrantc que facilita mais infecções.
3 _ Pedras (cálculos urinários), nas quais

FeJ1l'\iV\iclif/\
. Clínica de Ginecologia e Obstetrícia

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

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

CRM 5457

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

Doenças do Intestino gr.s50,
reto e ânus, Colonoscopia,

retossigmoidoscopia

Rua Guilherme Weege. 50 sala 701

Jaraguá do Sul - SC

Centro Médico Odontológico

o. germe dificilmente consegue ser

combatido.
4 - A diabete, pür aumentar o. nível de

açúcar na urina.
S - Bexiga hiper-reativa e bexiga
neurogênica, nas quaisexiste um "lago."
permanentemente de urina, que não é

exteriorizado e serve desta forma de meio.
, de cultura para os germes.
6 - A gravidez, pormodificar a forma de

fluxo. urinário.
7 - Uso. de espermaticida intravaginal, que
modifica a flora eo pB vaginal, dando.
mais condições para o. crescimento.

bacteriano.
8 - A relação. sexual pode
introduzir bactérias na uretra,
ocorrendo infecção, o que é raro.

9 - Pólipos ou tumores
no sistema urinário, que
possam formar bloqueios à

passagem de urina.

Tratamento preconizado na
Clínica UroAtual:
Obviamente o. tratamento. dependerá do.

tipo. e da causa da cistite.
Normalmente, em torno de 90%
dos casos, a utilização. de três
a sete dias

de nofloxacimo, 800mg ao. dia, resolverá

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

� 371-3426

Ora. Anna Paula L deAlbuquerque
Oftalmologista - CRM 6972

Ç#tNIP� :5 gIRPJ!CiIÂ pê qi+f;f(j/$l p'HlNwê$ í)/ê p(jJ!lit�'tJ�
·· .. ·························i

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
-». d!{ld.m' 2'iJboa O%tatft'o
Cirurgião-Dentista CRO-SC-3949

Invista no seu

sorriso"

Atendimentopar1icular/convênios: Issem - Kenkomed

,

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

a infecção. É importante frisar que a

medicação. mais utilizada (associação de
Sulfa com Trimetoprim) encontra 86% de

resistência dos germes habituais.I

Caso. ocorra recorrência é importante
identificarmos o. germe e osantibióticos
aos quais este seja suscetível,

'

inclusive o. grau de sensibilidade frente à

droga (na cultura de urinaj.Utilizamos
então. de sete a 14 dias da droga mais
simples do. exame. Em caso. de nova

recorrência, realizamos exames
.

completamentares para identificar as
causas descritas acima e caso.

nada seja encontrado, utilizaremos 25%
da dosagem padronizada,
À noite (quando. a urina ficará
retida mais ternpo na bexiga),
em período variável, de 'seis a 12 meses,
sendo. que o. tipo. de antibiótico.
é trocado a cada dois meses.
Este esquema debela a

infecção. em 3/4 destas mulheres

tratadas. Nas infecções
pós-relação, realizamos
25% da düse,
após cada ato. sexual.

Dr. Paulo Odebrecht é médico da
ClínicaUroAtual

ljac@netuno.com.br

•
LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLíNICAS.LTOA.

E:X:é3.m�s c:;c:>m é3.lté3.
C;C:>rlfié3.bil idé3.d� �m

é3.pé3.r�1 nc:>s
é3.Lltc:>mé3.ti::Zé3.dc:>s d�
LI l t.imé3. g�ré3.çé3.C:> _

Dr: J\/farlo Sousa
Dr: J\/Iarlo Sousa Jr:

Rua Dr. Waldemiro Mazureehen, 67 -

Ao lado do Hospital São José
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Caneri: onde nem tudo acaba em ·pizza
Pioneira em rodízio. a Pizzaria Caneri
oferece 56 tipos de eizza.
Confeccionando as massas em

minucioso processo manual. a casa

dispõe do tradicional forno à lenha. que
dá um rosue especial ao típico prato da
culinária italiana. Todos os dias. às 13
horas. inicia-se o processo de confecção
de massas. para que até às 18 horas o

ambiente esteja preparado eara atender
os primeiros clientes.
Além da vasta gama de eizzas. a Canerí

