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PSDB quer mais cargos no governo
o deputado federal Vicente

Caropreso (PSDB) voltou a

reivindicar mais cargos na ad

ministração de Jaraguá do Sul
aos filiados do partido, Na opi
nião dele, mais 20 cargos nos

primeiro e segundo escalões do
governo seriam suficientes para
"equilibrar" as forças políticas,

A declaração foi dada na sex
'ta-feira passada durante entre
vista coletivano Hotel Etalan.

Amesma cobrança foi feita
no início de abril e acabou ge
rando desconforto no gover
no. Na época, o prefeito Irineu
Pasold (PSDB) disse que não
tinha nenhum nome para subs-

tituir. O PSDB tem a Secretaria
de Cultura, Esporte e Lazer, as
demais estão sob o comando
do PFL.

De acordo com ele, a su

cessão municipal passa pelo
posicionamento que o PSDB ti
ver à frente da administração.

Caropreso, presidente da

Mafra será candidato
do PT a prefeito
o PT de Guaramirim decidiu

lançar a candidatura a prefeito
do microempresário Moacir
José Mafra, o Zuco.

O partido descarta aliançaI

com as legendas que sustentam

os governos federal e estadual e

negocia com o PPS. Página 3

CONTAGEM REGRESSIVA ...

FALTAM 3 DIAS PARA A

PRESTIGIE!
APOIO: Associação de Clubes e Sociedades de

Caça e Tiro do Vale do Itapocu

comissão provisória da legenda
em Santa Catarina, criticou
também a composição do go
verno estadual. Ele afirmou que
lideranças do PSDB no Estado
estão insatisfeitas com a dis

tribuição dos cargos. "Temos
a tarja de governo, mas não

somos", reclamou. Página 4

Preso suspeitos
de roubo em JS
A Polícia Militar de Jaraguá

do Sul prendeu namadrugada de
domingoCláudioRogério da Silva
Mello, 28 anos, e Anísio Correia,
23, acusados de terem roubado o

veículo do autônomo Emani Luiz

Emmendoerffer, que estava na ,

I

garagem. Página 10

NOTA DE AGRADECIMENTO
A Duas Rodas Industrial Ltda. cumpre o doloroso dever de comunicar o

falecimento prematuro do seu Diretor Industrial,

dia 03/10/99.
A Empresa agradece a todas as manifestações carinhosas recebidas da

comunidade e convida para a Missa de 7° Dia, a ser realizada
dia 08/10/99, às 19 horas, na Igreja São Luiz Gonzaga.

O Sr. Luís Alberto Leigue fazia parte da

Família Duas Rodas, desde 1982.
No decorrer destes anos foi um companheiro exemplar e,

face o seu modo simples e simpático, conquistou um grande círculo de

amizades dentro e fera da Empresa.
Neste momento de profunda tristeza, nos apegamos as lições divinas que,
muito embora, vimo-nos privados da dor da separação de um ente tão

querido, traduzem a garantia de que em tudo e por tudo os desígnios de

Deus estão sendo cumpridos.

Luís ALBERTO LEIGUE,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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* Odenite Cardeal de Magalhães

com a criançâou'adolescente, ou
tras vezes, há uma acusação dire
ta e explícita.

, A criança tem uma imaginação
fértil, criativa e uma perspicácia
sem igual. Ela capta dos pais, não
o que vê/ouve, mas o que sente

através da expressão corporal.
O papel/função dos pais é de

fundamental importância para as

crianças até dois anos. A partir
dessa idade, a criança já tem um

certo grau de autonomia e um

"poder" de decisão que tira pais
do "sério", ou seja, a criança en

tra num processo de birra e mi
mo. Chora, esperneia até dar certo
seu objetivo. Pronto! Deu certo ...

A criança que até os dois anos
fazia "coisas" e era aplaudida,

, agora faz e é repreendida, agre-
.

dida ou até mesmo maltratada.

(Por que não mal-educada")
Os pais, na maioria das vezes,

não conseguem exercer um papo
firme, positivo e respeitável (ami
gável) com os filhos. Quando se

sentem perdendo a autoridade,
acreditando que só não perderá
de vez porque, ao invés de nego
ciar com os filhos, partem logo
para a grosseria, agressão e vio

lência, exercendo então seu po-

CORREIO DO POVO

Foto do Fato

Adilson

Pommerening
sagrou-se vice

campeão do 10

Campeonato
Aberto de Bóia

cross, que
aconteceu na

manhã do
último sábado

110 Rio

Bracinho, em
Schroeder.

O campeonato
reuniu 24

competidores da

região �--------�------�------------������--�--------��

Educação: arte de negociar

der, seu autoritarismo.

Alguns pais não conseguem

negociar com os filhos e cedem,
cedem e cedem ou punem, punem
e punem. Que tal encontrar um

meio-termo? Se os pais aprendes
sem a difícil/fácil arte de negociar,
com certeza, seus filhos não teriam

motivos para desrespeito, desvalor
e baixa estima. Seriam muito mais

autoconfiantes, mais donos de si,
felizes, verdadeiros ...

Penaque alguns pais têm fi
lhos para si. Que bom que muitos

pais têm filhos para o mundo.

Pais, aprendam a negociar com
seus filhos. Filhos, aprendam a

negociar com seuspais. De uma

forma ou de outra, negociar não
quer dizer chantagear. Negociar
é dizer SIM na hora do SIM, e

NÃO na hqra do NÃO. Chanta
gear é exatamente o contrário.

Pensem nisso e sejam pais e

professores modelos. Com cer

teza, vocês já são pais maravilho
sos e especiais, sejam, hoje, um
dia após o outro, um pouco mais

que simplesmente especiais. Feliz
Dia das Crianças a você adulto,
que um dia já foi criança.

* Psicóloga

Crime e castigo
Um componente especial deverá ser inserido no processo

eleitoral brasileiro j á a partir da eleição do ano que vem: a lei que
promete punir com a cassação do registro ou aprópria diplomação
o candidato que prometer, oferecer, entregar, acenar ao eleitor
"vantagem pessoal de qualquer natureza", inclusive, emprego. O
projeto é uma iniciativa popular, como aval daCNBB, em trâmite
no Congresso. É um grande passo para moralizar um pouco o

sistema eleitoral, repleto de vícios e marcado pelo domínio do
poder econômico, regado ao ranço
coronelesco.
A proposta poderá ser um divisor

de águas e um alento aos pequenos
partidos, descapitalizados e obriga
dos a participar do processo apenas
como coadjuvantes. As chances po
dem estar mais niveladas, já que as

, cestas básicas, dentaduras, sapatos,
materiais de construção não poderão
mais ser usados comomoeda de tro
ca eleitoral. Entretanto, há um perigo
iminente,'como alertou o deputado
federal Vicente Caropreso: o engodo
da manipulação. Será complicado
comprovar a infração do candidato.
Aindamais quando se sabe do poder
dos caudilhos políticos brasileiros.

Nas eleições municipais de 1996, em Jaraguá do Sul, houve
denúncias do abuso do poder econômico. Segundo as acusações,
às vésperas do pleito,milhares decestas básicas e outras benesses
foram distribuídas à população, em especial amais carente. Sem
uma lei específica, ficou o dito pelo não dito e prosseguiu o cortejo
sem nenhuma alteração. Caso o projeto seja aprovado na íntegra,

.
muito mais do que o dinheiro, o programa de governo será a

grande vedete. Aliás, essa deveria ser a bússola para nortear
todo/0 processo de escolha dos dirigentes,

Todavia, o espectro é amplo no que diz respeito às.intenções
ocultas. Políticos vivem de prometer, mas raramente cumprem.
A compra do voto em dinheiro é rara por falta de garantias para
quem compra. O vendedor -- o eleitor --, não passa recibo. O

eleito paga os "favores" com dinheiro do governo, do próprio
eleitor. Os candidatos, principalmente a cargos executivos,
trabalham no atacado, com oferta de casa própria, melhorias,
facilidades. O eleitor adianta o voto e fica a ver navios. Na outra

eleição, o processo se repete,'sem nenhum constrangimento de

ambos os lados.
Os eleitos beneficiam-se da falta dememória e, principalmente,

da falta de caráter do eleitor, que vota por alguma coisa e não

como parte importante de um processo de transformação. A 'Lei

deGerson' garantiu a anistia aos dois lados desde então. O pouco
interesse da população pela política, a falta de educação e os

vícios da politicalha são os principais ingredientes dessa mistura
que empastela o País há 500 anos, dominado poruma elite política
que resiste àmudanças. No final, o grande culpado são os próprios
eleitores que trocam o voto por meia dúzia de benefícios.

A nova lei parte do pressuposto que o crime será denunciado

pelos adversários. A quem compra ou vende voto não interessa
a denúncia ao Tribunal Eleitoral. 'Por outro lado, os adversários
estarão atentos e ávidos por conseguir as provas suficientes para
cassar o concorrente. Por outro lado, será preciso especificar os
casos para evitar o festival de denúncias, comprometendo o

processo eleitoral, manchado pelasmaracutaias. Nemmesmo a

multa demil a 50mil Ufir's _p;oderá atenuar a farra. Se os partidos
não se preocupam com os efeitos desgastantes do costume, os
eleitores o farão.

Você se acha ou se sente uma

pessoa educada?
Será que educação é algo que

vem realmente do "berço"? Ou será

que é construída/conquistada no

dia adia da pessoa? Ou ainda, qual
a responsabilidade que a escola

formal tem sobre a sua educação?
E os pais, se encaixam nesse teor

.de responsabilidade também?
É ... são tantos os questiona

mentos! Dependendo do ponto
de vista, todas as respostas re

querem sim.
Muitos pais, educadores pe

cam muito nessa maravilhosa arte

de educar e ser educado.
Há tempos, os pais e profes

sores eram heróis e modelos a se

rem seguidos. E hoje? O que será

que as crianças e adolescentes
têm como heróis/modelos? Que
modelos? Que modelos/heróis a

,

TV está mostrando? ... Essas res

postas passaram a ser um pouco
complicadas para serem respon
didas e exigem mais reflexão a

respeito.
Encontra-se pais afetuosos ou

I

mais atenciosos/ansiosos. Às ve

zes, pai e mãe não se entendem,
provocam entre si uma verdadei
ra guerra que não tem nada a ver

------------------------,

í
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MoacirMafra será candidato ,a

prefeitopeloPT deGuaramirim·
I+- "Esse chumbo vem, mas não

mata ninguém." (Presidente do
Diretório do PPB de Jaraguá do Sul,
Wigando Meier, rebatendo as críticas da

vereadora Maria Salete Patrício -

PMDB - (à ex-coordenadora da 19"
CRE Cleidy Gonçalves, indicada para o

cargo pelo PPB)

Edson JunkeslCP

Partido negocia
coligação com
o PPS e descarta
asdemais legendas

como o orça
mento participa
tivo e o Banco do

Povo", adiantou,
acrescentando

que o partido quer
"acima de tudo
moralizar a má

quina administra
tiva". "As denún
cias deirregulari
dades nas licita

ções de 1997
ainda não foram

esclarecidas", re
correu.

