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Vicente Caropreso defende reajustes
.

'

na tabela de procedimentos do SUS
o deputado federal Vicente

Caropreso (PSDB), vice-presi
dente da subcomissão que estu

dou a defasagem ela tabel a e

propôs um aumento de até 90%

nos procedimentos do SUS, afir
mou na tribuna da Câmara dos

Deputados que sem aumento

dos preços, o atendimento mé

dico e hospitalar pode piorar nos
próx imos meses.

Embora tenha considerado

vitoriosa a manifestação em

defesa ela saúde, real izada em

Brasília na semana passada,
Caropreso lamentou o adia

mento ela votação da proposta
que prevê a vinculação de 48%

da receita elo Confins e ele

0,20% dos 0,38% ela CPMF

(Contribuição Provisória sobre

Movimentação Financeira) para
investimento em saúde..

De acordo com a proposta
de emenda constitucional, os

estados terão que comprometer
entre 8% e 10% de suas

receitas com a saúde e os

municípios, de 10% a 15%. A

vinculação, se aprovada como

está, vai aumentar ele R$ 28

bilhões para R$ 39 bilhões os

investimentos no setor, nos

próximos cinco anos. Página 3
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Duas Rodas
Industrial

Os atletas Karoline Schmilz e Giovane Roslindo Kuhn, da cidade de Iaraguá SuL,
acendem a pira olímpica, abrindo oficialmente os ]20 Ioguinhos Abertos de Santa

Catarina, na noite da última sexta-feira.
Cerca de 10 milpessoas assistiram à abertura dosjoguinhos, que reúnem Z.Smilatletas,
entre 14 e 17 anos, de 68 cidades do Estado. Ioinville lidera a competição com 60

pontos, seguida de Blumenau, com 55, e Florianópolis, com 46. Páginas 11 e 12

Saca de arroz tem queda de 27% no mercado

Os preços caíram muito nos

últimos meses, 27%. A saca ele

arroz de 50 qu i los está cotada a

R$ 12,00, contra os R$ 16,50
pagos no começo do ano. O

presidente da Cooperativa Juriti,
de Massaranduba , lrineu

Mauke. está prevendo um ano

difícil para os rizicultores. Há

excesso de oferta de arroz no

mercado, com reflexos nega
tivos sobre o preço ao produtor.

Na opinião dele, a situação
é incomum no setor: os preços
estão baixos em plena entres

safra.

Contribuíram para isso o

bom desempenho das safras

brasileira (11,5 milhões de

toneladas), argentina e uruguaia.
Estima-se em dois milhões de

toneladas o excedente do pro
duto no mercado brasileiro.

Correio Regional
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que são ouvidas e respeitadas e

que suas idéias podem ser via

bilizadas, cria um comprometi
mento mais profundo, abre espa
ço para a criatividade de cada um

e alavanca resultados operacio
nais. Normalmente, em uma em

presa com responsabi lidade so

cial, as promessas são cumpridas
e existe fidelidade.

Aresponsabi lidade social re

presenta uma missão a ser cum

prida pela empresa na sociedade
e não se resume a doações de di
nheiro. É participar da vida comu
nitária, compartilhar decisões e

resultados e colocar a própria in

teligência corporativa a serviço
do bem comum.

Em nossa cidade, lideradas

pela Acijs, as empresas mobili
zam-se para cumprir seu papel
social, provocando uma onda de

crescimento e desenvolvimento
sem precedentes. Isso é um di

ferenciai cornpetiti va importante
de longo prazo entre as cidades e

coloca a nossa em posição de

destaque nacional.

JARAGUÁ DO SUL, 29 DE SETEMBRO DE 1999

* Eduardo Ferreira Horn

o mais interessante de se ana

lisar é que a reforma tributária
não tem opositores e praticamente
todos os setores envolvidos são

favoráveis à sua realização. O que
não existe são as opiniões conver
gentes sobre como fazê-Ia e,

principalmente, a conciliação dos
interesses. Todas as esferas da

adrninistração pública querem
levar vantagens.

A sociedade esclarecida exige
postura forte e corajosa do go
verno federal, que tem a obriga
ção de liderar esse processo e de
fender os interesses da Nação.
Lembrando que o País necessita
de empresas fortes e competitivas
internacionalmente.

Da mesma forma, precisamos
criar a responsabilidade social. O
somatório das ações internas e ex
ternas de uma empresa que resul

te em aperfeiçoamento da comu

nidade como um Cada pode ser

traduzida como responsabilidade
social. Uma empresa socialmente

responsável cultiva um arnbiente
de credibilidade e confiança que
são fundamentais para o desen

volvimento do seu negócio. Criar
um bom arnbiente para o traba

lho, onde as pessoas percebam

CORREIO DO POVO

Foto do Fato,
Às vezes, a

dedicação supera
os limites da

resistência
humana. O atleta

é submetido
diariamente à

provas de

superação.
Durante as

competições, as
expectativas

transformam-se
em estímulos e,

somente no fim, e

que se dá conta
do esforço
demas iad()

Resta uma esperança
A decisão da promotora Luciana Schaefer Filomeno em pedir,

primeiro o afastamento, e depois a quebra de sigilo bancário do

prefeito de Barra Velha, Orlando Nogarolli, e do secretário de

Administração e Finanças, João Carlos D'Ávila Bitencourt,
justificam os elogios sistemáticos ao Ministério Público, num País
tão carentede instituições com credibilidade. A iniciativaé o primeiro
passo para que se apure com responsabilidade as denúncias de

irregularidades nas licitações realizadas pela Prefeitura. Aliás, as
provas documentais reforçam os

indícios de ilegalidades.
Nesses tempos tumultuados, o

Ministério Público ainda persiste em
manter a dignidade da instituição,
tomando decisões corajosas e

imparciais. Enquanto o Judiciário
brasileiro está sendo investigado por
uma CPI, onde os "podres poderes"
estão sendo expostos, o Legislativoresponsabilidade, Federal é obrigado a cassar um

membro criminoso e corrupto, as

polícias envolvidas com tráficos,
seqüestros e assassinatos, oMinistério
Público transforrnou-se no único

refúgio da população. Infelizmente, a
impunidade ainda vence a luta, mas a

esperança vem sendo renovada a cada

Enquanto não

admitir a

participação no

desenvolvimento

e não

assumir a

o País perecerá
deitado em

berço
esplêndido

dia.

O afastamento do prefeito e do secretário foi o primeiro passo
para se mostrar a transparência da ação e evitar a ingerência do

poder Executivo no processo de investigação e apuração das

denúncias. Aos olhos do perscrutador, a medida altera de modo
salutar a rotina das investigações envolvendo dinheiro público e

assegura o cumprimento dos trâmites legais. Comprovada as

irregularidades e as participações do prefeito e do secretário, não
haverá forma alternativa, ajustiça terá de ser feita. Os poderes
constituídos devem agir de acordo com a Justiça, sempre pautados
pela imparcialidade.

'

Não cabe aqui condenar por antecipação os dirigentes de Barra
Velha. O que se pretende é manter acessa a chama para que o

caso não tenha o mesmo destino de outros: a gaveta do presidente
da Câmara de Vereadores e o arquivo no Judiciário. Pretende ainda
incitar a população, real detentora dos poderes, a exigir a apuração
dos fatos e a punição dos responsáveis, caso haja. Não há mais
como ficar à mercê de corruptos e de vigaristas. O povo precisa
tomar as rédeas, mudar o posicionamento em relação à política e

deixar a apatia para se engajar no processo de resgate do País.
O Brasil.é um dos campeões mundiais em corrupção. A

impunidade é o principal combustível paramanter o funcionamento
dessa imensa engrenagem, somada a outros ingredientes, que
impede a entrada do País no primeiro mundo. A Justiça muitas
vezes nem merecia ser escrita com letra maiúscula, dada as

distorções oferecidas à população, em especial a classes menos
favorecidas. Por outro lado, oMinistério Público tem sido o guardião
da moralidade, mesmo com todas as dificuldades e ameaças
sofridas. Na CPI dos Fiscais, da Câmara de São Paulo, teve uma

atuação importantíssima e crucial.

De nada adianta um Ministério Público atuante se a população
não quiser acabar com o ranço da corrupção. É preciso encarar a

política como um processo que leva à realização do bem comum,
mudando radicalmente a visão paternalista dela. Condena a

corrupção, mas se compra carteira de habilitação, apela para o

"jeitinho" para conseguir facilidades, suborna o guarda de trânsito
e funcionários públicos, tudo em nome da "esperteza". Enquanto
não admitir a participação no desenvol vimento e não assumir a

responsabi I idade, o País perecerá deitado em berço esplêndido.

Reforma tributária urgente

O Brasil necessita de um

sistema tributário simplificado,
mais eficiente e mais justo. A em

presa nacional, para disputar o

mercado globalizado, necessita
de igualdade de condições com

as empresas internacionais.

Igualdade de condições, entre ou
tras coisas, significa carga tribu
tária menor.

No Brasil, há pessoas e em

presas que devem pagar impos
tos e não pagam. Por outro lado,
estão os que pagam impostos e

pagam mais do que seria razoável.
O grande objeti vo da reforma

tributária deveria ser de trazer pa
ra o sistema esta multidão que
não paga imposto e aliviar a carga
tributária dos contribuintes atuais.
Esse objeti vo poderi a ser alcança
do com a simplificação do siste

ma, diminuindo o número de im

postos e, principalmente, reduzin
do a alíquota.

Com a distribuição mais ho

mogênea, com mais contribuin
tes e redução da carga tributária
sobre a produção, o nosso País
melhoraria muito a sua cornpetiti
vidade e o desempenho como

produtor de mercadorias e

serviços.

* Presidente da Associação
Come'rcial e Industrial de

Jaraguá do Sul
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+- "É obrigação do PFL apoiar a coliga
ção. Nossa intenção é mantê-Ia. Entre

tanto, vamos lançar candidato próprio e

disputar a indicação para encabeçar a

chapa da coligação." (Presidente do Dire

tório do PFL de Jaraguá do Sul, Alcides

Pavanello, sobre a coligação Acerta Jaraguá,
composta por PFL e PSDB)

"Ele me chamou de mentiroso e isso eu

não admito. Tenho como comprovar o que disse. Ele que

denuncie a Marisol como poluidora e não me acuse de omisso."