.

prepara pratos à Ia carte. Carnes.
saladas. lasanha. nhosue, espaguete e

outras variedades são servidos nos dois
ambientes do restaurante. ou levados
até a casa do cliente. através do sistema
de relentresa, "Nossa srande
preocupação é com a satisfação do cliente. por isso primamos pela qualidade". revela o proprietário.
Ricardo Fuch.
A Pizzaria Caneri atende de terça a domingo e aceita reservas pelo telefone 370-1616.

Edson Junkes/CP

Pao & í[)infw

fJtendemos

(�eslourOnt0 diariamente no

"MICHEL almoço. bufê com
....... 6 tipos de carne

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

''''Iii-=-
68 TIPOS DE PASTÉIS

30 TIPOS DE SUCOS NATURAIS

�

5TIPOSDESANDUicHESNATURAIS

Ägenda' o'
- �is'lue pAstel 8r IAode.

==!' Fone. (047) 372·2684
�, --------------

, Centro Comerciai Werner VOlgt
Av Mal Deodoro da Fonseca, 136 - Centro

Jaragua do Sul

Av. Getúlio Vargas, 847 - Centro

TEL: 371-0757

�.i,� CARDÁPIO PIZZARIA CANERI: rodízio de plzzas de terça a domingo,

�.v ÀLA CARTE

CHAPEADOS lANCHES MASSAS piZZAS

Restaurante REP,RESA 1»:<>

BR-280 Km 55, nº 11.117
(anexo ao posto Rudnick) Guaramirim

V313-0235

ALUGAMOS VIDEOKÊ W 975-1481

Banquetes, jantares, coquetéis,
recepções poro reuniões de

negócios, festas de casamentos,
aniversários, botisodes.
formaturas, confirmações,

Don, Ch�ral
pizzaria

pi�f'!aS! C
..

1n!{ S!S!f� S! oe

�hn'({gtl� do f:u)

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

Centro - Jaraguá do Sul

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

PIZZARIA E CHOP ER IA
-

CASARAO
Mais de setenta tipos diferentes de pizzas,

messes, celzones, sopas e o tradicional bife à

parmegiana

SALÃO ESPECIAL PARA FESTAS E .

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

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

e Self 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.
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klein
�e
1'�
.373-0344

Rua28deApo,2200-Guaranúim

Manoel Guimarães

Adolfo Wulf e Karen da Costa. Ele, é

destaque na equipe Breitha�pt/FME �e
Futsal e está cotadíssimo para

Jogar no �o
Paulo, que esteve aqui na semana pass a

Casais João
Carlos e Sônia

Marcatto, Luiz

Antô�io e Rita

Grubba e o juiz
âe Direito
Márcio Renê da

Rocha com a

esposa, Ana, em

recente jantar
festivo

Gido e JusSlUrl Seifi ri
marcarão presen

e (J0tI/1u1'Ül Seifert)
ça na l�M :* A -

sexta-feira no B
o..e lema,

, aependi

A bela e simpática Vera T. Piovesana rece

beu o carinho dos familiares e amigos, dia
29 de agosto, pela idade nova

Debora Marchiori Iensen, filha de LuIs

Gustavo Lopes e Lima Maria Marchlori

Iensen, debutará dia 25, no Baependi

, e

Verdureira da
RAQUEL Ltda.