O que deve

gerar polêmica é
a proposta de re

duzir pela metade
os salários dos

vereadores edo

Guaramirim - Pela primei
ra vez, o PT do Município vai

lançar candidato a prefeito. A co-

.

missão provisória do partido
apresentou o nome do micro

empresário Moacir José Mafra,
o Zuco, para disputar as eleições
municipais do ano que vem.

Atendendo orientação da Executi
va estadual, a legenda não irá co
ligar-se com os partidos que fa
zem parte da base de sustentação
dos governos estadual e federal.

Entretanto, já negocia aliança
com o·PPS.

O programa de governo. tem

como carro-chefe a criação da

Farmácia do Povo, financiada
com recursos da Prefeitura. "O
PT quer implantar o mesmo pro-

.

jeto das adrninistrações petistas,

"Unido é uma palavra muito bonita

para nós. Na realidade, conseguimos juntar o PSDB no
\

Estado". (Deputado federal Vicente Caropreso, presidente
da comissão provisória do PSDB no Estado, sobre a

reestruturação do partido após a crise interna que culminou

com a desfiliação dos deputados estaduais Jaime Duarte e

João Rosa)

GONÇALVES
CONTABIliDADE

Colabore com

prefeito e extin- Pioneiro: Zuco é o candidato a prefeito pelo PT
guir o salário do

vice-prefeito. Na opinião de

Zuco, os salários são incom

patíveis com a situação financeira
doMunicípio. "Enquanto o orça-

mento destinou 6% da receita à

saúde, o salário dos políticos
comprometem 15% da ar-

f

recadação", justificou.

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

AGRADECIMENTO E CONVITE PARA
MISSA DE 7º DIA

As famílias LEIGUE e HUFENÜSSLER, de
_,

LUIS ALBERTO LEIGUE,

expressam os melhores agradecimentos a todas as
,

manifestações de pesar recebidas, bem como do envio de
.

flores, coroas, cartões, telefonemas e telegramas de toda a

comunidade, Com destaque especial às palavras de
I '

conforto, tão comoventes, e demais homenagens recebidas,
Comunica que aMissa de 7° Dia será realizada Sexta

feira, dia 08/10/99, às 19 horas, na

Igreja São Luiz Gonzaga.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Caropreso quermais tucanos I �@�b\��@
no governo de Jaraguá do Sul OsecretáriodeSaúdedcGua;amirim,Nil,onBylaa,dt,que

deixou o PTB no mês passado e filiou-se ao PMDB, assegurou
que o prefeito Antonio Carlos Zimmermann (PMDB) não pretende

disputar a reeleição no próximo ano.

Segundo Bylaardt, Zimmermann projeta vôos mais altos. Quer ser
candidato a deputado estadual em 2002.

Na avaliação de Bylaardt, que jura por Deus que não ql,ler ser

candidato, embora diga que pesquisas o apontam entre os

primeiros colocados a vereador, o PMDB tem pelo menos cinco

nomes fortes para concorrer ao Executivo no ano que vem, entre

eles, a esposa de Zimmermann, Maria Terezinha, que, a exemplo
de Cecília Konell, tem muito carisma.

Deputado insiste
na aliança com
PPB, PFL,
PL e PTS

Jaraguá do Sul- o deputa
do federal Vicente Caropreso,
presidente da comissão provisória
do PSDB em Santa Catarina,
voltou a reivindicar mais cargos
na administração municipal para
os filiados do partido. Na opinião
dele, mais 20 cargos nos primeiro
e segundo escalões do governo
seriam suficientes para "equili
brar" as forças políticas. A decla

ração foi dada na sexta-feira pas
sada durante entrevista coletiva

no Hotel Etalan. Caropreso defen
deu ainda a coligação com o PFL,
PPB, PTB e PL, que os classificou
como aliados naturais.

No início de abril, Caropreso
já havia reivindicado mais cargos
para os filiados do PSDB, o que
acabou gerando desconforto no

governo. Na época, o prefeito
Irineu Pasold (PSDB) negou

"pressão" do partido para incluir
tucanos na administração muni

cipal. "Não tenho nenhum nome

para substituir", rebateu. O PSDB

tem a Secretaria de Cultura, Es

porte e Lazer, sob o comando do

primeiro suplente de vereador

Sílvio Celeste Bard. As dernais

estão nas mãos do PFL.
- A sucessão municipal pas

sa pelo posicionamento que o

PSDB tiver à frente da adminis

tração - resumiu Caropreso.

Con tradi tori amen-

te, disse que a com

posição do secreta

riado com a maioria
do PFL demonstra a

humildade do PS-
I
DB e a vontade em

manter a coligação.
"Isso solidifica ca-

da vez mais a par

ticipação do PFL na

futura aliança para

disputar as eleições
. do próximo ano".

ponderou, afirman
do que, com rela

ção ao PPB, há um

po s ic i o n am en to .

contrário à coliga
ção por parte do ve
reador Moacir Ber
toldi.

Edson JunkeslCP

Sobre os boatos
Estilo: Caropreso quer liderança do PSDB

em torno de um

possível rompimento entre as le

gendas que integram a coligação
Mais Santa Catarina, o deputado
disse que as divergências são na

turais e "só fortalecem à demo
cracia"; "O prefeito' terá de ser

um grande diplomata para admi

nistrar as adversidades, mas será

preciso assumir a postura de lí

der", sugeriu, apostando nas reu

niões mensais entre o grupo para
se chegar a um consenso. "É
preciso formar um grupo humil

de, mas com visão", completou.
CRÍTICA - "'É preciso que

as pessoas que ocupam cargos

políticos mudem o posiciona
mento e tenham consciência do

papel que exercem". A frase re-

flete o descontentamento de Ca

ropreso com relação à posição
dos funcionários públicos nos

cargos em comissão. "Apesar do
PSDB ter outro estilo de governar,
não pode permitir a falta de enga
jamento político das pessoas que

ocupam cargos de confiança, sob
pena de reflexos negativos nas

eleições", reforçou.
Na opinião dele, Pasold con

seguiu impor um estilo próprio e

demonstrar que é capaz de admi

nistrar com "competência". "Os
programas como Bota-fora e

Bairro que faz são exemplos de

como incluir a população na

administração sem alterar o estilo
definido pelo projeto," discursou.

Hertel nega acordo para apoiar o PMDB
Schroeder - o ex-prefeito

Hilmar Hertel, também vice

coordenador regional do PFL,
negou que o partido tenha

fechado acordo para apoiar o

candidato a prefeito do PMDB,
como declarou o presidente da
Câmara de Vereadores, Wilson

Moritz (PMDB). De acordo com

Hertel, o único acordo entre as

legendas refere-se à rotatividade

de oito meses na presidência da

Câmara para cada um dos seis
vereadores da base governista.

- Se .ele (Moritz) não sabe

direito onde moro, como vai
saber se existe um acordo dessa

natureza? Sempre disse que

gostaria de me candidatar a

prefeito em 2000. Até o Gregório
(Gregório Tietz, prefeito do

Município pelo PFL) sabe que
pretendo ser candidato. Como iria

,

abdicar da posição em favor do
PMDB se estou disputando a

indicação dentro do partido?
indagou, informando que está

negociando a inclusão do PSDB

e do PPB na futura coligação.
As divergências entre Hertel

e Moritz surgiram depois que o

primeiro criticou o segundo por
não ter renunciado ao cargo de

presidente da Câmara, em

agosto, conforme acordo fir

mado entre as legendas. Moritz
admitiu o não-cumprimento, mas
justificou afirmando que o

vereador que deveria assumir
transferiu-se para o PSDB, que
não faz parte da coligação
governista. "Ele (Hertel) que não

se preocupe que os últimos oito

meses serão para o PFL", as

segurou.
Hertel rebateu e disse que o

acordo previa que o vereador
Valmor Hasse (PFL) assumiria o

cargo de presidente da Câmara
em setembro. Sobre a com

posição da chapa majoritária,
Hertel foi enfático: "Se o PMDB

vier como vice, tudo bem",
avisou, acrescentando que a

coligação estadual inviabiliza

aliança com o PMDB no Mu

nicípio.
Segundo Hertel, o presidente

do PMDB reconhece que não

existe nenhum acordo para que
o PFL apóie o PMDB. "O PFL

não abre mão da cabeça-de
chapa", reforçou.

Transferência IDepois de ficar quase dois anos sem partido, o vereador Gilmar
Menel filiou-se ao PMDB na sexta-feira passada. Ele pretende

concorrer à reeleição no próximo ano.

Por outro lado, o vereador Gildo Alves cumpriu a promessa e não
.

se filiou a nenhum partido. Não será mesmo candidato a nada.

De novo

A Ação Ecológica, ONG que monitora o meio ambiente na Região
do Vale do Itapocu e que concedeu, em junho, ao prefeito de Coru-

I

pá, Luiz Carlos Tamanini (PMDB), o "Prêmio Porco", por irregu- ,

laridades no lixão da cidade, voltou a denunciar descaso no local.

Desta vez, a entidade garante que a Prefeitura não regularizou o

problema detectado anteriormente e está há dois meses sem dar

destinação adequada aos detritos.

Previsão
Com relação à aliança PPB/
PFL, Bylaardt garante que não

vinga. Na opinião dele, a
rejeição dos candidatos vai
inviabilizar a coligação.
- A um ano das eleições,
nenhuma pesquisa credencia o

lançamento de candidaturas.
No momento, o que deve ser

considerado é o nível de

rejeição.
Os vereadores Ivaldo
Kuczkowski e Altair Aguiar,
ambos do PPB., já se lançaram
candidato a prefeito.

Tôfora
O deputado federal Vicente

Caropreso (PSDB) descartou a

possibilidade de presidir
a Executiva estadual
do partido. Ele, que é

presidente
da comissão provisória, deixará
o cargo no dia 6 de dezembro,
um dia depois da eleição
para a escolha da nova direção.
- Posso até fazer

parte da Executi va, mas não

serei presidente - garantiu.

Troca-troca
Na sessão da última

segunda-Ifeira, a primeira suplente Maria
Salete Patrício e o quinto do

IPMDB José Mário Rodrigues
assumiram as vagas dos
vereadores Pedro Garcia

e Gilda Alves (sem partido) I
na Câmara de Jaraguá do Sul.

Os suplentes ficam
no cargo por 30 dias,

quando os titulares voltam.
Essa é a segunda vez

que Maria Salete
assume o cargo nessa

legislatura.

I

Lamento

Caropreso disse que lideranças
tucanas estão insatisfeitas com

a composição do governo
estadual. "Temos a tarja de

governo, mas na verdade não

somos", reclamou, informando

que o PSDB tem 45 mil filiados

em Santa Catarina, 13

prefeitos, todos candidatos à

reeleição, e 315 vereadores. "A

meta é dobrar o número de

prefeitos e vereadores no

próximo ano", confidenciou.