(Vereador Gilda Alves - sern partido - respondendo as críticas feitas

relo Jornal "Voz do Vale", que afirmou que a empresa que polui o Rio

ltapocu é a Marisol, e não a Dalmar, como Alves havia denunciado)

"Em termos de ficção, prefiro Gabriel García Márquez." (Ex-
1overnador do Ceará Ciro Gomes - PPS - respondendo se havia

lido o Plano Plurianual)

"Ele tem a cultura do PFL e é um grande nome." (Idem, opinando
sobre a possibilidade do secretário de Desenvolvimento Econômico,
Valdir Bordin, ser candidato a prefeito)

"Nessa altura do campeonato, tudo que se escreve poderá
acontecer." (Vereador em Guaramirim Ivaldo Kuczkowski - PPB

- evitando comentar as negociações políticas e as chances de

vitória)

"Governo popular é o povo fazendo -+

sozinho." (Vereador João Prim - PSDB -

criticando o prefeito de Chapecó, José
Fritsch - PT --; que, segundo ele, não aten

de a comunidade, que teve de se unir para
fazer melhorias na cidade)

"Se tivéssemos a distribuição de renda

da Costa Rica, reduziríamos pela
metade a pobreza do País. E se a nossa distribuição fosse

semelhante à do Uruguai, eliminaríamos a pobreza." (Presidente
do Ipea - Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas -, Roberto

Martins, rebatendo as declarações que a pobreza no Brasil é por

falta de crescimento econômico)

"Renda o Brasil tem. O problema é que os 10% mais ricos têm

28 vezes mais que os 40% intermediários." (Idem, justificando

adeclaração anterior)

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

LAJE RIO BRANCO LTDA.

��� Fábrica e Comércio de Laje e Lajota
Pré-Moldados e outros.

if(047) 979-0976
Rod. SC-413 - Km 07 - Rio Branco

(Após Lanch. Italiano)
89270-000 - GUARAMIRIM - SC

Edson JunkeslCP

Caropreso quer reajuste na
tabela de procedimento do SUS
Deputado diz
quegoverno
está sensível
à proposta

Brasília - Em pronuncia
mento na tribuna da Câmara dos

Deputados, o deputado federal

Vicente Caropreso (PSDB) de

fendeu o reajuste na tabela de

procedimento do SUS (Sistema
Único de Saúde) como forma de

evitar o comprometimento mé

dico e hospitalar nos próximos
meses. Caropreso é vice-presi
dente da subcomissão que estu

dou a defasagem da tabela e pro
pôs um aumento de até 90%. O

governo sinaliza aumento de no

máximo 30%.

Na opinião do deputado, o

presidente Fernando Henrique
Cardoso (PSDB) se mostrou

sensível à proposta da sub

comissão e a encaminhou para
análise na área financeira, que de
ve dar uma posição sobre o rea

juste ainda na próxima semana.

"É urgente que o governo rea

juste a tabela do SUS. Sem esse

aumento dos preços, o atendi

mento poderá piorar muito", pre
vê Caropreso.

Embora tenha considerado

vitoriosa a manifestação em

defesa da saúde, realizada na

semana passada em Brasília, o

Projeto: Caropreso quer mais verbas para a saúde

a saúde e os municípios de lO%

a 15%. A vinculação, se aprovada
como está, vai aumentar de R$
28 bilhões para R$ 39 bilhões os

investimentos no setor nos pró
ximos cinco anos.

Caropreso acredita que a pro

posta seja aprovada "pois já exis
te consenso entre as lideranças
partidárias". O deputado lembrou

que foram iniciadas articulações
no Congresso para que possa ser

promulgada até o final do ano.

Presidente da Câmara contestaHertel

deputado lamentou o adiamento

da votação da proposta que prevê
a vinculação de 48% da receita

do Cofins (Contribuição para Fi

nanciamento da Seguridade So

cial) e de 0,20% dos 0,38% da

CPMF (Contribuição Provisória

sobreMovimentação Financeira)
para investimento em saúde.

De acordo com a proposta de

emenda constitucional, os esta

dos terão que comprometer entre

8% e 10% de suas receitas com

acrescentando que no .acordo
incluía o lançamento do can

didato a prefeito pelo PMDB e o

vice pelo PFL. "Quem não cum

priu o acordo foi o PFL, que já
lançou não um, mas dois pré-can
didatos a prefeito para o próximo
ano. Duvido que o PFL aceite ser

vice do PMDB, como havia sido

combinado", completou.
Sobre a denúncia de residir

em Brusque, Moritz fez questão
de afirmar que é representante
comercial e que passa a maior

parte do tempo fora de Schroe

der. "Nunca faltei a nenhuma ses

são nem deixei de cumprir os

compromissos parlamentares.
Estou investindo na cidade e não

possuo nenhum imóvel em Brus

que. Quando preciso estar na

quele Município, fico na casa de

um irmão", argumentou, lem

brando que quando Hertel adrni
nistrou Schroeder, morava no

Bairro Santa Luzia, pertencente
a Jaraguá do Sul. "O Valrnor tam

bém trabalha fora como eu, e

nem por isso é perturbado", re
clamou.

Diferente da versão de Hertel,
Moritz disse que o acordo para

que cada um dos seis vereadores

da base parlamentar assumisse a

presidência do Legislati vo por oi
to meses não especifica a seqüên
cia. "Estou pegando o ternpo do

João, que já não faz rnais parte
da base parlamentar, O acordo é

entre PMDB e PFL, não inclui o

PSDB", disparou, acrescentando

que vai deixar a presidência da

Câmara em abril do próximo ano,

quando deve assumir o vereador

Valrnor Hasse.
- Tramita na Câmara um

projeto de minha autoria que cria

o orçamento do Legislativo. Es

pero vê-lo aprovado até deixar a

presidência - concluiu.

Schroeder - O presidente da

Câmara de Vereadores, Wi lson

Moritz (PMDB), rebateu as críti

cas do ex-prefeito Hi lmar Hertel

(PFL), que o acusou de não

cumprir acordo entre as legendas,
renunciando ao cargo para que o

vereador ValmorHasse (PFL) pu
desse assumir a presidência. Em
entrevista ao fORREIO DO POVO,
Hertel disse ainda que Moritz mo

ra em Brusque. Moritz admitiu

que não renunciou ao cargo no

final de agosto como havia sido

acordado, mas explicou que "o

acordo foi para que o João de

Ávila, antes no PMDB e agora

no PSDB, assumisse".
- O acordo é partidário e não

pessoal. Como vou deixar o car

go para um membro do PSDB

que não faz parte da base par
lamentar? Ele (Hertel) que não se

preocupe porque os últimos oito

meses serão do PFL - garantiu,
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Fröhlich deixa a presidência
do PFL e filia-se ao PMDB

Maioria do
PTBtambém
se filiou ao
PMDB

Guaramirim - o presidente
do Diretório municipal do PFL,
Lauro Fröhlich, filiou-se ao

PMDB, na manhã de ontem.

Fröhlich disse que decidiu deixar
o PFL porque não "teve o

trabalho de anos à frente do

partido reconhecido" e para
facilitar a coligação entre PFL e

PPB. O presidente do Diretório

municipal do PMDB, Orlando
Satler, afirmou que a ida de
Fröhlich reforça o partido na

disputa eleitoral do ano que vem.

- Foi uma das melhores no

tícias política dos últimos tem

pos. A transferência foi abonada

por unanimidade pela executiva

do PMDB. Quem sabe ele

(Fröhlich) não vem a ser um fu

turo candidato na chapa majori
tária do PMDB nas eleições do
ano que. vem? - indagou, reve
lando a futura composição do

partido. No mesmo dia, o presi
dente do PTB, Rodolfo Jahn Neto
e a grande maioria dos filiados do

partido filiaram-se no PMDB.

Fröhlich foi vereador pelo
PFL entre 1992 e 1996, quando
disputou o Executivo, obtendo
cerca de 3,7 mil votos, ficando

na segunda colocação. Coorde

nou a campanha a deputado es ta

'dual do ex-prefeito de Jaraguá do

ArquivofCP

Sul, Geraldo Wer

ninghaus e, no ano

passado, a campa
nha do candidato
do partido à As

sembléia Legis
lati va, Luiz de

Freitas Melro Ne

to. "Depois de

anos de trabalho.
deveria ser o can

didato natural do

partido. Entretan
to, não tive o tra

balho reconheci

do", reclamou.
Fröhlich disse

ainda que outro fa
tor foi a di ficulda
de em compor
com o PPB. "O
PPB tem um can

didato a prefeito
forte, o que invia
biliza a composição", resumiu. Ele

<' .

não escondeu o desejo em

concorrer às eleições do próximo
ano, mas condicionou o cargo à
mani festação popular e à decisão
do PMDB. "Fui para o PMDB

para somar. Tenho vontade de ser

candidato, mas isso vai depender
de outros fatores", desconversou

O vice-presidente do PFL,
Mário César Peixer, oDego, re
cebeu com surpresa a notícia. Na

opinião dele, a justificativa de

Fröhlich não convence. "No sá

bado, durante a campanha na

cional de filiação do PFL, ele co

mandou a reunião sem deixar

transparecer nada. Se ele acha

SIII]Jresa: Frohlieh sai du J'FL e vaipura J'!HlJB

que deveria ser o candidato natu
ral do partido é porque pensou
só nele", rebateu, afirmando que
o PFL não vai se enfraquecer com
a saída de Fröhlich. "Somos for
tes e já provamos isso", concluiu.

Peixer disse que não fôra co

municado oficialmente da decisão

de Fröhlich e que iria procurá-lo
para conversar. O vereador Va

lério Verbinern (PFL) também re

cebeu com surpresa a notícia da

saída de Fröhlich. "No sábado ele

(Fröhlich) fez um discurso in

flamado na presença do gover
nador em exercício, Paulo Bauer,
e na terça-feira deixa o partido.'
É difícil de entender", declarou.

PT fazEncontroMicrorregionalneste sábado
Jaraguá do Sul - A direção

microrregional do PT, integrada
pela Amvali (Associação dos

Municípios do Vale do Itapocu)
e pela Amunesc (Associação dos

Municípios do Norte e Nordeste
de Santa Catarina), realiza no

próximo sábado, a parti r das 14

horas, no Sindicato da Constru

ção Civil e do Mobiliário, o En

controMicrorregional da legenda.
Cerca de 60 pessoas, entre

presidentes dos diretórios muni

cipais e delegados, devem partici
par do encontro. De acordo com

o presidente do Diretório de Iara

guá do Sul, Dionei da Silva, o

evento escolherá o coordenador

microrregional. "Tenho o apoio
dos delegados da região de Join
ville para assumir a coordenação
microrregional. A escolha se da-

rá, como sempre, democratica

mente, atendendo as prioridades
do partido", discursou.

O encontro deverá reunir ain
da representantes das três alas

que disputam a direção estadual

do partido, comandada pelos ex
deputados federais Milton Men-

des e Vânio dos Santos e pelo pre
feito de Blumenau, Décio Lima.
O objetivo é debater as propostas
de cada ala. O PT realiza nos dias
16 e 17 de outubro, em Balneário

Camboriú, o Encontro Estadual,
que vai escolher a nova diretoria
estadual da legenda.

CONVITE
A Câmara da Mulher Empresária de Jaraguá do Sul tem a

satisfação de convidar a você, "MULHER", a conhecer os
trabalhos realizados pela Câmara, desdea sua fundação.
Data: 29/9/99 (quarta-feira)
Horário: 20 horas
Local: Auditório da Acijs

Ao final, coquetel de confraternização.
"Sua presença é importante para nós"

o deputado federal Vicente Caropreso (PSD�) solicitou ao

secretário-executivo do Ministério da Saúde, Barjas Negri, que
encaminhe ao secretário estadual de Saúde, Eni Voltolini, a proposta
de desenvolver em Santa Catarina projeto piloto dando aos estadose

municípios autonomia para implementarem programas contra

endemias, destinando verbas específicas com esse fim.