CI1l11é,.c;II"e"UI"se
t/e,."u,."selll Ge,.,,/.

lJtIce�M/",""� P';I1�
, leI;""$; "ülllellills

Rua CeI. Proc. Gomes deOliveira,
1150 - Centro

Fone: (047) 372-1468
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Cônsul-geral da Itália visita a

região e reforçalaços culturais
Piccato disse

que consulado

quer intensificar
vínculos

Jaraguá do Sul/Pomerode -

o cônsul-geral da Itália para o

Paraná e Santa Catarina, Gianni
Piccato, acompanhado pela espo
sa, Paola Modena Piccato, visitou
oficialmente os municípios na

última sexta-feira, a convite dos
círculos italianos. Piccato afirmou

que a visita teve como objetivo
aproximar as comunidades italia
nas com o governo da Itália,
buscando fortalecer os laços
culturais e possibilitando

'

a

intensificação do intercâmbio
sócio-culuíral e econômico.

O casal chegou ao portal
turístico de Pomerode, às ] O

horas, sendo recebido pelo presi
dente do Circolo Italiano, Antonio
Andriolli, e diretoria, pelo prefeito
Henrique Drews Filho e por
descendentes de italianos. Apesar
de Pornerode ser considerada a

cidade mais alemã do Brasil, ] Q%
da população são descendentes de

italianos, cerca de 2,4 mil habitan
tes. "A presença italiana no Vale do

Itajaí é preponderante. Existem

Cortesia: Piccato (segundo à esquerda) conversa comAdrio/li eDrews

cerca de 35 mil italianos vivendo
no Paraná e em Santa Catarina e

entre três e quatro milhões de

descendentes", informou Piccato.
À tarde, Piccato e esposa foram

recebidos em Jaraguá do Sul pelo
prefeito Irineu Pasold, secretários,
vereadores e diretoria do Círculo
Italiano. O secretário do Círculo
Italiano de Jâraguã do Sul, Gilberto
Floriani, lembrou que foi a primeira
visita de um cônsul-geral ao

Município, que tem 40% da

população descendentes de ita
lianos. Gianni visitou as obras da
sede do Círculo, na -Vila Nova,
prevista para ser inaugurada em

2000 ou 2001, e depois conheceu

Prefeitura viabilizá o

Conselho de Turismo
Massaranduba - A Prefeitu

ra deverá insti tuir o ConselhoMu
nicipal de Turismo com a finali
dade de promover o desenvolvi
mento do turismo no Município.
Projeto de lei criando o conselho
está tramitando na Câmara de

Vereadores. O secretário munici

pal de Cultura e Turismo, Vitalino
Voelz, diz que a instalação desse

organismo é necessária para que
o Município participe do Pro'>

grama Nacional deMunicipaliza
ção do Turismo, da Embratur

(Empresa Brasileira de Turismo).
A Prefeitura espera apoio da

comunidade-para a viabilização do
projeto. O Conselho deverá con

tar com a participação-de diver
sos segmentos: de empresários a

clubes de serviços ,e entidades
I

culturais. O primeiro presidente
do órgão será preferencialmente
alguém. que não tenha vínculo
com a Prefeitura, afirmou o se

cretário. -o desenvolvimento do

turismo não. depende só do poder
público, mas de toda a popula
ção", disse Voelz.

Na opinião do secretário, a

vocação do Município é para o

Turismo Rural, com a exploração
das pousadas, pesque-pagues e

recan tos natu rai s. Ele apon ta
como exemplo de empreendi
mento desse tipo bem-sucedido
o Hotel-Fazenda Santo Antônio,
em Rio Bonito, a 15 quilômetros
do centro da cidade. A Festa
Catarinense do Arroz, promovida
anualmente no Parque da Fecar

roz, evento de repercussão esta

dual, também contribui para a

promoção turística da cidade.
Massaranduba é um dos mu

nicípios inscritos no programa, lan
çado este ano pelo governo do Es

tado. A cidade reivindica cerca de

R$ 200 mil do programa, para in

vestir na abertura de acessos e con

servação de estradas vicinais, além
de outras obras de infra-estrutura.

a cidade.
De acordo com Floriani, o

Círculo Italiano solicitou que
fosse intensificado o ensino da

língua Italiana nas escolas do

Município, atendendo ao con

vênio assinado entre embaixada
e governo do Estado. "Afinal,
são mais de 40 mil pessoas
descendentes de italianos em

Jaraguá do Sul",justificou. Para
o cônsul-geral, a concentração
de descendentes de vários povos
europeus no País é uma de

monstração da harmonia entre

as etnias. "Aqui se antecipou o

que é hoje a União Européia",
exagerou.