., B��!O�S��CA��S
* Pneus Novos (Michelin, Goodyesr, Pirelli)

* Balanceamentos
*Geometrias

*Suspensão
* Calibragem comNitrogênio

R_ Mal. Floriano Peixoto, s/ng - Centro

Fone (047) 372-3574 - Jaraguá do Sul
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Morre o diretor deProdução da
I

DuasRodas,LuísAlbertoLeigue
'tutcho' tinha
·43anose
deixa mulher
e três filhos

Jaraguá do Sul- O diretor
de Produção da Empresa Duas
Rodas Industrial, Luís Alberto

Leigue, mais conhecido como

Lutcho, faleceu na noite do últi

mo domingo, no Hospital e Ma
ternidade São José. Engenheiro
agrônomo, Lutcho, 43 anos, foi
vítima de câncer. O velório foi
realizado na recreativa da

empresa e o sepultamento acon

teceu às 17 horas de segunda
feira, no Cemitério Municipal, no
Centro. Deixa a esposa, Karin, e
os filho, Luís, Karina e Andréa.

Lutcho ingressou na Duas
Rodas Industrial em 1982, atu
ando como gerente da seção de

Agricultura. Em seguida ocupou
o cargo de gerente de Produção
até assumir a diretoria industrial
em agosto de 1990. Deixou mar

cada na empresa a imagem de

grande emprendedor, dedicando
se principalmente a projetos de

implantação de automação indus
trial em diversas unidades de pro
dução da Duas Rodas, tanto na

sede, em Jaraguá do Sul, como

na filial do Chile.

Sempre dedica

do, Lutcho desen
volveu importante
trabalho comunitá
rio. Por intermédio
do Rotary Club, on
de era um dos mais
atuantes membros.

prestou diferentes

serviços sociais, que
atendeu centenas dc

pessoas.
A equipe do

CORREIO DO PO

VO, ainda conster

nada pela morte do

amigo Lutcho.

aproveita a oportu- Luis Alberto Leigue
nidade para trans-

mitir aos familiares e funcionários para seguir a caminhada. A crença
da Duas Rodas Industrial os vo- . na imortalidade da alma, uma das

Ó;

tos de pesar.
A atenção e o carinho dispen

sados por Lutcho, quando pro
curado, nos cativou e contribuiu
decisivamente para o fortaleci
mento dos laços de amizade.

Nesta hora de profundo pesar,
quando os questionamentos
fervilham nossas mentes, é

preciso lembrar da figura de

Deus, senhor da vida e pai de
todos nós. Somente a fé num

Deus infinitamente bom e justo
nos consolará e nos dará forças

condições transcenderytais da fé,
nos renova e nos fortalece diante
da morte do corpo, sabedores que
Deu s nos preparou um lugar
especial para estarmos junto
d'Ele.

Se Lutcho foi chamado à

presença de Deus antes do que
esperávamos, é porque encer

rou sua missão aqui na Terra .

. Cumprindo a tarefa definida

pelo criador, na sua infinita sa

bedoria, nada mais nos resta se

não parti r.

r-

I
I O Termina no dia 15 o prazo para declaração de isentos. Devem declarar as pessoas físicas
I que não declararam Imposto de Renda nesse ano (aqueles que tiveram renda inferior a R$
10,8 mil em 1998).
O chefe da agência da Receita Federal de Jaraguá doSul, João Batista Nunes Coelho, informou
que a declaração de isento tem como objetivo confirmar o registro do CPF.

Quem não declarar terá o registro suspenso, caso volte a não declarar no próximo ano. Sem o

CPF, a pessoa física não poderá manter conta bancária ou cadastro para qualquer operação.
A declaração poderá ser feita nas agências dos Correios, por R$ 2,00, ou nas casas lotéricas, a
R$ 0,50, pelo telefone 0300 780300, ao custo de R$ 0,27 por minuto, ou ainda pela Internet, no
endereço www.receita.fazenda.gov.br.

o O gerente de Recursos Humanos da Metalúrgica Menegotti, Mauro Minelli, informou que as aulas
do Projeto Educação do Trabalhador iniciam na segunda-feira (18).
Em Jaraguá do Sul, o curso acontece na sede da empresa, e em Schroeder, no Núcleo Avançado de
Ensino Supletivo.

o A Câmara de Crédito do Fórum .Catarinense de Desenvolvimento definiu como prioridades
a organização e a disponibilidade de informações nas entidades de classe, aproximar oferta e

demanda real de crédito, atuar junto aos agentes financeiros e trabalhar a viabilização do

crédito, considerando a viabilidade econômica.
A decisão saiu durante o workshop que reuniu representantes dos tomadores de crédito de

instituições financeiras de Santa Catarina, no auditório do BRDE (Banco Regional de
Desenvolvimento do Extremo Sul), na semana passada.

o A Câmara de Crédito será integrada pela Fiese, Fecam, Facisc, bancos oficiais, BRDE, cooperati vas
de crédito, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Integração ao Mercosul, Faesc, Fetaesc,
Fecomércio, Assembléia Legislativa, Epagri, Sebrae, FCDL e Fampesc.
L__ � � �
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Tecidos

Confecções
Calçados

Crediário próprio
Atendimento das 9 às 20 horas

Fone: 371-4100

CJJr. 9lcgr 91ideki Cfiodrigues da ui/Da

Ortopedia e Traumatologia
Cirurgia do Joelho - Artroscopia

CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA

R. Dr. WaldemiroMazurechen, 55 - Apto. 1
Fone: (047)371-6511 - Jaraguá doSul- 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

INAUGURAEMJARAGUÁOOSULOMELHOR

COLCHÕES
COLCHÕES SOB MEDIDA· TRAVESSEIROS - TAPETES

Tapete J. Serrano
2,00x 2,50

Apenas - R$ 69,90

Colchão Mannes
1,38 x 18-033

Apenas - R$ 169,90

Ct�lIIé,ç;""eFÍ'lIMSe
fIe'''II'''SelllGe,,,L

DPc� S4�""� ?;,,�
kl;""� "/;lIIe/lfilS

Rua CeI. Proc. Gomes � Oliveira.
1150 - Centro

Fone: (047) 372-1468

Verdureira da
RAQUEL Ltda.

No Calçadão, 180 - Fone 371-4454

Prefeito deMafra,
Carlos Saleba,

Arlindo Miguel,
presidente da

Associação
Comercial e
Industrial de

Mafra, eo
presidente da

Facisc, Roberto
Breithaupt; em

evento na cidade
de Mafra

Cristiane Gisele

Araujo, filha de
Adilson (Ada) e
LurdesAraujo,
de Guaramirim,
campeoníssima
no Arremesso de

Peso dos 12""

Joguinhos
Abertos de Santa

Catarina

Casal Naldo e Célia

WiUe, diretores do
Barra Velha Wille

Hotel, servindo aos

sábados delicioso café
colonial

Carla Mayer,
Dilma

Oppermann e �
artista plãstic«
Asta dos Reis,
Joinville, no
coquetel servü
pela empresa
Mannes

Estofados, em
Guaramirim

Marineiva,filha de
Carlos Roberto e Mag

.

H. Pinheiro, eMárcio,
filho deManoel e
Marilda

. Santos,
contra{ram núpcias dia
de setembro, na Igreja
São Francisco. Assis,
recepcionaram os

convidadÔs no Baepe�

PAAZ �RA!i .-u>-... e.�
Aluga telões

FONE/FAX (047) 372-2167
.

.
.
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História, Fatos eTradi�
História em :rotos

CORREIO DO POVO
Quarta-feira,

6deoutubrode 1999

Por Egon Iagnow

Desfile de atiradores na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca

Sociedade Germânia. Cultivava, além do tiro, a prática de esportes e a ginástica

As sociedades de atiradores na

nossa região surgiram a partir do

começo do século 20. A primeira
foi a Sociedade Germânia, fundada

em 1906. Outras se seguiram.
Quando observamos os seus

estatutos, vemos em todos eles que
a finalidade destas sociedades era

proporcionar divertimento e

fraternidade aos associados, tendo

como um dos pontos fortes a

prática do tiro ao alvo. Outros

divertimentos também existiam, tais
,

.

como competições de cabo-de-

guerra, jogosde cartas (Scat), bailes
e grupos de canto. Hoje, pretende
se preservar esta tradição através da

Schützenfest (a Festa dos·

Atiradores), que reúne amaioria das

sociedades de nossa região.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Há 68 anos

Confira a História
liA História de nossa gente não pode ficar só

na saudade ", O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.

Barão de Itapocu Há 72 anos

- Em 1927, o próprio CORREIO DO POVO, na edição n° 438, de 8 de

outubro, Edital de Praça - dos prédios de Venâncio da Silva Porto, que
ti-nha lugar dia 10 e era a segunda e última praça, onde os bens podiam
ser arrematados por qualquer quantia, mesmo ao preço avaliado. Os

"urubus", dizia a notícia, se banqueteavam.
- A pedido da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, abria-se um

inquérito em Jaraguá contra o encarregado da secção de despachos, que
vinha fazendo despachos para São Paulo com um livro de talões falsos,
há cerca de quatro meses. Preso preventivamente ficou provado ter

lesado a estrada de ferro em mais de 4 contos de réis.

Há 71 anos

- Em 1928, a Ponte Tavares Sobrinho, sobre o Rio Jaraguá, estava

marcada a sua inauguração, para as l l horas de 7 de outubro. A comissão
dos festejos pedia o comparecimento à gare da estação, às 9h30. Lá
eram recebidas as autoridades de Joinville: o dr. Mario Portugal, juiz de

Direito da Comarca de Joinville, o cel. Lares Vieira, comandante da força
pública, pelo sr. capitão Vergílio Dias e o próprio Tavares Sobrinho. O

banquete era no Hotel Central e, na ponte, havia festejos abrilhantados

pela banda do Tiro-de-Guerra e custara Rs. 32:000$000, sendo que os

colonos da margem direita contribuíram com mais 8 contos de réis, vão
de 24ms., toda coberta. Falavam na ocasião o juiz Mário Portugal e o sr.

José Américo Barreto. Em alemão, falava o sr. Miguel Graf, antigo eleitor,
residente no outro lado do rio, presentes ainda Hans Jordan, Sérgio Vieira
e Eduardo Schwartz, diretor do "Jornal de Joinville". Graf lembrava que
do lado direito começava o Município de Paraty, atual Araquari. Ã noite
havia baile no Salão Buhr.

Há 70 anos

- Em 1929, o intendente Arthur Müller recebia de Florianópolis as plantas
do edifício (futuro Grupo Escolar Abdon Batista) e o construtor Leopoldo
Mahnke iria fazer o orçamento da obra. O governador dr. Adolpho Konder
prometia fazer um auxílio de 20 contos de réis (que segundo o cálculo

deveria dar um pouco mais).
- A Sociedade Familiar �e Diversões elegia a diretoria para o período de

1929 a 1930: presidente, João Adams (reeleito); vice, srta. Henni Andersen;
10 secretário, Fritz Vogel; 2° secretário, Alvaro Oliveira; I ° tesoureiro,
Leopoldo May (reeleito), e 2° tesoureiro, sra. MariaMay (reeleita). O Conse
lho Fiscal ficava com Jacob Andersen, Jacob Buck e Carlos May. Francisco
Fischer Jor. era ensaiador parte português, e Herbert Bier, em alemão.