Caropreso também reiterou o pedido para agilização da

reestruturação dos hospitais filantrópicos.
Outra reivindicação objetiva é transformar os laboratórios da Univille

em centro de referência para a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária. A proposta é que os laboratórios sejam parceiros do SUS

para a aquisição de medicamentos a serem utilizados na rede pública.

Aniversário

A Câmara de Vereadores de Guaramirim comemora amanhã, dia
30, durante sessão ordinária especial, o cinqüentenário da

instalação do poder Legislativo no Município.

Compasso de espera
O presidente do Diretório do PT de Jaraguá do Sul, Dionei da Silva,

não quer mais falar em aliança para as eleições do próximo ano.

Disse que está em compasso de espera, aguardando as decisões das

demais legendas, "para não ter que dar declarações sem razão".

'Ele voltou a afirmar que o PT só se coligará com os partidos que
não fazem parte da base de sustentação dos governos

estadual e federal.

Previsão

Com a filiação do ex-presidente
do PFL de Guaramirim Lauro
Fröhlich ao PMDB,
especuladores de plantão já dão

como certa a disputa pela
Prefeitura no ano que vem entre

PMDB e PFL/PPB.

O atual prefeito, Antonio Carlos
Zimmermann (PMDB), con
correndo à reeleição, tendo co

mo candidato a vice Fröhlich.
E a coligação PFL/PPB, com

posta pelos vereadores Ivaldo
Kuczkowski e o atual presidente
da Câmara, Altair José Aguiar.

Rebate

Já o PFL recebeu em sua

fileira o empresário Blásio
Mannes e o tabelião Osnildo

Bartei, entre outros. As

filiações aconteceram no

sábado (25)", na
recreativa da empresa
Estofados Mannes.

Entretanto, o partido
perdeu o vereador Ivaldo

Kuczkowski, que filiou-se ao

PPB, do presidente
da Câmara,
Altair Aguiar.

Condição
O vice-presidente do PFL de

Guaramirim, Mário César

Peixer, que assume a direção do

partido com a saída de

Fröhlich, disse que a legenda
negocia coligação com PPB e

PSDB, mas vai lançar candidato
na chapa majoritária.

- Se o PPB quiser coligar-se
com o PFL terá de aceitar o

candidato a prefeito ou a vice.

Se eles lançarem os vereadores

Ivaldo Kuczkowski e Altair

Aguiar, não querem coligação,
mas apoio - rebateu.

Pirraça
O suplente de vereador em

Jaraguá do Sul Antônio Berns,

eleito pelo PFL, disse que,

enquanto o partido promoveu o

"Dia Nacional de Fi liações".
mais de 30 filiados do

Município deixaram a legenda.
- Com isso, o PFL de Jaraguá
do Sul vai perder pelo menos

1720 votos. Pelo menos esse é

o número de votos obtidos por
candidatos a vereador na última

. eleição - afirmou, sem revelar

para qual partido irá.

(êe. B��!O���CA���S
* Pneus Novos (Miche/in, Goodyesr, Pire/Ii)

*Balanceamentos
*Geometrias

*Suspensão
*Cd/ibragem comNitrogênio

R. Mal. Floriano Peixoto, s/nº - Centro

Fone (047) 372-3574 - Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Menegotti adere ao Programa
de.Educação doTrabalhador.
Curso será
ministrado pelo
Sesi, com
diploma do MEC

no Naes (Núcleo Avançado de
Ensino Supletivo), em Schroeder,
e no dia seguinte na recreativa da

empresa, em Jaraguá do Sul.
O programa é desenvolvido

pelo Sistema Fiese (Federação
das Indústrias do Estado de Santa

Catarina), por intermédio do Sesi

(Serviço Social da Indústria), que
contratou os professores. De

acordo com o gerente de Recur

sos Humanos daMenegotti, Mau
roMinelli, o curso será desenvol
vido por módulos, com duração
média de 1,5 ano para cada qua
tro normais. "Dependerá do de

sempenho de cada aluno, mas a

média é de 1,5 ano para cada

grau", completou, informando

que o diplorna será concedido pelo
Sesi e reconhecido pelo MEC.

Minelli disse ainda que o pro
grama tem como objetivo o auto

desenvolvimento e a busca da

formação escolar. "O curso é im

portante para o-sucesso cada vez

maior de todos os programas
participativos internos, como Cír
culo de Controle da Qualidade,
sugestões individuais e 'Projeto
Águia'", explicou, acrescentando
que o programa pretende capa
citar os funcionários para as ne

cessidades evidenciadas no pro
cesso de busca das certificações
ISO 9001 e 9002, além de pro
mover a melhoria na qualidade de

vida dos funcionários.

Schroeder/Jaraguá do Sul -

AMetalúrgicaMenegotti lançou na

semana passada o Programa
Educação do Trabalhador, que

pretende ministrar cursos de I () e

2" graus a cerca de 120 tra

balhadores das duas unidades da

empresa. A Menegotti foi a

primei ra em presa da regi ão a

aderir ao programa, implantado
em todo o País. As cerimônias
de adesão aconteceram no dia 22,

Edson JunkeslCP

Funcionários da Ce/esc (Centrais Elétricas de Sal/Ia Catarina] tiveram que antecipar as carretas que

transportavam as caldeiras adquiridaspela empresaArroz Urbano, de [araguá do Sul. A preocupação
era com a rede elétrica, que precisou ser desligada para que as carretas passassem.já que a altura era

superior aos cabos.
As caldeiras foram adquiridas em Rio do Sul e devem chegar em Iaraguá do Sul somente hoje ou

amanhã. Ontem, as carretas estavam em Pomerode.

r- ��©)���J!�[FZ .----�------�---------,
IDOs supermercados de Jaraguá do Sul estarão abertos no próximo domingo, dia 3 de

: outubro. No sábado seguinte, o comércio estará aberto entre 8 e 17 horas.

I O O presidente da Aciag (Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Guararnirim), Adriano
I Zimmermann, assumiu a vice-presidência de Serviços da Facisc (Federação das Associações Comerciais
I e Indústriais de Santa Catarina).
I Zimmermann, indicado pelo presidente da Facisc, Roberto Breithaupt, ficará responsável pelo Projeto
I Empreender.
I
IDA Previdência �oc�al dos 35 mil.hõ�s de tr�bal.hadores regidos pela CLT. e qu� c?ntribuem
I para o INSS tem déficit de R$ 9,5 bilhões, O déficit dos aposentados do serviço público federal

I
é de R$19,5 bilhões, os gastos com altas aposentadorias, com os chamados marajás, produzem
déficit adicional de R$ 15 bilhões. '

L �

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E

INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL

ACIJS ORGANIZA COMITIVA À POSSE DA FACISC
A Acijs está liderando uma comitiva para a posse festiva da

diretoria da Facisc (Federação das Associações Comerciais e

Industriais de Santa Catarina), que acontece no dia 7 de outubro,
às 20 horas, no Lagoa Iate Clube. A eleição aconteceu no dia 14
de agosto, quando o empresário jaraguaense Roberto Breithaupt
foi eleito à presidência da Facisc, para mandato de dois anos,
substituindo a Gélson Merísio. A Federação foi fundada em 26 de

junho de 1971 e reúne 136 associações comerciais e iridustriais

que contam com 30 mil empresas filiadas.
Roberto tem como vice-presidente Jovelci Gomes, de Caçador.

Na vice-presidência de serviços está Adriano Marcel Zimmermann,
da ACI de Guaramirim. Na posse o governador Esperidião Amin
estará presente. Os empresários que quiserem integrar o grupo

que vai a Florianópolis devem contatar com Neusa, na Acijs, ou
pelo telefone 371-1044.

EMPRESAS COLABORAM NA COMPRA DE ARMAS
PARA A POLICIA MILITAR

Dez pistolas automáticas nove milímetros, modelo PT 92, de
uso exclusivo do Exército, foram doadas pela' Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul à 3: Companhia de Polícia
Militar. É a única unidade PM do interior do Estado a contar com

armamento sofisticado, para a proteção da comunidade e do

próprio policial, as operações que necessitem o uso, no combate

à marginalidade. A PM deve receber, ainda, dois binóculos com

visão noturna, que estão sendo importados, informou o vice

presidente da Acijs para Assuntos de Segurança, Nilton Roque
Zen. Algumas empresas se cotizaram para cobertura do custo das

armas, preocupadas em ioferecer à Polícia Militar um bom
armamento para a segurança patrimonial e da comunidade.

No dia 24 de outubro, quando o secretário de Estado da Justiça
e da Cidadania, Paulo César Ramos de Oliveira, visitou o presídio,
no Jaraguá 84, recebeu uma pauta de reivindicações do Conselho

da Comunidade, presidido por Nilton Zen, dentro do Projeto
Âncora, visando a melhoria das instalações prisionais para a

reintegração dos apenados. Nos pedidos estão a implantação de

um pavilhão para atividades laborais dos presos, construção de

ala ferninina, instalação de uma granja para terminação suína e

apoio para a mudança da legislação, beneficiando as empresas

que contratarem o trabalho do apenado com remissão da: pena.
"Essas empresas fazem um trabalho social, ajudando na

recuperação do presidiário e devem gozar de um benefício fiscal",
sugere Nilton Zen. O Conselho da Comunidade entregou ofício ao

deputado Vicente Caropreso, solicitando o seu apoio na mudança
da lei de contrato de trabalho dos apenados. ./

APEVI APÓIA O PROJETO EMPRESA JÚNIOR I FERJ
Dingenres da Apevi - Associação das Pequenas Empresas do

Vale do Itapocu - conheceram o projeto da Empresa Júnior/Fel],
iniciativa do Departamento de Adrninistração do Centro de Ensino

Superior de Jaraguá do Sul. O Chefe do Departamento de

Administração, Prof. Dirceu Antônio Campos, explicou que a

Empresa Júnior é uma associação constituída por alunos do curso,

que desenvolve projetos de consultoria, sob a coordenação e

orientação de professores .

.
A sua finalidade é oportunizar aos alunos a prática dos

conhecimentos acadêmicos, colocando-os em contato direto com

o mercado de trabalho e, paralelamente, oferecer projetos e serviços
de excelência às empresas da região, a um preço diferenciado. O
foco principal dos serviços da Empresa Júnior/Ferj são as empresas
de micro e pequeno porte, seja industrial, comercial, prestadora
de serviços, ou mesmo órgão público e instituição de ensino.