Programaevita
fumo na infância
Massaranduba - Quarenta

e quatro professores da rede

municipal de ensin.o foram
treinados para orientar os

alunos,da pré-escola a 4" série,
na prevenção ao tabagismo. O
treinamento foi ministrado pela
assistente social An e li se
Schmidt de Faria e pela super
visora escolar Márcia Berndt.

Os professores deverão repas
sar essas informações nas salas
de aula. A prevenção atende ao

Cotapp (Controle do Taba

gismo e Prevenção Primária do

Câncer), do Ministério da
Saúde e Instituto Nacional do
Câncer.

Os professores também
receberão panfletos para serem

distribuídos aos alunos. Os
trabalhos dos alunos sobre o

assunto - redações, frases e

desenhos -, serão apresen
tados à comunidade através de

exposições nos postos de

saúde.

JARAGUÁ DO SUL, 8 DE SETEMBRO DE 1999

Somos todos "vulneráveis" à aprendizagem. Temos capacidade
I

para aprendermos "absolutamente" tudo. Tudo o que se passa,
mesmo que superficialmente, pelos nossos órgãos dos sentidos,

aprendemos.
As vezes aprendemos até o que não é para ser aprendido ... É o

caso das crianças, que aprendem por imitação. Elas copiam os

comportamentos dos adultos, dos irmãos mais velhos, ou o que
se passa / assiste na TV, dependendo do comportamento
reproduzido / "aprendido", acabam por- sofrerem algumas

punições ou castigos. Os adultos-não se dão conta que é um

mero comportamento copiado e que precisa ser dado uma

maior atenção; se positivo ou negativo. O que é que realmente
está sendo aprendido, como e por quê; são questionamentos
óbvios e que há a necessidade de serem feitos, antes de

qualquer resposta; pois esta poderá apenas reforçar o que já
está sendo copiado.

Não é só as crianças que na maioria das vezes aprende o que
não está sendo ensinado. Os adolescentes são ótimos em

reproduzir fielmente comportamentos transgressores (aprendem
que "ser assim" conseguem a atenção dos pais, da escola, da

sociedade e, às vezes, reforço da namorada, do namorado);
quem os ensinou?! ...

Os adultos, estes entram no campo do "ensinar" os mais novos

ou aqueles que apresentam limitações ou pedem auxílio. Nem

sempre o adulto sabe tudo e nem sempre aprende com tanta

facilidade quanto as crianças e adolescentes. Os adultos não são

mais espontâneos e tão vulneráveis à aprendizagem, eles se

formam ou se vestem com "armaduras" bloqueando os seus

meios de comunicação (órgão dos sentidos) e se afastando cio
seu próprio jeito "simples" de Ser, caindo num processo de

angústia, medo e insegurança até ao ponto de se dizer: "Estou

velho(a) demais para aprender isso ou aquilo". Ou seja, entram
num processo de autodepreciação, baixa estima. Resultando

disso as agressões e/ou violência contra os menores ou àqueles
que solicitaram ajuda... ,

A difícil arte de aprender a aprender; tanto as crianças, como os

adolescentes e os adultos aprendem com maior ou menor

intensidade / facilidade, tanto menor for as resistências e

bloqueios daquele que diz que ensina. Por exemplo: os pais são

modelos a serem reproduzidos pelos filhos. Os professores são

modelos institucionais a serem copiados pelos alunos. Os

empresários / patrões são modelos a serem seguidos pelos seus

funcionários / colaboradores. Os amigos são modelos
fortemente seguidos pelos amigos. Etc. Em meio a esse

aprender a aprender que por si só já é um ato gratuito, acontece

independentemente que são os primeiros e "verdadeiros"
educadores da arte de aprender a aprender e ensinar a ensinar,

deveriam estes se sentirem e serem realmente seus reais

modelos a se seguirem ... Teríamos 'com certeza uma sociedade
mais justa e menos neurótica.