- Em 1931, o dr. Nereu Ramos, presidente do Partido Liberal Catarinense,
chegava a Joinville (domingo) e, na segunda-feira, visitava Jaraguá.
- Roberto Marquardt, então intendente provisório do 2° Distrito, de ordem
do prefeito municipal de Joinville, tornava público, em edital, que se cobrava
o imposto sobre conservação de estradas e pontes, do corrente exercício,
sob pena de multa de 10%, no mês seguinte.
- Designado como negócio de porcos - a firma Francisco Mattarazo, de
São Paulo, fazia embarcar na estação de Jaraguá a primeira leva de porcos,
que aqui adquiriam ao preço de 21 a 22$000, a arroba, sendo remetidos

cerca de 200 cabeças. Se as compras eram vantagem ao distrito, só o

futuro poderia dizer. O certo é que o

prejuízo das rendas municipais é que

perdia os Rs. 3$600, por cabeça abatida,
imposto esse que aquele não estava

sujeito. O que se queria dizer a esse grande
industrial que, da outra vez, fizesse seu

chiqueiro em outra parte e não ali, na rua

principal, entre dois hotéis. Os jaragua
enses não gostavam muito daquele cheiro,
e principalmente- em dia de sol quente e

vento Leste-Oeste.

Qualidade
Marista de

Educação

F7

fuYt &� 1IidM-S�

Sesquicentenário de RaúlinoHorn

Ordenadoo primeiro padre
marista brasileiro

o Instituto Histórico e Geográfico de

Santa Catarina realizou, com a Assembléia

Legislativa do Estado de Santa Catarina,
no último 28 de setembro, às 18h30,
Sessão Solene pela passagem dos 150 anos

de nascimento de Raulino JúlioAdolpho
Horn, no Plenário Osni Régis, do Palácio
Barriga-Verde.

Na ocasião falou o sócio emérito do

IHGSC, Jalí Meirinho, sobre a ilustre

personalidade do catarinense do passado,
natural de Laguna, nascido em 1 de julho
sIe 1849, filho deEduardo Amadeus Adolfo

Horn, natural daAlemanha, boticário (chega
a Santa Catarina, em 1838), e de Claudina

Bernardina de Oliveira Medeiros Horn,
fazendo os estudos primários em sua cidade

natal. Formou-se em farmácia pela
Faculdade deMedicina do Rio de Janeiro.

Desde então aderiu às idéias republicanas,
trabalhando junto de Quintino Bocaiúva,
Saldanha Marinho e outros republicanos.
Fundou, em Santa Catarina, em plena
monarquia, o Partido Republicano e

pleiteou uma cadeira à Assembléia Geral
do Império. Foi presidente do Clube

Republicano da cidade do Desterro, em
27 -6-1887, e reeleito. Fundou e presidiu
o Clube Abolicionista do Desterro. Pro

clamada aRepública foi aclamado chefe do
governo Provisório do Estado (17-11-

José Roberto Medeiros Furtuoso é o

primeiro jovem brasileiro a ser padre
marista. A ordenação aconteceu dia 14

de agosto, na Catedral Sagrada Família,
em São Paulo. No Brasil, ao todo, são
11 padres maristas, mas todos nasceram
em outros países. O neo-sacerdote
concluiu o curso de Letras-Português na
PUC, Filosofia no Instituto Vicentino,
noviciado no Peru e Teologia no Centro

de Estudos Superiores da Companhia de

Jesus, Belo Horizonte.
Na visão de José Roberto, soli

dariedade, integridade e fraternidade

são, atualmente, valores arranhados.

"Solidariedade virou show. Em vez de

solucionar necessidades e colocar a

pessoa como centro, quem aparece é o

promotor e suas intenções particulares",

1889). Nomeado pelo governo Provisório
primeiro vice-governador (12-4-1890).
Senador, por Santa Catarina, à Assembléia
Nacional Constituinte (1891) e àlegislatura
(1891-1893), com mandato de 9 anos

(1891-1899). Presidente da CâmaraMu

nicipal ?O Desterro (1899), que logo
deixou. Foi redator do Jornal "Gazeta do
Sul". Fundou a Sociedade de Agricultura e

a Catequese dos Selvícolas, das quais foi
presidente. Delegado especial do inspetor
geral da Instrução Pública, Rio de Janeiro

(20-12-1889). Deputado ao Congresso I

, Representativo do Estado à 10" Legislatura
(1919-1921). Presidente do Congresso
(1919, 1920 e 1921). Deputado Estadual I

à 11" Legislatura (1922-1924). Presidente
do Congresso (1922, 1923 e 1924).

,

Deputado Estadual à 12" Legislatura (1925-
1927).

Faleceu em 26 de setembro de 1927.
Foi casado com Henriqueta Avelina

Monteiro Horn, filha de Antônio José

Monteiro e de Florência Antônia da

Conceição Monteiro, havido desse

consórcio descendência.
O teuto-brasileiro consta do Dicionário

Político Catarinense, organizado pelo
sócio emérito do IHGSC, professor, ex
presidente e escritorWalter Fernando Pi

azza.

lamentou o religioso.E acrescentou: "É
preciso entender melhor o discurso que
está no ar. Às vezes, as palavras são

opacas. Integridade significa articular

palavras, valores e ações. Por sua vez,

só há fraternidade, se vamos ao encontro

e partilhamos a nossa vida com os

carentes em níveis material, espiritual e
acadêmico.

José Furtuoso: "A razão de estar no

mundo nos remete a profunda reflexão.
A esperança e a caridade vão abrir pos
sibilidades de um mundo melhor e

empurrar a humanidade a uma experiência
cristã mais profunda. O cristão é chamado

a acreditar em ummundo menos egoísta.
O egoísmo desinstala e desequilibra a

pessoa". Fonte: "Vida Universitária
PUC-PR - página 7".
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MOMENTOS DE REFLEXÃO

CORREIO DO POVO - 3

'O USO da oração'
o célebre cientista e grande
matemático Albert Einstein

podia fazer fantásticos
cálculos em sua mente.

Certo dia, combinou com um

amigo fazer um passeio e

procurou-o em sua casa.

Porém, este atrasou-se com

os seus preparativos e o

visitante teve

que esperá-lo. Finalmente
veio, desculpando-se do
atraso. Sorrindo, Einstein
disse:
- Não te preocupes amigo,
o que tenho para fazer, posso
fazê-lo em qualquer lugar.
Ele se referia aos cálculos

matemáticos que executava

constantemente em seu

cérebro.

Digo, agora, que Deus nos

deu um dom maravilhoso, o
de podermos falar com Ele
em oração. Esta nos coloca

imediatamente na presença
de Deus. Estar na presença
de Deus tem como

conseqüência, que o nosso

ser começa mudar nosso
caráter. A inquietação nos

deixa para dar lugar a uma
paz profunda. A tristeza se

afasta de nós para encher
nos com alegria contínua. O
nervosismo se acalma e a

quietude .corneça a reinar em

nosso ser. Não é a oração
que nos ajuda, mas sim é a

oração que nos liga com

Deus. Dessa ligação, resul
tam as ricas bênçãos divinas.
Se o matemático Einstein

podia fazer seus cálculos em

qualquer lugar, o cristão pode
orar em qualquer situação,
lugar ou posição.
Imagine que privilégio nós

temos com isso. De qualquer
parte do mundo podemos,
pela oração, nos colocarmos
na presença de Deus!

Façamos diariamente uso

deste maravilhoso presente
divino, que é a oração.
Um abraço, Alba Piske

Frases do 'Jornal Universitário'
"Uma universidade' é defi-

9291nos
A EDUCAÇÃO COMPLETA

nida por sua vitalidade e sua

busca por renovação. Mas as

transformações devem ser in
troduzidas com sensibilidade e

moderação. Em ciência e saber,
a excelência é enganadora e

transitória, difícil de se conse

guir e fácil de se perdei" (Itamar
Rabinovich, presidente da Uni
versidade de Tel-Aviv, de Is
rael, no Estadão"), edição 333.

"A especialização, associ
ada à globalização, pode ter o
pernicioso efeito de construir
uma comunidade de indivíduos
ilustrados sem capacidade crí
tica pata analisar a realidade e

manter sua identidade cultural.

(Acordo de Santiago -,docu- '

mento da 1 a Conferência Ibero
Americana de Reitores de

UniversidadesPúblicas; realiza
da em agosto. Edição 333).

�rclllc>, .

ItaliaI1C>
de Jaragu.á do Su.l

Curso de formação - Itália

Seguiu dia 4 de outubro para Trento - Itália -, nosso tesoureiro, sr. Valdir

Bressan, para participar de um curso de formação denominado "corso di
Formazione Manageriale".

O curso tem a duração de 30 dias e o custo é totalmente coberto pela Província
Autônoma Di Trento em função do vínculo com nosso Círculo Italiano.

Nosso amigo Valdir terá oportunidade de conhecer a realidade econômica,
cultural e artística de Trento, podendo trazer informações úteis para o Círculo e

para a comunidade. São oportunidades que surgem e que, de alguma forma, podem
ser consideradas um prêmio aos que se dedicam abnegadamente às atividades do
Círculo Italiano. Sucesso
é o que desej amos ao

Valdir.

Devanir Danna
Presidente

Novos e usados - Fone 371-8287
Rua Antônio Carlos Ferreira cl Henri ue Piazera

ROTARYCLUB
DE GUARAMIRIM

(047) 373-0187

ROTARY X APAE - Foi positiva a participação dos alunos da Escola
Maria Ana Malutta na abertura do 11° Gijo. Rotary externa os sinceros

agradecimentos aos alunos e a toda equipe envolvida nesta apresentação.
Também agradece pelo excelente trabalho desenvolvido pelos funcionários
e professores da Apae, no serviço de restaurante durante todo o Gijo.
Uma demonstração de trabalho com qualidade e especialidade. Ao

,

Restaurante "Dois Irmãos'' também os elogios. Parabéns emuito obrigado.
ROTARY X GIJO - Fica o agradecimento a todos os companheiros de

clubes presentes ao Gijo, pelo comparecimento e pelo companheirismo
vivido naqueles dias, mesmo disputando jogos, mas dentro de um

companheirismo sadio. Aos classificados em 10 lugar, São Bento do Sul,
Cidade dos Móveis; e 2° lugar, Rio Negrinho, os nossos parabéns; e aos

demais clubes presentes, o nosso muito obrigado pela compreensão e

amizade, que foi possível acontecer graças a todos os companheiros
presentes. Um agradecimento especial ao governadorRolfBotho Hermann
e sua esposa, Gilian, pelo comparecimento e apoio. O Rotary Club de
Guaramirim agradece também ao Dionei e sua equipe de árbitros, e

voluntários, como é o caso do Rotaract e Casa da Amizade.
ROTARY X COMUNIDADES - Em várias iniciativas e trabalhos
comunitários nossos companheiros do Rotary estão presentes com

dinamismo e trabalho voluntário, Na Associação de Moradores dos

Imigrantes, Angelo e Gelson comunicam o início da Reciclagem de Lixo

pelos moradores daquele bairro, No Clic (Conselho de Lideranças
Comunitárias), companheiro RogérioWank comunica as reivindicações e

necessidades oriundas das reuniões. 1) Lei tornando obrigatória a

construção das calçadas nas vias principais da cidade, dando condições
aos deficientes de ir e vir. 2) Reativar a Comissão Especial de Trânsito já
que as sinalizações de trânsito em Guaramirirn estão desatualizadas de

acordo com a nova Lei e inexistentes. 3) Apoio à Associação da "Vila
Carolina" para estruturação dos Estatutos. Rotary Club 'de Guaramirim

apóia as iniciativas e parabeniza os companheiros pela iniciativa e trabalho

voluntário, procurando organizar as comunidades para que os municípios
tenham uma melhor qualidade de vida e exerçam os seus direitos à cidadania.
ROTARY X AGUAPÉ - Com boa receptividade a fundação da