Os serviços de consultoria dão viabilidade econômica ao projeto
nas áreas de marketing, sistemas e métodos adrninistrativos, finan
ças, produção e recursos humanos. Os dirigentes da Apevi, tendo
à frente o presidente Richard Peter Hermann, elogiaram a iniciativa
e apoiam e incentivam o trabalho, conquanto, além de preparar
profissionalmente os acadêmicos, contribuem com projetos na

área de consultoria, com qualidade, aliada a preços diferenciados.
"A atuação da Empresa Júnior/Ferj vem ao encontro das

necessidades das empresas associadas, nessas áreas", observou
Richard.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Tecidos

Confecções
Calçados

Crediário próprio
Atendimento das 9 às 20 horas

Fone: 371-4100

Cf)r. 9lcgr 91ideki CJlodrlgues da ôil()tJ

Ortopedia e Traumatologia
Cirurgia do Ioelho - Artroscopia

CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA

R. Dr. Waldemiro Mazureehen, 55 - Apto. 1
Fone: (047) 371-6511 - Jaraguá do Sul- SC

APOIO:

Prensas Térmicas

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

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

PIAZ �RA
. ��e..�

Aluga telões

FONE/FAX (047) 372-2167

Qavelli, a loja
que veste o

homem.de
bom gosto.

�364-c/estacÍOI8nerto;rexo-nãofechamosptrcJamoço
Fone: (047) 37D-1010-fax: (047)433-3501

Máquinas para empacotamento
Rua Araquari, 136 - Ilha da Figueira

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

Colabore com as entidades
. beneficentes

CP Comunidade

f

Tatiana
Karsten

recepcionará
familiares e

amigos na

noite de hoje,
em sua

residência,
para
comemorar

> idade nova

Casal João e

Ana Balsanelli

comemorando,
sábado, 60

anos de vida
matrimonial. A

festa será para
familiares e

convidados

Gicelda

Kieper e

Claudemir

KÜIlI
trocaram

alianças na

mão

esquerda, em

bonita

cerimônia,
dia 4 de

setembro

Flavia
Demarchi

Wolf,filha
de Luiz

Fernando e

Maristela D.

Wolf,
comemorou

aniversário
com seus

familiares e

amiguinhos

.. , •;; --:; 't

Maria Cecilia Rohling e Mauro A. Müller (Interimóveis)
participaram do 8° Encontro de Corretores de Imóveis de Santtl
Catarina, em Balneário Camboriú

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



História, Fatos eTradi� CORREIO DO POVO
Quarta-feira,

29desetembrode 1999

História em fotos Por Egon Iagnow

o centro da cidade 110 final da década de 3U. Compreende a área das atuais ruas Epitâcio Pessoa, Emílio C. Iourdan, Arthur

Müller, pe. Pedro Francken e Av. Getúlio Vargas

..

As cidades desenvol
vem-se naturalmente, em
torno de um ponto impor
tante. Isto pode ser uma

escola, uma igreja, uma fá
brica, ou algum ponto que
ofereça algum serviço im
portante para os moradores
do lugar. Em Jaraguá do

Sul, o ponto mais impor
tante, no início dacoloniza

ção, foi a estação ferroviá
ria. Em tomo dela surgiram
comércios, bares, hotéis e

algumas indústrias. Igual
mente as residências situa

vam-se, em maior número,
nestas imediações. So
mente depois da década
de 40, com a construção
da Prefeitura e Fórum na

Praça Ângelo Piazera, é

que o centro da cidade co

meçou a deslocar-se para
este ponto .

o centro da cidade na década de 40, depois de 1943, vendo-se a Av. Getúlio VargasAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Confira a História
liA História de nossa gente não pode ficar só

na saudade". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.

Barão de ltapocu Há 72 anos
- Em 1927, o secretário Heimich Geffert, do Hospi tal J araguá, de ordem
do sr, presidente, convidava sócios e interessados para uma reunião geral,
para o dia 18 de setembro, às 9 horas, no Salão Buhl', para discutir o programa
cla festa para o próximo dia 9 de outubro, no pátio do hospital.
- O intendente do Distrito de Jaraguã, sr. Arihur Müller, dirigia-se em ofício
à diretoria da São Paulo-Rio Grande. sobre a necessidade do aterro do
terreno pertencente àquela estrada de Ierro, no prolongamento da Avenida

Independência. o que era atendido e iniciado. Também ordenava a

reconstrução total da Rua Abdon Baptista (atual Mal. Deodoro). no trecho

compreendido entre a Rua Rio Branco e a CeI. Procópio Gomes de Oliveira.

Há 71 anos

- Em 1928, a "Berliner Boersen Zeitung" comentava assuntos econômicos
da Liga Comercial Teuto-Brasi leira e apreciava as relações entre a Alemanha
e o Brasil. Entre os fornecedores da Alemanha o Brasil ocupava, em 1913,
1923, 1926 e 1927, 09°, 17° e 27° lugares, figurando a Alemanha, nas

exportações brasileiras, em lugares muito mais elevados: 2°. 5°, 3°. Comei

comprador de produtos alemães. o Brasil ficava nos citados anos em 10°.
20°. 17° e 15° lugares. Nas importações brasileiras a situação de Alemanha
variava entre 3° e 4" lugares. O balanço mostrava o quadro seguinte. em
1.000 marcos: janeiro a setembro

1913
247.900
199.800

') 925
84.400

1926
153.700
189.000
35.000

1927
146.000
115.000

Importado cio Brasil. .

Exportado para o Brasil. ..

Saldo ·

.

82.600

1.800 31.000Déricit. . 48.100

Há 70 anos
- Em 1929, os IOO anos da imigração alemã em SC. tomava-se
conhecimento, em Iioupava Seca. o desejo de participar nos festejos do

Saeugerbund ltajaí Tal, srs. P.Chr. Feddersen e da Comissão de Blumenau
- Arthur Koehler, de Timbó. Otto Baumeier. Na resta de encerramento seria
realizada uma competição de tiro em três degraus: Colônia, Stadtplatz e

Stadt. para 1-12-29. Para Jaraguá reuniam-se também os membros da

comissão, assinada por Fritz Vogel. além dos amplos comentários nas páginas
cio CORREIO DO POVO, pelo pastor Ferdinand Schluenzen.
- Carlos Weege requeria para construir uma casa à Rua Pe. Dr. Pedro
Francken. em Jaraguá (atual Rua Arthur Müller, ao laclo cio atual Novo
Hotel, que se transíormou em 'república' dos jovens que vinham trabalhar
cm Jaraguá. da década de 40).

Há 68 anos
- Em 193 I. era fundada a Legião Revolucionária do Distrito de Jaraguá.
tinha a seguinte diretoria: presidente. Emílio Piazera: vice. João Ballock;
secretário, Francisco Fernanelo Fischer; 2° secretário, Checri Aualah;
tesoureiro, Domingos Sansen. e 2° tesoureiro. Silvino Piazera.
- O Schuetzenverein "Jaraguá", o atual Clube Atlético Baependi, realizava. no
domingo do Espírito Santo, um grande baile público, no Salão Schrauth, antigo
Salão Lorenzen, e que lôra iniciado por AugustoMielke, aí na Rua412. nominada
ele Max Wilhelm, no Bairro Baependi. receita em benefício ela nova instalação
elo csiande de tiro. acertado pelo presidente Reinaldo Rau.
- Uma composição do maesiro Alvaro Souza, sobre uns versos do poeta João

Baptista Crespo, seria apresentado como

número especial do programa, na festa dc

junho, ela Escola Jaraguá.
- O Jornal CORREIO DO POVO, encontrado
na Biblioteca do Estado, lá se encontrava,
não porque o jornal mandasse. Durante as

pesquisas lá feitas, observava-se a etiqueta
e endereço marcada: dr. José A. Boiteux,
Ele os guardava e entregava na biblioteca.
Feliz idéia que permitiu que se fizesse a

memória daquele longínquo ternpo.

Qualidade
Marista de

Educação

A FOTO DO FATO

o secretário de Cultura, Esporte e La

zer, professor Sílvio Celeste Bard, em dias
da semana passada, deu curso ao que dis

põe a Lei Municipal n° 2.211/96/96, deno
minando de "Eugênio Victor Schmöck�l" o
Arquivo Histórico, situado naRua 261 (Ida
Bona Rocha), Centro.

Recorda-se que mencionada lei foi san
cionada pelo entãoprefeitoDurval Vasel, com
aprovação de 14 votos e uma abstenção.
CORREIODO POVO agradece a providência
quemuito envaidece o titular do mais antigo
jomal do interior doEstado de Santa Catarina,
hoje a caminho do 81 ° ano de existência.

Coisas do julgamento apressado
Estamos levando aos nossos lcitores o

artigo escrito pelo penHlIi1l1u1cano Ariano

Suassuna, rebatendo o que escreveu o

economista e senador Roberto Campos.
colocando o dedo em assunto, de quando não

se deve tirar conclusões apressadas ..

Suassuna escreveu artigo com o título:
Roberio Campos: caçoada. e diz:

"No dia 25 de agosto do 1996. o economista
Roberto Campos publicou no 'Jornal do
Comércio'. do Recife, um artigo intitulado
'Manual del perfecto idiota latino-americano'.
No artigo, celebrava o aparecimento de um

livro que 'é uma verdadeira catilinária centra

a mitologia latino-americana dos nacional

populistas e esquerdistas".
E elogiava muito os autores. que teriam

dcmonstrado lucidez e coragem abandonando
essas idéias que grassaram na América Latina
dos anos 50 como uma espécie de "gonorréia
juvenil", somente curada pela "penicilina
ideológica" que roi "a queda cio muro de
Berlim".

No artigo, Roberto Campos discordava dos
aurores do "manu a!" por terem incluído
Fernando Henrique Cardoso entre "os idiotas".
Lembrava que o livro pelo qual o presidente
merecera a inclusão era ele 1969. E esclarecia:
"FHC depois se tornou um político de êxito.
aderiu à economia de mercado e à abertura
internacional ( ... ). Superou sua rase de

subdesenvolvimento mental, o que prova
tratar-sé de doença grave e contagiosa, porém
não incurável".

"Senti uma vontade enorme de responder
ao artigo; principalmente porque o autorjogava
na cara de todos nós, 'idiotas nacional-popu
listas', aquilo que ele cle 'salte espetacular dos
tigres asiáticos'. E quanclo o 'salte' começou
a fazer água, meu desejo aumentou ainda mais.

Entretanto, eu me sentia tolhido pela idade

porque, apesar de velho', sou mais moço do

que Roberto Campos. Até que, neste mês de

agosto, ganhei um presente de Claudio
Giordano: é uma certa 'Dissertação sobre o

direito que tem os veteranos das academias de

caçoar cios novatos', escrita, no século 19, por
Filipe Alberto Patroni. Eu pertenço à Academia
Brasileira de Letras desde 1990. Roberto Cam

pos só agora é candidato a ela; de macio que,
em comparação comigo, é um novato; e posso
caçoar dele que, cm seu artigo na lista dos

'idiotas latino-americanos' meu querido amigo
Darci Ribeiro, que era também cla ABL.

Segundo Roberto Campos, as idéias de Darci
Ribeiro eram uma 'paranóia antropológica'. Ao
contrário dos anglo-saxões, 'que prezam a

racionalidade e a competição', nosSOS

componentes culturais são 'a cultura ibérica
do privilégio, a cultura indígena da indolência
e a cultura negra da magia'.