Pais e professores são modelos e precisam rever os seus

papéis ...
Carinhosamente, um grande abraço a todos. Também ao nosso

País (Pátria) que, querendo ou não, aqui, ainda se fala e vive a

linguagem do arnor / felicidade.

A DIFÍCIL ARTE DE APRENDER A APRENDER

ODENITE CARDEAL DEMAGALHÃES
Psicóloga � CRP-12/0336
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Bruxaria

A primeira derrota do Jaraguá no Estadual da Segunda Divisão não

poderia v!r em pior rodada. Vice-líder até o final de semana, o time

jaraguaense perdeu por 3 a O para o Próspera e as equipes que
estavam logo atrás na classificação, ganharam. Isso significou a

queda do segundo para o quinto lugar na tabela. No próximo
domingo (12), o Jaraguá tem mais uma 'pedreira'. Joga contra o

Joaçaba, no Oeste, depois de enfrentar quase sete horas de viagem.

Amistoso de luxo

Amistoso de futsal hoje à noite

cnritra o Corinthians é um bom

teste para o técnico Manoel

Dalpasquale analisar alguns
jogadores e conferir o ritmo de

jogo da equipe. Em maio, os
dois times se enfrentaram e os

paulistas faturaram por 3 a 2.

Amanhã, Corinthians e

Breithaupt/FMEjogam em

ltajaí, no Ginásio Gabriel
Collares.

Joguinhos Abertos

Dos 189 municípios que

disputaram as fases regionais
dos 12'15 Joguinhos Abertos de

Santa Catarina, 73 garantiram
presença na fase final, que

acontece de 24 de setembro a

2 de outubro, em Jaraguá do
Sul. A maior delegação deverá

ser a de Blumenau.Ao todo,
cerca de três mil atletas, até

17 anos, estão sendo

esperados.

Rápidas _

* Canoagem Kentucky deu show nas águas do Rio Itajaí-Açu, em
Blumenau, na abertura do Estadual de Velocidade. Das 13 categorias,
osjaraguaenses faturaram dez. Harley Manske, presidente do clube,
prefere cautela ao comentar sobre o bicampeonato, mas será difícil
tirar o título de Jaraguá do Sul, este ano.
* Destaque na mesma competição para o canoÍsta Adilson

Pommerening. Foi ouro nas provas de 200 e SOO metros da Kl
.

Sênior, e dividiu o troféu de campeão, nas mesmas provas,

categoria K2 Sênior, fazendo dupla com Algacir Cardoso.
* Estamos a três rodadas do término do turno da primeira fase da

Segundona, e o Jaraguá não estreou o tão falado uniforme de uma

multinacional, como a diretoria havia anunciado antes do início do

campeonato.

Jaraguáperde e caipara 5° lugar
Jaraguá do Sul - O Jaraguá

perdeu para o Próspera, por 3 a

O, sábado, pela quinta rodada do

Estadual da Segunda Divisão, e

caiu para a qui nta colocação na

classificação do campeonato. A
den'ota quebrou a invencibilidade
de quatro jogos do time j aragua
ense. O Próspera abri u o placar
aos 7 minutos, com o atacante

Cley. Na etapa final, Glauco e

Josias também marcaram. Cléber,
do Jaraguá, foi expulso aos 48
minutos do segundo ternpo.