Associação Guaramirense de Preservação Ecológica. Empresas de

renomes em Guararnirim, como é o caso daWeg Química S.A. e Juriti.já se

solidarizaram com a iniciativa. Também a Acaprema se pronunciou e

remeteu Laudo Técnico de Empresa a ser analisado pela diretoria do

Aguapé. As reuniões acontecerão no Bairro do Avaí, no Jardim Pré-Escolar
do Sesi. Companheiro Alencar Manoel Vasques presidindo a Aguapé
comdinamismo.
ROTARY X ALFABETIZAÇÃO VOLUNTÁRIA - Companheiro
Osnildo contribuiu com o pagamento da inscrição para que nove

voluntários do Bairro Avaí pudessem participar num treinamento de

alfabetização voluntária. Rotary parabeniza a Lucilda Micheluzzi,
presidente da Associação de Moradores do Bairro do Avaí, pela iniciativa.
Os voluntários deverão desempenhar este trabalho no Bairro do Avaí,
além de também iniciar a alfabetização na Apae com os deficientes adultos,
É a comunidade dando exemplo que certamente deverá contagiar as demais
associações de moradores. É o Rotary encorajando os indivíduos a

assumirem responsabilidade pela melhoria de sua comunidade;
reconhecendo o valor e a dignidade de todas as profissões, encorajando
o desenvolvimento do potencial humano na sua plenitude dentro do
contexto da cultura e da comunidade local.

ROTARYXAPOIOÀSPROMOÇÕES-CasadaAmizadepromovendo
polenta com galinha para obter recursos para o "Lar da Criança", no
próximo dia 9/10/99, Associação de Moradores da Comunidade Laura de
Borba (Morro do Satuca) promovendo Bingo no Salão da Igreja Bom

Jesus, dia 16 de outubro. Iniciativa louvável pelas senhoras da Casa da

Amizade, tendo como presidente Maria Vasques; e da Associação de

Moradores, presidida pelo companheiro Cleber Ivan Saade. Parabéns!

��
6��

Posto de
Gasolina
Maiochi
Ltda.

Rua 28 de Agosto, n" 1598
Centro - Guaramirim - SC

Telefone

Rua Reinaldo Rau, 61 - SEdas 1 e 2

Jaraguâ do Sul
Telefones: 371-5531 - 982-0710
Rua Paraíba, 256 - Blumenau
Telefone/Fax: 340-2393

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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BRASíLIA-DF

Lauro afirma que o Brasil
vive "ditadura compartilhada"
"Existe no Brasil uma ditadura

compartilhada' entre o Executivo e o

Legislativo", afirmou na sexta-feira o

senador Laura Campos (PT-DF),
estranhando declarações do presidente
do Senado, Antônio Carlos Magalhães,
que teria condicionado a permanência
do ministro Pedro Malan no governo à

. mudança na política econômica num

prazo de 90 dias:
- Se examino esse comportamento,

como tenho feito, chego à convicção
pronta e acabada de que existe uma

ditadura compartilhada neste País: um

ditador disfarçado no Executivo e um

outro aqui, no Legislativo. A oposição
deve se calar, não tem espaço para ela.

O conflito passou para dentro dos
Poderes - avaliou o senador petista.

O senador considerou artificial o

debate entre desenvolvimentistas e

monetaristas. Segundo sua análise, o ex
ministro Clóvis Carvalho "caiu porque
levou o debate muito a sério, não

entendeu que não era para valer". Para

Lauro Campos, "esse falso dilema está

posto na sociedade para ocupar todo

espaço do discurso e não deixar a

38049 Vigolo Vattaro 111.725 (Trento-Itália)
Casa Natale Madre Paolina

(+ 16.12.1865) Fondatricedelle
"Piccole Suore dell 'Immacolata Concezione"

Tel.: 0461/848755

Bolzano Verona

) Vigolo Vattaro

Km. 12

Trento

Autpstrada A 22

Gentileza do dr. Humberto Prádi, de uma desuas viagens à

pátria-mãe.

oposição aparecer".
Para ele, a técnica do falso debate

funciona tão bem que o regime militar
de 1964 adaptou a fórmula.

"Como quem está na cadeia não po
de debater, \l ditadura inventouuma divi
são moderada, uma espécie de 'democra
dura'. Toda vez que os democratas da

ditadura sentiam alguma reação às impo
sições, ameaçavam com a 'linha dura',
teoricamente muito pior. Assim impu
seram medidas duríssimas", disse ele.

JORNAL DO SENADO, ano V -

n° 941 , de 13-9-99, pági na 7)

CAFÉ-BINGO NO
COLÉGIO EVANGÉLICO

Promoção da APP -

Associação de Pais e

Professores - do colégio
para arrecadar recursos

para reestruturar o pátio dos

alunos, irá acontecer pela
primeira vez no próximo dia

, J 6, com início às 15 horas.
Serão muitos brindes em

grande número de rodadas

para um público estimado
.

em mais de 300 pessoas.
Os alunos estão se

organizando para a venda de

cartões e concorrerão a uma

tarde no shopping, desde que
sua sala for a que· vender o

maior número de cartelas, ao
custo de R$ 7,00-

incluindo um delicioso café.

Cartelas extras a R$ ] ,00
cada.

Maiores informações tel.:

371-9210, cl sra. Fatima

Memória Jaraguaense
O que faltou para contar... (eXXI)

Tio Eugênio
Ângelo Piazera

"Affonso Piazera, nascido na barra do Rib. da Molha, em 4 de junho de 1894, frlho de Ângelo e Constanza N.

Piazera, consorciou-se com Elisabeth PangratzWolf, que lhe deu os seguintes filhos: Ângelo, casado, fotógrafo;
Carmen P., casada com Hans Breithaupt; Renato, casado, topógrafo; Olga P., casada com Stanelaw; Romeu,
casado; Jorge, casado; Arno Piazera, casado, bacharel em Direiro (Brasília).
Affonso é um dos últimos pioneiros desbravadores que por várias décadas mourejou resoluto e manteve a mais

acatada honestidade, em suas inúmeras tarefas executadas em benefício da sua última gleba da velha Colônia

Jaraguá". (

Feito este intróito, para mostrar o porque da citação de Ângelo, neto, a quem recorro com freqüência para me

socorrer nas dúvidas que surgem, quando há duplicidade de informação sobre um mesmo assunto, conversamos

longamente e, por vezes, também desviamos daquele assunto enfocado, para discorrer por outros que, igualmente,
interessarn àqueles que se dedicam ao resgate da memória jaraguaense.
Assim foi que, no dia 9 de dezembro de 1998, às 8h48, em plena manhã, passo pelo Calçadão da Marechal e, na

frente da Praça' Ângelo Piazera (avô), está parado na frente de seu ateliê, o Ângelo Piazera (neto), que está

disposto a um bom papo. Juntam-se ainda o irmão Alcídio Schmidt, diretor do Colégio São Luís(Marista), e o dr,
.

Fernando A. Springmann, que recentemente voltou do Canadá, de visita ao seu filho.

Conversa vai, conversa vem, e o Ângelo lembra de coisas do passado, vividas por ele mesmo, pois, durante algum
tempo foi auxiliar no Fórum de Jaraguá, no Cartório do saudoso Nei Franco, isto lá pejos idos de 1940 a 1945.

Voltaremos. Até a próxima.

Elly Regal
MíDIA INTEGRATIVA

Academia de Letras
A Academia Friburguense de Letras, sob a presidência da acadêmica Maria José Braga
C. de Albuquerque, realizou palestra com a professora e acadêmica Wanda Barroso

Borges, dia 24 de setembro. Na ocasião, Wanda abordou o tema: A vida do conde
Saint Germain, que viveu no século 18 o Mestre, o Mago Branco, o Cabalista, o

Templário, o Iluminista, o Gnóstico, o Esotérico, o Franco Marçon, o Rosa-Cruz.
.

Sincronias
· o governador Garotinho está empenhado em melhorar a segurança

púhlica do Estado do Rio de Janeiro. Esperamos mais policiamento em

Niterói que, castigada pelos delinqüentes, põe o Município nos mais altos

índices de criminalidades. Cresce o número de habitantes, diminui o

número de policiais. Vamos numa corrente manter o nosso quarto lugar
em qualidade dé vida no Estado.
· Alaíde Júlia Bernardo tem-se dedicado aos preparativos da apresentação da 20'

Ciranda de Poesias, promovida pela Prefeitura do Rio de Janeiro,. na Biblioteca

Popular de. Jacarepaguá. Tradicional e concorrido concurso, que recebe poetas de

todo o Brasil, tem em Alaíde Júlia peça fundamental para sua realização. O evento

será efetuado em duas etapas. Dia 16 de outubro, categorias Infanto-Juvenil e Infantil,
e dia 23, categorias Adulto e Juvenil, no Espaço Cultural Professora Sylvia de Sá, na
Rua Barão, 1180, às 16 horas.

-

· No Clube Central, a escritora Maria Thereza lançando seu livro "A.

revolta", que demonstra a saga de uma jovem em fins do século 20, quando
nossa cidade foi bombardeada na ocasião da revolta da armada.

, . No programa Fala Niterói, pela NTV (Niterói TV), canal 5, aos sábados, o acadêmico,
jornalista e professor Stelling tem entrevistado importantes personalidades da vida

pública de nosso Município. Stelling está se dedicando ao seu estudo doutorado em

Ciências Empresariais.
· Realizou excelente palestra no Colégio Santa Martha, sobre a importância
do meio ambiente, o professor Jorge Flores (presidente do Instituto

Brasileiro de Preservação e Desenvolvimento Ambientai). Na ocasião, a

presença do vice-presidente do Instituto, professor Stelling, foi uma das

ilustres figuras.
· I de outubro, na Basílica de Nossa Senhora Auxiliadora, a apresentação do estimado

padre Marcelo, que irá blindar ao público, através do órgão da Basílica, com obras

clássicas.
· A convite do p residente Nemécio Calazans, do Cenáculo
Fluminense de História e Letras, proferiu excelente palestra o acadêmico

Jorge Picanço, presidente da Academia Guanabarina de Letras.
· Do dia 5 a 8 de outubro, no Niterói Shopping, estará ocorrendo um grande evento

com debates e 56 estandes de instituições públicas e privadas sobre meio ambiente .