Por isso, acho que, antes de se candidatar
à ABL, Roberto Campos deveria retirar o que
disse. Porque, se for eleito, vai se tornar colega
dos companheiros, amigos e admiradores de

Darci Ri bei 1'0, e correrá o ri sco de ver o 'Manu

al do perfeito idiota latino-americano' trans

f:ormado em artigo autobiogräfico". (EVS)

ASSOClAÇAo
NOVO

AMA.I\JHA. �\ IIJ...
- -

RI,&...
COMUNIDADE
TERAPêUTICA
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Hidratação da pele
A pele é formada por três camadas: uma mais

6�terna, a epiderme, subdividida em várias outras

camadas, uma intermediária, a derme e uma mais

profunda, a hipoderme. Cada uma destas

camadas tem funções e características

específicas.
A água que vem na circulação sangüínea
atravessa, via derme, as diferentes camadas da

epiderme e se evapora no meio ambiente. Se o

frio de água de dentro para fora do corpo, via

pele, é muito intenso, pouca água fica retida na

pele, podendo esta ficar seca e irritável, áspera,
com rugas finas e uma sensação de repuxamento
pode se apresentar. Uma pele naturalmente
hidratada deve reter uma boa quantidade de água
na epiderme e derme.
A hidratação dérmica não é feita através de cosmé

ticos, ocorre por fixação de água em-estruturas
denominadas glicoproteínas. A água ligada a estas

estruturas é responsável pela hidratação interna da
pele e a turgencência da mesm�.
Já a hidratação epidérmica pode e deve ser feita

por cosméticos. É uma hidratação mais superficial,
porémmuito útil para uma boa aparência da pele.
Existem três mecanismos de hidratação da
epiderme:
1. HIDRATAÇÃO SUPERFICIAL QU
UMECTAÇÃO - feita com a utilização de

cosméticos e possuem ativos que fixam água à

superfície da pele, dificultando a perda de água
para o meio ambiente, A água fixada pode ser do

E:Xê3.m�::3 c:;c>m ê3.ltê3.
c:;c>nfi ê3.b i I ic:l ê3.c:I� �m

ê3. pê3. r� I h C>::3

ê3. utc>m ê3.ti�ê3.c:lC>::3 c:I�
últimê3. g�rê3.çãc>_

Dr: /\/farIo Sousa
Dr: /\/farIo Sousa jr:

Rua Dr. Waldemiro Mazureehen, 67 -

AG lado do Hospital São José

meio ambiente ou aquela que está sendo perdida
pela pele. Como exemplos de ativos que atuam

por este mecanismo podemos citar os
hidrolisados de proteínas de colágeno ou de

trigo, queratina, elastina, carboidratos tipo
fucogel e ácido hialurônico, as glicoproteínas,
como glicosarninoglicanas, os álcoois como
propilenoglicol e a glicerina.
2. HIDRATAÇÃO POR OCLUSÃO - Empre
ga-se cosméticos que possuem substâncias que
não têm afinidade com a água. Porém formam
um filme sobre a pele impedindo a perda de

água, como a vaselina, óleos vegetais e as

ceramidas.

.3. HIDRATAÇÃO ATIVA - Esta forma de

hidratação acontece com o emprego de um

cosmético com ativos que tem a capacidade de

permear a epiderme e reter água nas camadas mais

profundas damesma, como por exemplo
compostos a uréia, PCA-Na, fator NMF, lactato
de amônia, hydroviton, D-pantenol.
Para manter uma pele bem hidratada e com uma

boa aparência, utilize diariamente sabonetes líquidos
com substâncias hidratantes, cremes, loções, géis
cremes ou géis contendo associações de ativos que
atuem pelos mecanismos descritos acima, duas ou
mais vezes ao dia, não esquecendo de que a pele
também sente com a perda de água. Usando
produtos hidratantes para face e corpo, sua pele irá
agradecer e retribuir, proporcionando-lhe uma
aparência saudável e mais jovem.

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

'ir 371-3426

FeMt\iV\icliV\
Clínica de Ginecologia e Obstetrícia

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

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

CRM5457

Endereço: Rua Presidente Juscelino, 45 -12
andar - Centro - Telefone: 372-0395

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

ODONTOLOGIA
rqz!.Jl. Q)'{le;{(j)C 5l'u6ocr QS!ll'crtfJ·o lnvistu IlU seu

Cirurgião-Dentista CRO-SC-3949 sorriso.

Atendimento particular/convênios: Issem - Kenkomed

,/

BENEFICIOS E

RISCOSDA
,....,

EXPOSIÇAOSOLAR
Em primeiro lugar, vou abordar os beneffcios,

sob vários aspectos, advindos da exposição solar.

Ao que tudo indica, existem algumas endorfinas
(substâncias internas) relacionadas com a exposi
ção à luz, que deixariam as pessoas mais animadas

e alegres.
Outra questão relacionada aos benefícios do sol

está, no entanto, a quantidade de sol e luz que preci
samos para que haja ativação e uso adequado da

vitamina D que é de aproximadamente 10 minutos

diários.

Os dois casos constituem, praticamente, os

únicos benefícios que o sol poderia trazer.
Quanto aos riscos da exposição solar, devemos

incluir a queimadura solar, lesão ao DNA celular,
câncer de pele, envelhecimento cutâneo, supressão
imunológica, reações fotodinâmicas, dermatoses
induzidas pelo sol.

Acho importante salientar que o bronzeamento

artificial em cabine, embora não cause averme

lhamento e aconteça pela luz ultravioleta A, não é
inócuo como às vezes nos fazem acreditar. Embora

esta radiação seja menos agressiva e um pouco
menos associada ao câncer de pele que a radiação
ultravioleta B, é bom lembrar que ela também

penetra na cútis e provoca um dano celular. O que
ocorre simplesmente é que este tipo de bron

zeamento não causa vermelhidão ou queimaduras
mas, talvez por isso mesmo, seja até mais nocivo,

já que não nos dá uma medida do tipo de agressão
que ele pode causar.

Fonte: Jornal Pró-Saúde, n° Z2 -

Setembro/99

Dra. Anna Paula L. de Albuquerque
Oftalmologista - CRM 6972

Ç4Ü'1/9A F Ç!Ij#ª@!� g§ 9�i9§í #gNT�$ pi ººNTÃTº
Aperfeiçoamento em Córnea, Doenças Externas e

Plástica Ocular na Santa Casa de São Paulo

Rua Guilherme Weege, na 50 - Sala 604 - Centro -

Fone (047) 371-8447 - Centro Médico Odontológico

Dr. Alexandre L. Schlabendo

C--Procfij-crfiJ-) CKM - 7096

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

retossigmoidoscopia

Fone 371-5117" 372-1553
Rua Guilherme Weege, 50 sala 701

Jaraguá do Sul - .)"C

Centro Médico Odontológico.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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DA PIZZA A PICANHA EM GRANDE ESTILO
Edson JunkeslCP

Os apreciadores de um

bom churrasco contam

com uma nova opção em

Jaraguá do Sul. Trata-se
da "Caneri Grill", um
novo restaurante, porém,
com know-how de quem
entende do ramo

gastronômico. A nova

casa, que tem a mesma

direção da já tradicional

Caneri Pizzaria, atende
com saboroso rodízio de

carnes nobres, ampla
variedade de saladas,
bufê quente e

sobremesas.
A localização é privilegiada, na
Procópio Gomes, nº 157 (em frente à
Barão II Vídeo Locadora), em pleno
"Coração da cidade".
No atendimento ao público o Caneri Grill abre

Pão & 'Vinho
.",,;_ ..

PANIFICADORA E CONFEITARIA

Atendemos
diariamenteno
almoço. bufê com
6 tipos de carne

ii372-3573
Rua Exp. João Zapella, 88
(ao lado Colégio São Luís)

todos os dias, servindo almoço e jantar, de
segunda-feira a sábado, e domingo
exclusivamente para almoço.
Experimente esta nova opção em rodízio de

carnes: Caneri Grill - Fone 372-3999

Äqenda---
Av. Getúiio Vargas, 847 - Centro

TEL: 371-0757
PIZZARIA CANERI: rodízio de pizzas de terça a domingo.CAROÁPIO

À LA CARTE

Von, C'a�ra'
pizzariaCHAPEADOS t...ANCHES MASSAS PIZZAS

ALUGAMOS VIDEOKÊ W 975-1481

Restau rante REPRESA 1:':"':",:,:,'",:,:,:,:,:",:",:"

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

C) pl'hncir'o
� ,. 1:

l'OÜ1�lO üC

pi��aS! C
'\

ln(:;_S!�H� üC

l) al'�gll8.. do Sul

Boneueres. jantares, coquetéis,
recepções poro reuniões de

neooaos. festas de casamentos,

aniversários, batizados,
formaturas, cootumaçôes.

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, plzzas,
fondue, carpáccioW 376-1425

PIZZARIA E CHOP,ERIA
-

CASARAO
CHURRASCARiA * Almoço todos os dias

Duas opções: Rodízio de Carnes
e Self service

Mais de setenta tipos diferentes depizzas,
mssses, calzones, sopas e o tradicional bife à'

parmegiana

SALÃO ESPECIAL PARA FESTAS E

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

* 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.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



IZ NAGEL!jcll!!narue�e�I@�n�elltu!!lnlQ,o."Qco[!!mn...1!br[_ _..:C�O�R�RE�!!.IO�D�OL.!...P�O�VL.:O�__.:...:Ja::.:.r..::;ag�u::..:á::...d...:...o.::........:...Su.::....I�,2_9_d_e_se_t-:-em_b_rO_d_e_19_9_9

klein
e�e
p�
W373-0344

[!ua28deAgoo;to,2200·Guaranüim

Edion JunkeeICP

Maria Tereza
\

Nora, na
noite alemã

do Lions

Clube, no
Baependi

Zilda de Paula Bueno (Paula
Cabeleireira) recepciona
convidados e amigos com café da
manhã, sábado, para comemorar
a troca de idade Vailatti na

noite alemã do
Lions Clube.
Ela foi muito
cumpri
mentada,
sábado

passado, pela
idade nova

BORDARE®
BORDADOS

• Bordados computadorizados e apliques
para confecções em geral

• Desenvolvemos também programas
para bordados.

Rua Amazonas, nº 324 - Centro
Fone/Fax: 371-3366 - Jaraguá do Sul
E-mail: bordare@netuno.com.br

Verdureira da
RAQUEL Ltda.

FONUl47)371-2111

Cpmérelp tleFrutAse
PertlUrtllSemGer"L

I»ees, .w/9"'tlPs, t1ips,
�e�iil"s, "lImelltps

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

Fone: (047) 372-1468
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Fotos: Divulgação

Festa dos idosos
reúne 800.pessoas
Evento
comemorou

Dia Nacional
do Idoso

algo pelas pessoas que ajudaram
e ajudam a construir uma Jara�uá
melhor. "O trabalho que quere
mos fazer com vocês é para que
vocês se mantenham em ativida

de", complementou, citando o

exemplo de Hilá-
rio Murara, de 92

anos, que integra·
o Grupo de Ter

ceira Idade Au

gusto Murara e

ainda se mantém

na lida com suas

criações de porco
e gado, em Nereu
Ramos.