Em Timbó, o time local con

firmou a boa fase e venceu o

Santa Catarina, por 3 a 2, e man
teve a liderança do Estadual. No
Estádio AderbaI Ramos da Silva,
o Blumenauense passou fácil

pelo Porto, lanterna do campeo
nato, por 2 a O; e assumiu a vice

liderança. Em Joaçaba, o Joaçaba
derrotou oMarcílio Dias, também

. por 2 a O, e Itajaí e Biguaçu
empataram em I a I. O Jaraguá
está com oito pontos em cinco

jogos.

Breithaupt e Corinthians voltam
_.

a se enfrentar em dois amistosos
Primeiro jogo
será hoje, em
Jaraguá do Sul.

Amanhã, em Itajaí
Jaraguá do Sul - A Brei

thaupt/FME faz hoje e amanhã
dois amistosos contra o Corin
thians. O time paulista retorna ao

Estado depois de três meses,

quando jogou contra os jaragua
enses e venceu a partida por 3 a

2. O técnico Manoel Dalpasquale
aproveita os jogos para analisar a
disciplina tática da equipe, há 18
dias sem jogar uma partida oficial,
e o rendimento de alguns joga
dores. O pivô Altair, cortado da

seleção catarinense devido a uma

contusão no tornozelo, continua
o tratamento e poderá desfalcar
a Breithaupt/FME nos amistosos.
"Precisamos do jogador para a

próxima fase do Estadual", res
saltou Dalpasquale.

A partida desta noite será no

Ginásio Arthur Müller, às 20
horas. A Associação dos Amigos
do Esporte Amador colocou 1,2
mil ingressos à venda, por R$
5,00. Os ingressos antecipados
poderão ser adquiridos durante

todo o dia de hoje no Shopping
Breithaupt e Loja Benetton.

Amanhã, as duas equipes voltam
a se enfrentar, agora no Ginásio

a partir da próxima semana.

Somente o campeão da moda
lidade garante vaga para os Jasc/

99. São Bento do Sul, a base da

Tuper, está classificado automa

ticamente por ser o atual campeão
dos jogos.

Dúvida: ALtair recupera-se de uma contusão no tornozelo

Kentucky larga bem no Estadual de Canoagem

Gabriel Collares, em Itajaí.
Depois do confronto com o

Corinthians, a Breithaupt/FME
representa o Município na fase

Regional dos Jasc (Jogos Aber
tos de Sa-nta Catarina), que serão

realizados em São Bento do Sul,

inscreveram atletas nas provas do

circuito, que acontece pelo segundo
ano consecutivo em Santa Catarina.

A supremacia do Kentucky
começou na primeira prova do dia,
na categoria Escola (até 12 anos).
Gilberto Huttinzer conquistou
medalha de ouro. Mas foi nas

categorias de Elite que Jaraguá do
Sul demonstrou superioridade.
Adilson Pommerening foi ouro na
Sênior em duas provas: de 200 e

500 mettos. Pommerening ainda

venceu outras duas, no mesmo

circuito, agora em duplas, ao lado
de Algacir Cardoso.

Odilon Manske levou três
medalhas de ouro ao vencer na

Master (200 e 500 metros) e na

prova de 500 metros em dupla,
junto com Gilmar Baade. O

Kentucky tenta o bicampeonatodo
Estadual de Velocidade, que este

ano terá três etapas. A próxima será

disputada dia 13 de novembro, no
Município.

Jaraguá do Sul - O Clube

Kentucky foi destaque na abertura
do Campeonato Catarinense de Ca
noagem namodalidadeVelocidade.
A primeira etapa do Estadual,
realizada sábado, noRio Itajaí-Açu,
em Blumenau, teve a participação
de 30 canoístas, divididos em 13

categorias. A equipe jaraguaense
trouxe para o Município dez tro

féus de campeão e 449 pontos,
garantindo o título geral da etapa.
Apenas Jaraguá do Sul e Blumenau

Rua Sio Bento do Sul, 55
Bairro Jaraguá Esquerdo
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