SÁBADO
l5hOO - Matriz

19hOO - Matriz

17h30 - São Luiz

17h30 - Rainha da Paz

i 9hOO - São Benedito

DOMINGO

07hOO, 091i00 e 19hoo - Matriz

08hOO - Molha

:1I'jIIRMíIJli IIRºlíJI� ± �'Q�Qt:�1
SETOR MATRIZ

NOSSAMENSAGEM

o Banquete do Reino

O convite para o banquete do reino se expressa na bondade de Deus. Na parábola
do grande banquete, o anfitrião acha-se compenetrado pela alegria da grande festa

que faz aos convidados. Quando a cuidadosa preparação terminou, ele manda dizer

aos destinatários da festa: "Venham, já está tudo pronto!" E todos recusam o

convite dando as devidas desculpas. E o anfitrião se acha sozinho e desamparado
com sua ceia pronta e sua alegria. Mas não se deixa levar pelo azedume. Passa por
cima des primeiros convidados e encontrá ressonância entre os que eram considerados

perdidos, que agora vêm a ele, e com ele celebram a refeição. A sala do banquete se

enche, 'apesar da recusa dos primeiros convidados.
Muitos são cönvidados para o banquete, mas poucos farão parte desta festa.

Portanto, não basta ser chamado. No juízo de Deus serão exigidos outros 'requisitos:
ter-se mostrado digno da vocação, com humildade, crescente fidelidade e caridade

desinteressada. Vamos agir, antes que seja tarde demais. Antes que se feche a porta
da sala do banquete. Numa 'palavra: converter-se enquanto é tempo. (Mt 22,1-14)

Apoio:

Matriz - Fones (047) 371-0380
- 371-3969

Rua Cabo Harry Hadlich, 47
Filial- Fone: (047) 371-7311
Rua Walter Marquarät, 110

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTDA. CASA DAS TINTAS

Assessoria Comercial

Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, 429 - Sala 105
Ed. Florença _1° andar

Fones: (047) 371-1910 e 372-3125

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Projeto pioneiro de cooperativa de faccionistas
gera empregos e renda emMassaranduba

Edson Junkes/CP

Depois de dois anos e meio

de funcionamento, a Cooperati
va de, Facção Coopermass con

solida-se como iniciativa bem-su
cedida. Pioneira e possivelmente
a única no ramo na Micror

região da Amvali (Associação
dos Municípios do Vale do Ita-

/

pocu), a Coopermass mostra

que pode seruma alternativa pa
ra as costureiras. Conta com 24

associadas (o que significa 24

empregos gerados), produz 30

mi I peças de confecções por
mês e tem meta de expandir os
negócios, instituindo mais um

I

turno de trabalho e admitindo

mais dez sócias. Toda a pro
dução é destinada a uma em

presa têxtil de Guaramirim.
Nem um arrombamento

ocorrido nas antigas instalações,
na Rodovia Guilherme Jensen,
quando os ladrões levaram equi
pamentos e roupas prontas, cau
sando mais de R$ 10 mil de

prejuízo, diminuiu a disposição
das costureiras. A cooperativa
enfrenta um desafio: não tem

condições de custear despesas
de transporte para atrair mão
de-obra qualificada.

Para algumas sócias, como
Rosmeri Coelho, 27 anos, a co

operativa foi uma saída provi-
dencial. Página 4 Expansão: entidade planeja instituir mais um turno de trabalho oferecendo pelo menos de: novas oportunidades de emprego

Produtores de Prefeiturade Casaniniciaa Avançode Apae inaugura-

. Massaranduba Corupá colocaçãode
'-,

primeira etapadoençafúngica
devemreativara recuperaacesso f1úornaáguaem ameaçaos da sedeprópria
Abama ' às cachoeiras Massaranduba bananaisdeSC emGuaramitim

Página 2 Página 2 Página 2 Página 7 Página 7

Gráfica e Editora CP Ltda.

Orçamento sem compromisso
./

RuaWalter JVIarquardt, 1_180
Telefones (047) :370-791 9 / 370-8654/370-8649/370-7944

E-mail: COl�pOyo@jgs_matrix_com_br
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Fotos Edson JunkeslCP
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Con[iança: agente operacional Nildo Voelz ajirma que a águajorn ecida é de excelente qualidadc

Casan instala, equipamentos
para adicionar flúor na água
slstemo entra

emoperação
esta
semana

.

Massaranduba - A di reção
regional da Casan anunciou para
esta semana a entrada em ope

ração do sistema dc fluorctação
da água fornecida à população do

Município. A informação Ioi
transmitida ao agente operacional
Nildo Voclz, responsável pelo
funcionamento da Estação de
Tratamento da empresa na ci

dade. A adição de flúor à água,
importante na prevenção à cárie

dentária, vinha sendo reivindicada

pelas autoridades municipais de

saúde e pela Associação Comer-

cial e Indústrial do Município.
O agente informou que parle

des equipamentos de fluoreiação
já foi adquirida e que a ativação
do sistema ocorrerá ainda durante

esta semana. Voelz disse que a

Iluoreiação é um benefício que
vinha sendo reclamado pela po

pulação e que isso deverá me

lhorar ainda mais a prestação de

serviço à comunidade. "A qu
alidade da água que fornecemos

já é excelente, com a adição do

flúor será ainda melhor", co
mentou.

A fluorctação da água vinha
há tcrnpos sendo reivindicada pela
direção da Aciam (Associação
Comercial, Industrial e Agrícola
de Massaranduba). O presidente
Jairo Riboldi tratou do assunto

pessoalmente junto à direção da

Casan, em Florianópolis, solici
tando esse benefício. Na semana

passada, a Aciarn recebeu cor

respondência do diretor regional
da Casan, Odir Nunes, infor
mando que isso estaria sendo

providenciado. A empresa possui
1,2 mil ligações domiciliares na

cidade, atendendo a 6,5 mil con
sumidores.

A secretária de Saúde e

Bem-Estar Social, Sônia Mar

tini, informou que a Prefeitura
está fornecendo fi úor às

escolas, para que os alunos

possam fazer bochechos; na

prevenção à cárie dentária. Ela
disse que esse procedimento
será mantido nas escolas rurais,
onde a população não tem

acesso à água fornecida pela
Casan.

Núcleo daMulher Empresária homenageia a criança
O Núcleo da Mulher Em

presária e a Aciam (Associação
Comercial, Industrial e Agrícola
de Massaranduba) estão con

cluindo os preparativos para
realizar, neste fin I de semana,

a promoção "Ser criança é

massa", pela passagem do Dia

da Criança, no próximo dia 12

de outubro. A programação,
que terá o apoio da Prefeitura.
será desenvolvida n a Rua

Paulo Cardoso, com jogos,
brincadeiras e distribuição de

brindes ofertados pelo co

mérci o.

Cerca de 20 lojas já confir
maram apoio ao evento e sá
bado estarão ampliando o horá
rio de funcionamento até às 15

horas. As crianças receberão

tíquetes e s e dirigirão aos

estabelecimentos lojistas para
fazer a retirada dos presentes.
Dessa forma, as entidades pro
motoras esperam estimular o

relacionamento da população
com o comércio da cidade, de
acordo com campanha defla

grada recentemente pela Aciarn.
- O objetivo é integrar a

comunidade e também prorno-

ver o desenvolvimento do
comércio - resume Cláudia

Eccel, presidente do Núcleo da

Mulher Empresária, acrescen

tando que, infelizmente, muitos
não sabem o que as lojas da ci
dade oferecem.

Segundo Cláudia, cerca de

300 brindes serão preparados
para serem distribuídos na

oportunidade. Ela conclamou

as famílias a prestigiarem a

iniciativa levando os filhos ao

local do evento. Esta deverá ser

a primeira promoção com essas

características na cidade.

Bananicultores discutem

a reativação da Abama
A Abarna (Associação dos

Bananicultores de Massarau

duba) deverá ser rcati vada. Esta

possibilidade foi discutida pelos
produtores no último dia 24 de

setembro, em reunião realizada na

localidade de Massarandubinha.
Na ocasião foi constituída uma

comissão que ficou incumbida
dessa tarefa. A reorganização da

entidade está sendo incentivada

pela Ascaban (Associação
Catarinense de Bananicultura),
tendo em vista que cerca de 200

agricultores têm a bananicultura

como principal atividade no

Município.
A reunião contou com as

presenças do presidente Edwin

Jurk e do secretário da Ascaban,
Alcibaldo Germann. além do
técnico agrícola Vilmar Abelino,
da Epagri (Empresa, de Pesquisa

Agropecuária e Extensão Rural de

. Santa Catarina), que pronti
ficaram-se a colaborar nesse

sentido. Germann lembrou que a

Aba m a já foi uma entidade
bastante ativa, mas há dois anos

deixou de funcionar, segundo ele
"por problemas localizados e

desmotivação". Ele acredita que
a própria crise que tem acom

panhado a atividade, em função
dos baixos preços do produto,
tenha contribuído para isso.

A pesar das di f'icul dadcs, a

bananicultura continua sendo

importante na região Nordeste do

Estado, onde cerca de três mi I

agricultores sobrevivem dessa

atividade, segundo estimativa da

Ascaban. Em Massaranduba, é a

segunda principal cultura agrí
cola do Município, vindo logo
depois do arroz.

o Hospital
Sagrado,Coração de

Jesus precisa de ajuda

Faça COI/lO o menino Jejersou, quejáje: a sua contribuição

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A telefonia celular entrou em funcionamento na última

quinta-feira (30), em Schroeder, deixando o prefeito Gregório
Tietz muito satisfeito. Realmente, era inadmissível que a

populaçãodo Município ainda não dispusesse desse avanço
das comunicações telefônicas.

A ativação do sistema ocorreu mediante o empenho pessoal
do prefeito Tietz, que não sossegou enquanto não

conseguiu seu objetivo. Ele conta que teve a cooperação decisiva
de lideranças estaduais do PFL.

A previsão inicial era de que o sistema celular só entraria em

funcionamento até o final do ano, mas o prefeito conseguiu que
isso fosse antecipado.

Fervura

Foi Guaramirim que terminou

protagonizando os momentos

políticos mais rumorosos no

final de setembro, quando
esgotou o prazo da legislação
eleitoral para filiações de

pessoas interessadas em

concorrer nas' eleições do ano

que vem, por determinado

partido. A saída de Lauro
Fröhlich da PFL para
ingressar no PMDB
repercutiu em toda a região.

Companheiros
Na semana passada,

comentava-se que Lauro

Fröhlich levaria consigo
alguns companheiros

do PFL para a

f lei ra peemedebi sta,
entre eles Lauro Guesser e

Pedro Ivo da Silva.

O PMDB de Guaramirim

também deverá contar

com o reforço de

Luís Agatti. conhecido
bananicultor do Município.

Boa pontaria
Quem está muito satisfeito com os acontecimentos é o presidente _

do Diretório municipal do PMDB em Guaramirim. Orlando Salier.

Nos últimos dias de mandato, conseguiu garantir a aglutinação do
PTB local e trazer Lauro Fröhlich para a coluna peemedebista:

matou dois coelhos com uma cajadada só.