Cerca de 800 pessoas, com
idade entre 55 e 92 anos, com

pareceram na festa de comemo

ração ao Dia Nacional do Idoso,
promovida pela Secretaria da Fa

mília, através do Centro de Con
vivência da Terceira Idade, na úl
tima sexta-feira, no pavilhão "B"
do ParqueMunicipal de Eventos.
Como convidado especial, o gru
po de teatro "Sem Teias", de
Porto Alegre/RS, integrado por
cinco idosas, encenou a comédia

"Segredos Revelados - Meio Sé
culo de Mulher". A homenagem
da cantora Adriana Souza, que
cantou as músicas "Lírios do

Campo" (Pe. Zezinho) e "Ami

go" (Roberto Carlos), a distribui
ção de botton comemorativo ao

Ano Internacional do Idoso e o

baile de confraternização, reali
zado das 18h às 12h, foram as

dernais atrações do evento.

EMOÇÃO
Depois de dominar a emoção

-

"

... toda vez que vou falar com
vocês isso me acontece", descul
pou-se à platéia -, o prefeito
Irineu Pasold destacou que a Pre

feitura, por meio das ati vidades
desenvolvidas pela Secretaria da

Família, não está dando coisas
aos idosos, mas tentando fazer

Público aplaude alo simbólico do prefeito lrineu Fuso/li, que entrega a Hiluria

Murara (detalhe) botton comemorativo ao Ano Internacional do Idoso
'----"''--'--''-'

-,

O evento também foi presti-
giado pela secretária da Família, Íris
Barg Piazera, a primeira-dama,
Brunhilde Pasold, o diretor do

Samae, Nelson Klitzke, vereadores
Afonso Piazera e LOlita Karsten.
O Dia Nacional do Idoso é

comemorado em 27 de setembro.

Sétima etapa do Bota
Fora tem data definida

Projeto Avô Sabe encerra
inscrições na sexta-feira

Zimmermann, acrescentando que
tudo será vendido e convertido
em recursos para as APPs. A ou

tra ocorrerá duas semanas antes

da gincana, quando técnicos am

bientalistas e da vigilância sanitá
ria e ambientalistas farão reuni
ões com os alunos, que recebe
rão informações sobre cidadania,
o destino do lixo e as doenças que
o acúmulo de sugeira pode pro
vocar nas pessoas.

As secretari as da Saúde,

Agricultura eMeio Ambiente, Es

porte, Cultura e Lazer, Desenvol
vimento Urbano, Educação e

Família estão envolvidas na séti
ma etapa do Programa Nosso
Bairro Bota Fora, que será segui
da de um mutirão para limpeza
dos córregos destes bairros, dan
do prosseguimento à Campanha
de Controle do Borrachudo.

A sétima etapa do programa
Nosso Bairro Bota Fora, que envol-

-

verá o bairro Três Rios do NOIte e

o Loteamento Santo Antônio, está
marcada para o dia 23 de outubro.
A data foi definida em reunião rea

l i zada na tarde do ú I timo sábado, na
E.M.E.F. Vitor Meirelles, com as

presenças da secretária da Saúde,
. Nanci Zimmermann, técnicos sa

nitários e ambientalistas, lideranças
comunitárias, diretores e professo
res de escolas.

Também estã previstas
duas ati vidades preparatóri as.
Uma delas é a Gincana do Matrial

Reciclável, a ser realizada pelas
escolas Vitor Meirelles e Max

Schubert uma semana antes do

Bota Fora. "Será em quatro dias,
sendo cada um deles destinado a

um tipo de material: metal, vidro,
papel e plástico", explicou Nanci

As inscrições para o Projeto
Avô Sabe estarão abertas até sex
ta-feira desta semana. Destinado
a pessoas com idade acima de 65
anos aposentadas ou desempre
gadas, em Jaraguá do Sul, este
programa está na fase piloto, que
ainda dispõe de 15 vagas. "Poste

riormente, se a experiência der

certo, alguns destes.idosos pode
rão ser contratados como instru

tores, o que proporcionará o

aumento de sua renda", explicou
Anelyse Rosany Ayroso.

O Projeto Avô Sabe tem como

objetivo apoiar o desenvolvimento

pessoal, fortalecer a auto-estima e

a integração social dos aposenta
dos e desempregados da terceira

idade, através-do estímulo à trans
missão da sua experiência de vida
aos jovens. Envolvendo 25 idosos
e 30 jovens, o projeto-piloto será
desenvolvido em duas fases: na

primeira, de 6 a 8 de outubro, pro
fessores da UFSC realizarão pales
tras preparando os dois grupos, um .

para passar e o outro para receber
. conhecimentos; já de 14 a 19 de

outubro, há o encontro direto entre
.

as duas gerações, denominado Vo
vô Ensina,

Inscrições e maiores informa

ções sobre o Projeto Avô Sabe, atra
vés do telefone 370-7562, em horário

comercial, com Nadya Sluminski.Besc reabre três agências
Tecendo Cidadania realizado em Jaraguáoprefeito Irineu Pasold

(D), o presidente daAs
sociação dos Morado
res do Rio Cerro, Rai
mundo Rahn, e o ge
rente administrativo do

Besc/JS, Reni Hermí
nio Rezende, presentes
na cerimônia de rea

bertura da agência
Besc do Rio Cerro II

ocorrida na última sex
ta-feira. A agência está
aberta ao público des
de segunda-feira, jun
tamente com as outras

duas queforam reativa

das na Barra do Rio

Cerro (junto à garagem
da Prefeitura) e em

Nereu Ramos.

mento das Organizações do

Terceiro Setor" e "Estratégias
Articuladas de EnfrentamenlO
das Questões Sociais Emergen
tes" são os próximos módulos
a serem realizados, respectiva
mente, nos municípios de Co

rupá, em 25 e 26 de outubro, e

Barra Velha, em 18 e 19 de nO

vembro. Outro evento que tam

bém o Projeto Tecendo Cidada
nia é a Conferência Macror

regional dos Direitos da Criança
e do Adolescente, envolvendo
as microrregiões da Arnvali e

Amunesc, que ocorrerá em São

Francisco do Sul, em 5 de

outubro.

O segundo módulo do Pro

jeto Tecendo Cidadania será reali
zado hoje e amanhã, no auditório
do Sesi, com o desenvolvimento
do tema "Formação Sócio-Políti
ca para Gestores e Articuladores
de Políticas Sociais", sob a coor

denação da Arnvali. O primeiro
.

módulo - Mobilização e Articula

ção do Projeto Tecendo Cidadania
- ocorreu em 27 de agosto, na

cidade de Joinville. De Jaraguä do
Sul, participam nove conselhei
ros: do Conselho dos Direitos da

Criança e do Adolescente, Con
selho de Assistência Social e Con
selho do Trabalho e Emprego.

Promovido pela Secretaria

Estadual do Desenvolvimento
Social e da Família, em parceria
com Conselho Estadual de Assis
tência Social e associações de

municípios, sob a responsabi lida
de da Unisul, o projeto envolve

quatro módulos. Seu objetivo é

implernentar o processo de for

mação permanente dos conselhos
paritários, dirigentes e técnicos
de organizações governamentais
e não-governamentais, visando
incentivar a participação popular
e o controle social na formulação,
financiamento, execução e

fiscalização das políticas públicas
dos 293 municípios catarinenses.

"A Estrutura e o Financia-
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Laudodoacidentecomquatro Antarctica eSchincariol vendem
mortes seráentreguenaDP
Guaramirim _: A Polícia

Rodoviária Federal deverá en

tregar hoje à delegada Jurema

Wulf, o laudo do acidente en

volvendo o estudante de Di
reito Taciano Bartei, 28 anos.

Quatro pessoas morreram

e uma continua internada em

estado grave devido a colisão

entre o Palio, placa LZA-0292
(Guararni rim), conduzido por
Taciano, e a moto Honda CB-

400, placa MAG-5048 (Rio
dos Cedros), dirigida por
Sandro Corbare, 21. O aci

dente ocorreu por volta das

4h50 de domingo, no quilô
metro 50,3 da BR-280, pró
ximo à Weg Química.

Com o impacto da colisão,
os três ocupantes da moto,

Selma de Castro, 26 anos,

Marcela Francine do Nasci

mento, 21, além de Corbare,

foram arremessados para den
tro do Palio. Os três morreram

no local. A passageira do Pa

lio, Aline Fogaça de Almeida,
18, também não resistiu aos

ferimentos e morreu. O outro

ocupante do veículo, Mário
Luiz Teixeira, 28, sofreu fra
turas graves e foi encami
nhado ao Pronto-Socorro do

Hospital São José, em Jaraguá
do Sul. Ele continua internado
e corre risco de vida.

PROVA - O resultado do

exame de teor alcoólico co

lhido do sangue de Taciano
Bartel será anexado ao laudo

e repassado à polícia. A Po
lícia Rodoviária não antecipou
o resultado das amostras. "Só
dou encaminhamento ao

processo depois de ter o lau

do", ressaltou a delegada
Jurema Wulf.

Confeitaria Belplatz Ltda. ME,
CNPJ 83.163.105/0001-99, IE

252.222.288, comunica o extravio

de notas fiscais série 0-1 000.051

à 000.100 usadas; e 000.201 à

000.450 em branco.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul
1ª Vara

EDITAL DE CITAÇÃO - EXECUÇÃO
PRAZO DO EDITAL: 30 dias

O(A) Doutor(a) Márcio Renê Rocha, Juiz(a) de Direito

FAZ SABER Executado:Wavo Indústria e Comércio de Malhas

Ltda., com endereço: Rua Leopoldo Janssen, 126, Nova

Brasília, CEP 89252-130, Jaraguá do Sul (SC), o qual se
encontra em local inscrito e não sabido que, neste juízo de

Direito, situado: Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87,
Vila Nova, CEP 89259-300, Jaraguá do Sul (SC)., tramita a

Ação Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente,
sob nQ 036.98.000754-9, aforada por Campestrini Têxtil Ltda.,
em desfavor de Wavo Indústria e Comércio de Malhas Ltda ..

Assim, fica o mesmo CITADO para pagar, dentro de 24 (vinte e

quatro) horas, o principal -e cominações legais, ou oferecer
bens à penhora, suficiente para assegurar a totalidade do débito,
sob pena de lhe serem penhorados tantos quantos tem para a

satisfação da dívida. VALOR DO DÉBITO: R$1 0.755,62 DATA
DO CÁLCULO: 22/9/98. E, para que chegue ao conhecimento
de todos, partes de terceiros, eu, Glaucimar Pop de Matos, o
digitei, e eu, Cláudia Jenichen Janssen, Escrivã(o) Judicial o
conferi e subscrevi. Comarca de Jaraguá do Sul(SC), 20 de
Setembro de 1999.