Dobradinha

Um comentário insistente entre

os peernedebistas
guararnirenses nos últimos dias
foi o de que o ingresso de
Fröhlich no partido teria

praticamente encaminhado uma

boa dobradinha para as eleições
municipais do ano que vem:

Antonio Carlos Zimmermann
lentando a reeleição, com
Fröhlich de vice.
Até agora a possível
candidatura de Zimmermann
para a reeleição vinha sendo
comentada só nos bastidores
do partido. Mas com a

aterrissagem de Frölich no

PMDB, é provável que os

peemedebistas comecem a

tratar do assunto com mais

franqueza.

Dois pretendentes
Em Schroeder, o PFL deverá

decidir com quem irá disputar
o governo municipal nas

eleições municipais: se com o

prefeito Gregório Tietz, que já
admitiu ter interesse em tentar

a reeleição, ou com o ex

prefeito HilmarHertel.
O ex-prefeito diz que
também colocará seu

nome à disposição do partido
e que os corre�gionários é que

decidirão. De qualquer
forma, Herlei garante que não

está preocupado com

o bom momento de Tietz, que
estaria bem postado

politicamente. Na opinião de

Hertel, é melhor um partido
ter dois candidatos do

que nenhum.

Em tempo
Assisto na televisão que o Banco do Brasil está instituindo uma

linha de crédito para apoiar a produção agrícola baseada na

adubação orgânica. Aquilo que os agrônomos da extinta Acaresc
estavam carecas de propor e ensinar, há 20 anos - Anselmo

Hess, notório profissional que atuava em Concórdia (falecido há

alguns anos), entre eles - agora será uma realidade. Tudo

porque as populações dos países desenvolvidos estão preferindo
os chamados alimentos "limpos", livres de produtos químicos.
Como dá para perceber, é bastante tênue a linha que separa os

conceitos de ecologia dos interesses econômicos.

Vereadores fiscalizam aterro

de resíduos naVila Itoupava
Instalação da
unidade está
sendo contestada
na Justiça

Massaranduba - Os verea

dores Alvair Ricardo Pedri ni

(PMDB), Armindo Sezar Tassi

(PMDB) e Margareth Roza Bra

morski (PPB) realizaram na últi
ma quinta-feira uma visita de ins

peção ao aterro de resíduos indus

triais, instalado pela empresaMo
mento Engenharia, na localidade
de Vila Itoupava, em Blurnenau.
A visita foi organizada pela direção
da própria empresa que adrninis-

.

tra o local, interessada em mos

trar as condições de funciona
mento do aterro.

A localização e funcionamento

daquela unidade têm sido contes
tadas por lideranças deMassarau
duba e da Vila Itoupava, com a

alegação de que poderá contami
nar os mananciais de água que
abastecem a região. A discussão
em torno do assunto já se estende

por dois anos e originou uma

questão judicial. A Comissão de

Defesa doMeio Ambiente de Vi Ia

Itoupava eMassaranduba, entida
de constituída com a finalidade
de organizar o movimento de

contestação à instalação do ater

ro, acumula vários argumentos.
O principal deles, diz Mário

Zimdars, presidente da comissão,
é de que o projeto teria sido auto

rizado sem a exigência de apl:e
sentação prévia do Rima (Relatório
de Impacto Ambientai). Além dis

so, informa Zimdars, a empresajá
teria encaminhado um segundo pe
dido-que ele não soube informar
se foi atendido ou não - para po
der trabalhar com resíduos consi
derados perigosos, como lodo de

descargas industriais provenientes
de metais pesados, entre eles

cromo. zinco. cádmio. mercúrio,
chumbo e alumínio.

- A empresa terá que provar
que os mananciais não estão

mesmo sendo contaminados -

disse a vereadora Margareth
Roza Bramorski, horas antes de

participar da visita de inspeção.
A empresa fez o convite a to

dos os vereadores. mas só os três
\

.

compareceram. O que originou
o convite foi um ofício enviado

pela Câmara de Vereadores ao de

putado Volnei Morastoni (PT),

presidente da Comissão de Saúde
e Meio Ambiente da Assembléia

Legislativa, relatando as contes

tações ao projeto do aterro e

pedindo providências.
Zimdars disse que a comissão

que dirige não está parada, apesar
de faltar apoio de algumas lideran
ças de Massaranduba, que, na

opinião dele, deveriam se interes
sar mais pela questão. Afinal,
argumenta Zimdars, a cidade é a

principal interessada no assunto,
tendo em vista que existe o risco
de contaminação da água forne
cida para a população. Ele disse

que a atividade da comissão
diminuiu porque o assunto está

sendo discutido na Vara da Justiça
Federal, em Blumenau.

O presidente vai aguardar pela
decisão da Justiça, para em

seguida convo�ar os membros
da comissão de defesa ambiental

para uma reunião. O vice-prefeito
de Massaranduba, Alfredo
Vavassori (PPB), que acompanha
o assunto desde o início,
informou que a próxima pro
vidência a ser tomada será o envio
de um relatório completo da si

tuação para conhecimento da

direção do Ibama, em Brasília.

Secretaria inicia vacinação contra a paralisia infantil
A Secretaria de Saúde e Bem

Estar Social iniciou nesta se

gunda-feira (4) a vacinação da

população infantil atécinco anos

centra a paralisia infantil. A

vacinação será realizada.até o dia
16 de outubro e deverá cumprir
nova etapa da campanha nacional
de combate a paralisia infanti I, do
Ministério da Saúde. O 'aten

dimento será feito nos postos de

saúde e escolas,
A meta é vacinar cerca de

1,07 mil crianças no Município.
diz a secretária de Saúde e Bem

Estar Social, Sônia Martini. Nos
postos de saúde das comunidades
de Primeiro Braço. Massarandu
binha e Benjamin Constant a va

cinação será das 7 às 13 horas, e
na Unidade Sanitária, no Centro,
das 8 às 17 horas. Nas escolas, o
atendimento será no dia 14,
durante o período de aulas.

A Setretaria de Saúde e Belll

Estar Social também deverá ins
talar uma unidade volante no trevo

de acesso à cidade (SC-413).
A secretária alertou que o

atendimento irá somente.até o dia
16 de outubro. Gotinha: mela é atender 1,07 mil crianças com idade até 5 anos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Cooperativade faccionistas
consegue resultadospositivos
Entidade é a
primeira desse
tipo na

microrregião
Massaranduba - A Co

operativa de Facção Cooper
mass, com sede na Rua Vitor

Bramorski, tomou-se exemplo de

empreendimento ousado e bem
sucedido. Criada em abril de

1997, numa iniciativa que teve a

participação direta da vereadora

Margareth Roza Bramorski, a

Coopermass conta atualmente
com 24 funcionários, produz cer
ca de 30 mil peças de confecções
por mês e tem vagas para mais
dez trabalhadoras. A divisão dos
lucros propicia a cada costureira

remuneração mensal entre R$
270,00 a R$ 300,00, que pode não
ser das maiores, mas contribui

para a renda familiar e afasta o

risco de desemprego.
Atualmente, a Coõperrnass

está instalada num prédio de J 20
metros quadrados, para onde foi

transferida, desde que foi alvo de
arrombamento no antigo endere

ço, na Rua Guilherme Jensen. O
novo local é menor, mas há mais

máquinas de costura disponíveis
e em melhores condições de fun

cionamento, o que está possibili
tando a retomada dos níveis de

produção e o fortalecimento da
entidade. As trabalhadoras cum

prem jornadas de segunda a sex

ta-feira, distribuídas em dois tur

nos, compensando algumas ho
ras durante a semana, para folgar

no sábado. Atualmente, toda a

atividade é desenvolvida para uma

empresa de Guaramirim, que tem
apreciado o trabalho das costurei
ras e até proposto aumentar os

níveis de produção.
A presidente Arlete Stolf

lamenta a dificuldade que a Co

opermass tem tido para contratar
mão-de-obra qualificada, o que é,
no momento, o maior obstáculo
aos planos de expansão. Arlete
conta que já tentou arregimentar
trabalhadoras em cidade vizinhas,
como Jaraguá do Sul, Blumenau
e Guaramirim, mas não teve êxi

to. A maior dificuldade, segundo
ela, é com o transporte. "A

cooperativa não tem condições
no momento de arcar com as des

pesas de transporte das costu

reiras", justifica.

Salário garantido: as costureiras recebem entre R$ 270,00 a R$ 300,00 mel/sais com a divisão dos lucros

Depoimentos de trabalhadoras são otimistas

Cada trabalhadora vive uma

história própria em relação à

cooperativa. Rosmeri Coelho,
tem 27 anos, é casada, mãe de
um casal de filhos, que fica em

casa com a avó. Ela estava

desempregada e teve na Co

opermass unia alternativa para
ajudar o marido no sustento da
família. Ingressou na cooperativa
no início de março deste ano e

hoje é uma das costureiras
entusiastas. Acredita no cres

cimento da- cooperativa e no

aumento da renda pelo trabalho.
"Se eu não tivesse essa esperança

não estaria mais aqui", resume.
A colega Elzira Milchert tem

quase o dobro da idade de Ros

meri, mas a mesma satisfação na

atividade. Depois de trabalhar 18
anos numa grande empresa têxti I
da região, Elzira encontrou na

.

cooperativa a saída para continuar
sentindo-sé útil e produtiva,
embora aposentada. Casada, mãe
de uma filha já adulta, Elzira é
uma das, primeiras costureiras

que ingressou na cooperativa.
Experiente na profissão, dá im

portante' contribuição na produção
diária. "A Coopermass veio em

boa hora", diz.
A presidente Arlete Stolf disse

que o ingresso de cada nova

associada exige um acompa
nhamento meticuloso. Primeiro
são avaliadas as aptidões pro
fissionais da candidata, que faz
teste na máquina de costura e

permanece durante um período
sob observação. Revelando-se apta
para as tarefas, a candidata é então

confirmada na sua função.
Arlete garante que a Co

opennass pode ser a oportunida
de de realização para as mulheres

que têm vontade de vencer.

Convicção: vereadora acredita que o empreendimento está consolidado

Margareth incentivouprojeto
visando ageração deempregos

A vereadoraMargareth Roza

Bramorski foi a principal ar

ticuladora da instalação da Co

operati va de Facção Cooper
mass. O objetivo, segundo ela,
era a geração de novos em

pregos e o fortalecimento da

economia da cidade. Ela conta

que a idéia/surgiu através de

amigos, que lhe falaram de uma

iniciativa semelhante em Rio do
Sul. Depois de conhecer o pro
jeto, a vereadora pôs mãos à

obra: promoveu reuniões com

as costureiras, encaminhou a

elaboração dos estatutos e

providenciou a documentação
que daria existência legal à nova
entidade.