Juiz de Direito

Colabore com as entidades beneficentes.
CP Comunidade

chope na Schützenfest deste ano

Jaraguá do Sul - Duas cer

vejarias serão as distribuidoras
oficiais do chope da II" Schüt

zenfest, que acontece de 8 a 17
de outubro, nos pavilhões do Par

que Municipal de Eventos. A

CCO (Comissão Central Organi
zadora) fechou acordo com a

Antárctica e Schincariol, que nos

últimos dois anos foi exclusiva na

comercialização da bebida durante

a festa. Amanhã, membros da

comissão anunciam os preços do

chope, refrigerante, ingresso e

tiro. A novidade este ano é a

instalação de um estande de tiro,
próximo ao portão principal de
acesso ao parque, que estará à

disposição dos visitantes para a

prática do esporte.
A decisão de colocar duas

empresas na distribuição do cho

pe na Schützenfest partiu depois
da queda registrada nos últimos
dois anos no consumo da bebiba.
Duas grandes marcas que comer
cializavam o chope decidiram não

entral� na disputa em 1997, e a

festa ficou exclusivamente para Antarctica Oll Schiucariol: visitantes poderiio optar pelo chope
a Schincariol, inclusive na venda

Empresa-Tur formamais oitenta alunos

CCOanuncia
amanhã os preços
de refrigerante,
ingresso e bebida

de refrigerantes. "Colocar duas
marcas sempre foi o objetivo da

festa. Neste ano, voltamos a ofe
recer opções", destacou o pre
sidente da CCO e da Associação
dos Clubes e Sociedades de Caça
e Tiro do Vale do Itapocu, Edel
berto Schwanz. A Schincariol
mantém a tradição e oferece dois

tipos de chope: claro e escuro. A

Antárctica vem com o tradicional.
A CCO fechou acordo com a

empresa de transporte urbano
Canarinho para colocar linhas

Jaraguá do Sul - Oitenta
funcionários da rede de pos
tos de combustíveis Mime

concluíram o curso do Pro

jeto Empresa-Tur. Desenvol
vido durante seis dias pela
Divisão de Turismo da Se

cretaria de Desenvolvimento

Econômico durante seis dias,
frentistas e caixas das lojas de

conveniências assistiram às

aulas de História e Geografia
do Município, e receberam

Edson JunkeslCP

especiais de segunda a sexta-fei

ra, no período de realização da

festa. De 11 a 15 de outubro, os
ônibus saem do ponto, localizado
em frente ao Parque Municipal,
30 minutos depois do fechamen
to dos pavilhões. As linhas de re

torno serão para os bairros Barra

do Rio Cerro, Vila Rau, Jaraguá
Esquerdo, Ilha da Figueira e Três

Rios do Norte, e para oMunicípio
de Gu ararniri m. "Negociamos
com a empresa, que atendeu nos

sa solicitação", frisou Schwanz.

Pelo terceiro ano consecutivo
a Comissão Central Organizadora
utilizará o aferidor eletrônico,
importado da Alemanhã, para as

provas de tiro entre as socie
dades. Os visitantes ganham um

estande para praticar o esporte,
nas modalidades Chumbinho e

Seta, com três armas de pres
são. "Pretendemos com isso

popularizar o tiro esportivo, e

escoler o 'rei' e a 'rainha' do

tiro", afirmou o presidente da

CCO.

orientações sobre manipula
ção de alimentos, mercado e

qualidade. Essa foi a quarta
empresa que participou do

curso desde a implantação do

projeto, em 1997. Anterior

mente, Weg, Beber Calçados
e Marisol também aderiram à

capacitação de funcionários.
NOVOS PROJETOS -

Além do Empresa-Tur, o Pro

jeto de Orientação Turística é

integrado por mais outros três

cursos: Escola-Tur, que só

este ano vai envolver dois mil

alunos e 76 prcf'essores de

oito escolas municipais; PM
Tur, que treinou todo o efetivo
de soldados da 3" Companhia
de Polícia Militar, e Ali

mentação Saudável/Cliente

Satisfeito, programa voltado
a funcionários e proprietários
de restaurantes do Município,
desenvolvido entre abril e

julho deste ano.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Dois times têm vantagem no

playoff do Estadual de Futsal
FMEjBreithaupt e
ADBlu venceram
e podem empatar
no jogo de volta

Jaraguá do Sul - FME/Brei

thaupt e ADBlu/Unicárdio larga
ram na frente nos playoffs do

Campeonato Catarinense de Fut
sal Divisão Estadual. As duas

equipes venceram nos jogos do
fim de semana e precisam apenas
do empate na partida de volta,
marcados para o próximo sábado,

puas partidas terminaram empa
tadas. Em Florianópolis, o Cole

gial/Avaí ficou no 8 a 8 com a

Unoesc/São Miguel, de São

Miguel do Oeste. Rio do Sul e Tu

per haviam empatado em 4 a 4,
há dez dias, no.Alto Vale do Itajaí.
Para os quatro times, só a vitória
interessa. Se acontecer novo

empate, haverá necessidade de

um jogo extra.

Em Seara, a FME/Brei thaupt,
melhor equipe em todo o campeo
nato, não se Intimidou com o time
da casa, se aproveitou dos desfal

ques e venceu a partida por 8 a

3. Patrick foi o artilheiro da noite,
marcando três vezes. Marcel,
Paulinho, Júnior. Adolfo e Ciço
fizeram um gol cada. Perin ano

tou os gols da Seara/Águia Segu
ros, que só prossegue na compe
tição se�encer sábado, provocan
do o terceiro jogo, e aplicando

nova vitória sobre os jaragua
enses.

No Ginásio do Galegão, emo
ção do início ao fim na partida
entre ADBlu/Unicárdio e Berlan

daiGaboardi. O jogo foi equilibra
do até os minutos finais, quando
Ricardo, do time blumenauense,
desempatou o placar fazendo 4 a

3. Na mesma condição da FME/

Breithaupt, a ADBlu precisa ape
nas do empate. em Curitibanos,
para garantir vaga nas semi finais.
Os dois vencedores fazem o

confronto da próxima fase.
Em situação complicada ficou

o Colegial/Avaí e a Regata/Rio do
Sul. As equipes não aproveitaram
o fato de estar jogando em casa

e apenas empataram com os ad

versários. Agora, precisam
derrotar Unoesc/São Miguel e

Tuper, respectivamente. em São

Miguel do Oeste e São Bento do

Sul. Destes jogos saem a outra

sernifinal do Estadual de Fuisal.

i Jaraguá quebra invencibilidade do Timbó
Jaraguá do Sul - O Jaraguá

conseguiu sua terceira vitória no

Campeonato Catarinense da Se

gunda Di visão ao derrotar o Tim

bó, último invicto no Estadual, por
2 a O, domingo. no Médio Valc

do Itajaí. Além de perder a inven
cibilidade, o time do ex-jogador
Chicão perdeu a liderança, que
sustentou desde a primeira roda
da, Já desclassificado, o Jaragua
estreou Heraldo Gonçalves da Si 1-
va 110 comando técnico da equi
pe. O árbitro Eros Martins expul
sou quatro jogadores, dois de ca
da lado, e distribuiu dez cartões

amarelos.

O Jaragua marcou o primeiro
gol aos 23 minutos, através da

cobrança de pênalti de Adriano.
No segundo ternpo, Vilmar fez
dois a zero. Ontem, os jogadores
se reapresentararn no Estádio
João Mareaue após um dia de

folga. A equipe volta à campo dia
12 de outubro. pela primeira
rodada do returno. centra o Santa

Cata-rina, em Blumenau.

Com os resultados do fim de

semana, Mareflic Dias, Timbó,
Próspera e Blumenauense asse

guraram vaga para as semi finais
do turno. O campeão do qua
drangular 'garante lugar na fase
final do Estadual. Os quatro me

lhores do returno também dispu
tam o cruzamento olímpico para

Edson Junkes'CP

Reserva: Fábio Braun é opção 110 time de Hera/do Silva

decidir a segunda vaga. Outras
duas vagas serão ocupadas por

times com melhor campanha em

todo o campeonato.

SONHAR É VIVER (PARTE II)
A ARQUEOLOGIA DA MENTE'

Os sonhos são a arqueologia da mente, são as nossas cavernas

pré-históricas que contam a história primordial, desde os ternpos
imemoriais da nossa vida. Trazem os traços, não de uma

civilização perdida, mas de um homem perdido em busca de seu

elo. Assim como na arqueologia procuramos o elo entre o

homem de Neanderthai e as primeiras civilizações, como a

Surnéria, nos sonhos procuramos o elo entre o que nos contam

de nós e do que nos lembramos. O que aconteceu nesse

caminho? Porque não registrei deterrninadas coisas e porque

penso que são diferentes do que contam, ou registrei outras das

quais nunca ninguém falou ou não parece ter nada haver com

minha vida? Aonde ficou esse pedaço da minha história? Que
sinais são estes que os sonhos rne revelam?

A PEDRA ROSETA DO INCONSCIENTE.
Há muitas formas de se interpretar os símbolos dos sonhos.
Desde as formas mais tradicionais através de dicionários de

símbolos, estabelecendo uma relação entre eles o que está sendo

vivido, até como é usado na Gestalt, usar a sua própria
simbologia e intuição de forma que a interpretação se torna mais

pessoal e feita sob medida (made by myself). De acordo com o

nível de consciência que a pessoa tem de si, é a profundidade da

análise do sonho. Por isso é arriscado dizer que tal coisa

significa isso ou aquilo, sern saber qual é o nível de consciência

que a pessoa tem. Ninguém é melhor para interpretar seus
sonhos do que você mesmo.

O DESENVOLVIMENTO ATRAVÉS DO SONHO
Há 9 níveis de interação com o sonho conforme o

desenvolvimento da consciência:

I. A pessoa não se vê no sonho, é como um filme,
ela é expectadora.

2. Ela não se vê no sonho, mas ele é rico em detalhes.

3. A pessoa sente-sé no sonho, mas não se vê nele.

4. A pessoa sente-se no sonho e se vê como um

observador de si mesmo.
5. No sonho, ela pensa numa idéia ou conversa com alguém do

sonho sobre algo.
6. Ela sabe que é um sonho, mas não tem controle da situação.
7. Ela tem múltiplos níveis de consciência dentro do sonho e

aprende algo especial.
8. Ela sabe que é um sonho e vai em busca de uma resposta

para algo. Descobre muitas coisas novas.

9. Ela sabe que é um sonho e-recebe uma mensagem, não só

para si, mas para o desenvolvimento da humanidade.
'

Estes níveis variam de acordo com a época que estamos

vivendo e a nossa percepção de nós mesmos. Você pode ter um

nível I hoje, 9 amanhã, 5 ou 7 depois e assim alternando

conforme o seu estado de desenvolvimento, que é sempre
dinâmico, como tudo.

LEONARDO ROMÃO JR

Psicólogo Clínico - CRP-12/0027
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PETERSON lzidono

Colcha de retalhos
e engana quem acredita que a FME/Breithaupt é favorita ao título
do Campeonato Catarinense de Futsal Divisão Especial só pelo
placar do primeiro jogo do mata-mata, contra a Seara, lá em

eara. Os 8 a 3 não servem de parâmetro para nenhuma previsão.
Seara dispensou a maioria dos jogadores, entre eles Katisnki e

Serginho, antes dos playoffs. O time sequer conseguiu se

classificar na fase Regional dos Jogos Abertos. Nos outros três

ogos, disputa foi acirrada até os últimos segundos: Regata/Rio do
Sul4 x 4 Tuper; Colegial/Avaí 8 x 8 Unoesc/São Miguel e

.ADBlu/Unicárdio 4 x 3 Berlanda Gaboardi.

madorismo
incidente envolvendo o

aroto Osmar Nagel Schnaider,
tleta do Atletismo de Rio do
ul, é grave e os responsáveis
rão que ser punidos. A moda
idade foi comandada por aca
êmicos do curso de Educação
ísica daUniville (Universidade
e Joinville). Faltou experiência
ara alguns alunos que trabalha
am na prova de Lançamento
e Disco. Permitiram que
rletas treinassem na área de
rrernesso. Schnaider foi

tingido na cabeça pelo ..
parelho, que pesa I ,5kg, e
olreu traurnatismo craniano.

Linha direta
A organização dos 12'"

Joguinhos Abertos 'de Jaraguä
do Sul está perfeita. Pessoas
cerlas para os lugares certos.

Mas, se analisarmos o traba
lho da Fesporte, detectamos
um erro que se repete a cada
Jasc ou Joguinhos Abertos.

As informações para a

imprensa, via setor de .

apuração, é demorado. Azar.
dos profissionais da imprensa
contratados pela instituição,
que ouvem reclamações por

toda parte, e os próprios
jornalistas que trabalham na

cobertura do evento.

ápidas-------------------------- __

Jogo atípico em Timbó, pela Segunda Divisão. Jaraguá venceu o

me local por 2 a 0, derrubando o único invicto no Estadual e

esbancando o Timbó da liderança, depois de oito rodadas. A partida
ve quatro expulsões, duas para cada lado, e 10 cartões amarelos.
Se existe 'fundo do poço' em futebol, o Fluminense, de tantas
lórias e títulos, está perto de descobrir. Se não passar da
rimeira fase da Terceira Divisão do futebol brasileiro.

QUADRO DE PONTOS
(Resultados obtidos até às 19 horas

de segunda-feira)

lAS. MUNiCíPIO PONTOS
'1 Q Joinville 60

2Q Blumenau 55

3Q Florianó olis 46

4Q São José 30

5Q 29

6Q 24

7Q 22

22

9Q Criciúma 13

la es 13

11Q Rio do Sul 12

Joaçaba 12

Timbó 12

14Q Brus ue 11

15Q São Bento do Sul 9

16Q Ca ador 7

7

7

19Q 6

6

6
22Q 5
23Q 4

Curitibanos ,4
São Francisco do Sul 4

26Q Balneário camboriú 3

luzerna 3

Salto em altura: Sidney Alexandre Reinhold. de Timbô, estabeleceu novo recorde ILa prova

Joinville dispara na liderança
dos 12°s Joguinhos Abertos

dos 12°S Joguinhos Abertos de

Santa Catarina somando 60 pon
lOS. O Município também está na

ponta no quadro de medalhas,
com 17 de ouro, 16 de prata e 8
de bronze e ganhou dois troféus,
dos cinco disputados até agora.
Os joinvilenses dominaram as

modalidades de Atletismo femi
nino e Ginástica Rítmica Despor-

Município busca
o segundo título
na história da
competição

Jaraguá do Sul - Depois de

cinco dias de competição, Joinvi 1-
Ie lidera o quadro de pontuação

TROFÉUS

Joinville
Atletismo feminino

GRD

Blumenau

Atletismo masculino

SãoJosé
Judô masculino

Florianópolis
Judô feminino

QUADRO DEMEDALHAS

ClAS. MUNiCíPIO O P B TOTAL

1Q Joinville 17 16 8 41

2Q Blumenau 10 9 15 34

3Q Itajaí 5 3 6 14
4Q São José 5 - 4 9

5Q Florianópolis 4 5 5 16

6Q Jaraguá do Sul 4 7 1 12

7Q Guararnirim 3 5 4 12

8Q Concórdia 3 2 7 12

9Q Chapecó 2 3 4 9

10Q Timbó 2 1 5 8

11Q São Bento do Sul 2 1 2 5

12Q Joaçaba 1 1 1 3

13Q Bigua2u I 1 - 2

14Q Curitibanos 1 - 2 3

15Q São Francisco do Sul 1 - - 1

16Q São Miguel do Oeste - 2 2 4

17Q Lages - 1 1 2

Balneário Camboriú - 1 1 2

19Q Itapema - 1 - 1

Rio do Sul - 1 - 1

21Q Cricicúma - - 2 2

Caçador - - 2 2

23Q Indaial - - 1 1

Videira - - 1 1
-

Braga do Norte - - 1 1

,26Q Ibirama - - 1 1

Palhoça - - 1 1

r
:

./

Edson JunkeslCP

ti va. Com a conquista do Atletis
mo masculino, B lumenau vem em

segundo lugar, tanto.no número de

medalhas quanto na classificação
parcial. O Judô também teve sua

definição no final de semana. Os

municípios da Grande Florianó

polis confirmaram o favoritismo.

São José levou no masculino e

Florianópolis conquistou o bicam

peonato entre as mulheres.
As cidades do Vale do Itapocu

se revezam no grupo interrnediá

rio. Guaramirim foi o grande des

taque neste início de Joguinhos
Abertos. Ganhou quatro meda

lhas de ouro e aparece na sexta

colocação no quadro de meda

lhas, à frente, inclusive, de Jara

guá do Sul e Concórdia. Outra

surpresa foi o recorde de Sidney
Alexandre Reinhold, de Timbó,
na prova de Salto em Altura. Ele

pulou dois metros de altura e des

bancou a marca de 1 m88, que
pertencia ao jaraguaense Charles
Heiden, obtida em 1993.

Até sexta-feira, prosseguem
as fases de classificação à final

das modalidades coletivas. Os fa
voritos no.futebol, Tubarão, Itajaí
e Jaraguá do Sul, conseguiram
vaga nas quartas-de-final com os

resultados de domingo. A equipe
de Futsal e Basquete masculino
também devem garantir lugar na
decisão. Apesar de sair aträs de

Joinville, Blumenau continua
favorita ao título geral dos 12°S

Joguinhos Abertos de Santa
Catarina. Atual campeão e com

oito .títulos conquistados, o

Município.devera confirmar a boa
fase nas coletivas.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Troféu do Ciclismo deve ficar ein Jaraguá do Su
Duas vitórias
de Ziehsdorff

garantiram a

liderança
Jaraguá do Sul - o primeiro

troféu para o município-sede dos
12'" Joguinhos Abertos de Santa
Catarina deverá sair do Cicl isrno,
As duas provas que abriram a

modalidade foram dominadas por
ciclistas jaraguaenses. Edson
Ziehsdorff venceu a Contra o

Relógio Individual, sábado, e

repetiu a dose no domingo, na

Resistência. Com os resultados,
Jaragua do Sul lidera na pontua
ção parcial com 41 pontos.
Florianópolis está na segunda co
locação, com 21, e Joinville, sem
chances de levar o título, aparece
cm terceiro, somando 14 pontos.
No final da tarde de ontem roi

disputada a última prova do Ci

clismo, a Cross Country, consi
derada a ruais di Ifci I dosjoguinhos.

Logo nas voltas iniciais da

prova de Resistência, realizada no
Centro, a superioridade dos
ciclistas de Jaraguá do Sul ficou

comprovada. Ziehsdorff e Emer
son Nunes da Silveira, de Curi
tiba. que roi contratado pela FME
do Município. lideraram o pri-

meiro pelotão, formado ainda por
Juliano Ern, de Ibirarna, e Rafael
Antônio de Castilho, atleta dc

Florianópolis. A prova teve 40
voltas num circuito de 2,3 mil

melros. Até a penúltima volta da

prova, os quatro ciclistas se

alteravam na liderança da corrida.
Na última volta, Ziehsdorff e

Silveira abriram uma pequena
vantagem sobre os atletas de

Ibirama e Florianópolis e manti
veram a diferença até o final da

prova. "Ano passado, disse que

Jaraguá do Sul teria um novo

campeão do Ciclismo. O trabalho
deu resultado", disse Rogério
Mueller, ex-técnico da equipe.
irmão do atual treinador Reinvald
Mueller.

GRD - Na Ginástica Rítmica

Desportiva, realizadadurante dois
dias no Ginásio da Associação
Esportiva da Weg, Joinville c

Blumenau reviveram a final do ano

passado. Em 1998, as blurne

nauenses ficaram com o título.

Agora, a equipejoinvilense devol
veu a-derrota e garantiu o segundo
troféu para o Município. Joinville
terminou o primeiro final dc

semana dos Joguinhos Abertos na

liderança da competição, com 60

pontos. Blurnenau está em segun
do, com 55, seguido de Florianó

polis, que sorna 46.

. \1('(1/11111/: .luqu clin e recebe ouro e e cutuprinteuutda pelo treinador

Fo!os: Edson Junkes.(

Destaque: LdsUII Zieltsdorf] (L) e Si/reim venceram lia prova de Resistência, /10 circuito de rua

Acidentes e recordes no Atletismo
O Atletismo dos 12"S Jogui

nhos Abertos de Santa Catarina
reservou algumas surpresas e

[ortes emoções para atletas e

dirigentes. Durarite clois di as,
Blurnenau e Joinville travaram um

duelo em cada uma das 37 provas
da modalidade na pista do Clube

Atlético Baependi. Sete recordes
foram registrados. Na final cio

masculino, melhor para Blu

menau, que conquistou o troféu
de campeão depois de dois anos.

Joinville foi prata. No feminino,
o resultado se inverteu. Joinvi lle
acabou ficando com o troféu e

B lurnenau terminou em segundo
lugar.

O fato negativo do último dia

do Atletismo foi o acidente
envolvendo o atleta de Rio do Sul
Osmar Nagel Schneider, n a

prova do Lançamento de Disco.
Ele estava treinando próximo ao

local de arremesso quando foi

atingido na cabeça pelo aparelho,
que pesa I ,5kg. Schneider sofreu
traumatismo craniano. Boletim
médico divulgado na noite de

segunda-feira informou que o rio
sulense passava bem. Ontem,
Osmar foi transferido para o

Hospital Regional, de Rio do Sul.
Nesta prova, Marcelo Junkes, de
Joinville, conquistou o ouro com

a marca de ·4fim94 .

A surpresa foi a medalha
ouro obtida por Cristiane Gise

Araújo, no Arremesso de Pes

Cri sti arie fez 10m93. A fi

rianopolitana Mônica Mo

Petroski também abandonou

joguinhos após sentir uma co

tusão no joelho esquerdo
segunda rodada do Salto em Di'

tância. Lisiane Rosa Travasso

de Joinville, ficou com oprimei
lugar.

Ajaraguaense Jaqueline Jac
confirmou o favoritismo nos I

Metros com Barreiras, levou
medalha de ouro e esrabelec:

n o v a marca na prova, co

14s84.

(TESTE DE PRO'DUTO)
A revista QUATRO RODAS submeteu as marcas de óleo lubrificante para motor mais vendidas
no Brasil a uma rigorosa avaliação científica, a maior e mais completa já realizada no país.

HAVOLINE Superior 3 da Texaco ficou em primeiro lugar.

TEXACO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