Depois disso, permaneceu
acompanhando todos os passos
do empreendimento. Após dois
anos e meio de funcionamento,
Margareth constata que a

Coopermass não só é plena
mente viável como tem chan

ces de crescimento. "Depfnde
só da vontade e dedicação das

próprias costureiras", diz a ve

readora. Ela só lamenta que al

gumas costureiras falem em

carteira assinada. "Elas pre
cisam assimilar que isto é um

empreendimento delas próprias,
sem vínculo empregatício. Isso
é modernidade", acredita Mar

gareth.
A vereadora lembra que o

golpe mais duro sofrido pelas
costureiras foi há três meses,

quando a cooperativa foi ar

rombada. Os ladrões levaram

quatro máquinas de costura, 40

adaptadores e mais de I,S mi I

peças de confecções, causando
prejuízo de aproximadamente
R$ 10 mil.

- Foi uma tristeza. O pre
juízo tirou a possibilidade de as

costureiras guardarem o que
seria uma espécie de férias e

13° salário - conta a vereadora,
que desde então recomenda vi
gilância dobrada no local e que
a cooperayva tenha os bens

prot'egidos por seguradora.

Oportunidade: Elzira encontrou nova colocação depois de aposentada
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Mau tempo não compromete a Schroederfestl99
Evento ofereceu
mais atrações
para o

público
Schroeder - A chuva não

chegou a comprometer a Schroe
derfest/99, realizada no final de

semana, em comemoração ao 3SO

aniversário de Emancipação do

Município, com exceção de al

gumas provas da parte esporti va
da programação. A I a Corrida
Rústica de Schroeder, por exem
plo, foi transferida para outra

data, ainda a ser confirmada.
Cerca de cinco mil pessoas

compareceram na abertura da

festa, sábado (2) à noite, e seis
mil no domingo, conforme
estimativas do prefeito Gregório
Tietz, coordenador geral do

evento.

Segundo ele, neste ano, a

programação ofereceu m a i s

atrações, como o Parque de

Diversões, instalado ao lado do
Ginásio de Esportes Alfredo

Pasold, o Minirrodeio Crioulo e

os passeios panorâmicos .de

helicóptero. "A nossa festi
vidade é simples, mas feita com

m u it a organização, bem ao

gosto da nossa gente.", co

mentou Tietz.
Na primeira noite da pro

gramação, foi destaque o con

curso que elegeu Joice Cristina
Hack Barth, 16 anos, Rainha da

Schroederfest, tendo Vanessa
Volles e Nalalice Fátima Basilio
como I a

e 2" princesas, respecii
vamente. O vice-governador
Pau lo Bauer compareceu na festa
na noite de sábado, durante a 7"
Noite Cultural.

Referi ndo-se aos 35 anos de

emancipação, o prefeito des
tacou a situação financeira

.equilibrada do Município. "Em
bora seja um momento difícil

para as prefeituras de um modo

geral, estamos conseguindo
fazer os investimentos ne

cessäri os", disse. Du ran te os

próximos meses, Tietz pretende

Edson JunkeslCP

Anjitriiis: a rainha, Joice Cristina Hack Bartli, e as princesas vanessa Volles e Na/atice Fátima Basilio eleitas entre 12 candidatas

dar prioridade para as obras de

pavimentação de ruas, seja
utilizando asfalto ou lajotas.

A Prefeitura concluiu, re

centemente, a pavimentação da

Rua Princesa Isabel, e durante
esta semana dará prossegui
mento às obras na Rua Valentim

Zoz. Para janeiro está prevista
.a pavimentação da rua da ponte
pênsil, onde estão instaladas
várias empresas. Gregório Tietz
disse que até o final do mandato
deverá também construir o

ginásio de esportes no Bairro
Schroeder 1. Segundo ele,
"uma obra importante porque a

população do bairro cresceu

muito, hoje é de cinco mil

pessoas, e precisa de um local

para a prática esportiva e

recreação.
"

Conselho de Assistência Social-elabora

proposta de trabalho para o ano 2000
.

Massaranduba - o Conse
lho de Assistência Social promo
veu, no dia 24de setembro, a l"

Conferência Municipal de Assis
tência Social. O encontro contou

com as participações do professor
Jaime Hilleshein, da Furb (Uni
versidade Regional de Blumenau),
e de 35 representantes de vários
setores da comunidade, dos clu
bes de mães aos diretores de es

colas, entre outros, O objeti vo foi
discutir a política de assistência
social do Município e traçar um

plano de ação para o ano 2000.

O conselho deverá elaborar
documento contendo as pro

postas levantadas na oportuni
dade, que será enviado à Confe
rência Estadual de Assistência
Social. A secretária munici pal de
Saúde e Bel�-Estar Social, Sônia
Martini, antecipou que no Mu

nicípio basicamente essa ativi
dade continuará centrada na fa

mília, com ênfase para o aten

dimente de crianças,' adolescen
tes e idosos. "A intenção é aper
feiçoar esse trabalho", diz Sônia.

Uma constatação, segundo a

secretária, é que uma parcela
considerável dos problemas so

ciais de Massaranduba deriva de

migrações vindas de outras re

giões, principalmente do Oeste do
Paraná. Sônia conta que na maio
ria dos casos as famílias chegam
sern qualificação para alguma ati
vidade profissional e carentes de

alimentação, roupas, medicamen
tos e atendimento médico. "Isso

preocupa", diz a secretária, sem
saber precisar exatamente quan
tas famílias já se instalaram na

cidade n�ssas condições.

Apoio: CORREIO DO POVO e Rádio Jaraguá
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A coluna registra a formatura
de Andréa Jaquelene
Wiedemarm no curso de

Pedagogia/Furb, que aconteceu

no dia 25/9.
'

Andréa é professora no Pré

Escolar Treze de Maio Baixo, e
recebe o abraço de toda a

equipe da Secretaria de

Educação de Massaranduba.

Colou grau, também no mês de

setembro, o jovem João Alberto
Fadul Filho (Beta), no curso de
Ciências da Comunicação.
Nossos cumprimentes
extensivos aos pais, dr. João e

RégiaFadul.

... EXEMPLO

A coluna destaca com muita

satisfação o excelente trabalho

promovido pelo Núcleo da Mu

lher Empresária de Guaramirim.
Mulheres ativas e criativas que
recebem todo o apoio do atual

presidente da Aciag. Adriano
Zimmermann, e o

reconhecimento dos dernais

núcleos da região.
Parabéns e votos de muito mais
sucesso é o que deseja o

Núcleo das Mulheres

Empresárias de Massaranduba.
Personalidades de Massaranduba: prefeito Mário Sasse, vice-prefeito Alfredo Vavassori e o presidente da Aciam, Jairo Riboldi,
acompanhados de suas respectivas esposas, em visita ao estande da Cooperativa Iuriti, por ocasião da Fecarroz/99

... SENSIBILIDADE

Presidente da Apae/
Guararnirim, Osnildo Bartel.
tem recebido grande apoio dos

empresários da região e de toda
a comunidade para a

viabilização da construção da

sede própria para a Apae.
Uma causa nobre!

... INESQUECÍVEL
Aniversariou no último dia 22

Arnaldo Kruger - do

Departamento Financeiro da

Prefeitura de Guaramirun. Seus

amigos e colegas de trabalho
não esquecem aquela data ...

,

Clube de Idosos Feliz Idade, de

.

Guararnirirn, convida população
em geral para o grande Bai Ie da

Saudade - no dia 9/1 O, a partir
das 21 horas. no Parque de

Eventos. Musicalidade Banda
Safira/RS.

Casa! Sau! e Lanctc Kasmirski (leia-se Supermercado Kajota) rende
se aos encantos do pequeno filho, Nitael, que izo dia 8/10 completa
3 aninhas. Seleto grupo de amigos e familiares se reunirá IZO dia 9

para o tradicional PARABÉNS A VOCÊ...

A coluna cumprimenta com

muito carinho dois ilustres
�

aniversariantes em Guararnirim:
- Maureci Zanghelini -
Futuro presidente da Aciag -

dia 8/1 O
- Elvira Maria Radwanski -

Secretária do Conselho de

Desenvolvimento

Municipal - dia 5110

A gatinho da foto é Iuçanã Girardi.filha de Bernardetc Girardi
conceituada professora do Colégio General Rondon.

Iuçanã aniversariou no dia 27/9 e foi muito cumprimentada pelos
amiguinhos e familiares

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Alerta: Alcibaldo Gerntann afirma que a produção catarincnsc corre sério risco deficar inviobilirada

Ascaban adotamedidas para conter
entrada de doença fúngica em sc

Sigatoka Negra
já contamina a
bananicultura em
seis estados

Guaramirim - Os banani-
. cul tores catari nenses estarão reu

nidos no próximo dia 14 de outu

bro, em Pirabeiraba (Distrito de

Joinville), num encontro que está
sendo organizado pela Ascaban

(Associação Catarinense de Bana

niculiores), para discutir as pro
vidências que serão tomadas para
tentar conter a entrada da Siga
toka Negra no Estado, doença
causada por um fungo que atinge
as folhas ela bananeira, proveni
ente de países equatoriais. A do

ença já atingiu os bananais em

seis estados brasileiros, causando
prejuízos para essa atividade

agrícola.
A informação é do secretário

da Ascaban, Alcibaldo Germann.
destacando que a reunião deverá
contar com a presença do se

cretário de Estado da Agricultura
e do Abasteci mente, Odaci r Zon

ta, que na oportunidade deverá

assinar portaria definindo as

medidas de controlee fiscalização
da entrada e saída do transpolte
de bananas no Estaelo.

Germann relata que a Sigatoka
Negra alcançou os bananais bra

sileiros, através da região Norte,
preveniente da Costa Rica, Equa
dor e Colômbia. A doença já atin

giu o Estado do Mato Grosso e

avança cerca de 50 quilômetros
por ano. Na opinião dele, essa do-

ença poderá inviabilizar a banani
cultura catarinense, devido ao

alto custo das medidas de com

bate. "Será preciso triplicar o nú
mero de pul veri zações com de

fensivos", afirma, acrescentando
que "em alguns dos países afeta

dos os produtores precisam fazer
até 50 pulverizações por ano". ,

O secretário da Ascaban ex

plicou que no Estado já ocorre a

incidência da Sigatoka Amarela, de
conseqüências menos intensas,
cujo combate também é feito à

base ele pulverizações. Germann
acredita que, fatalmente, ceelo ou

tarde, a Sigatoka Negra também

chegará aos bananais ele Santa
Catarina. Por isso. segundo ele. é
importante neste momento adotar

medidas que possarn contribuir

para retardar o avanço ela doença.

Acesso à Rota das Cachoeiras recebemelhorias
Corupá - A Prefeitura ini

ciou a recuperação da Estrada Rio
Novo, que dá acesso à Rota elas

Cachoeiras no Parque Ecológico
Emilio Fiorentino Battistella. A
Secretaria ele Obras vai executar
a reti ficação e o patrolamento ele
sete dos 16 qui lôrnetros da rodo
via, As melhorias fazem parte da

I
.

prcparação elo parque para a

temporada de verão, quando au

menta bastante o movimento de

turistas no local. Estão previstas
também a construção ele uma no

va ponte pênsil e outras melhorias
ele infra-estrutura.

O prefeito Luiz Carlos Tama
nini informou que está pratica-

mente oficializado o funciona
mento da Associação de Preser

vação da Rota elas Cachoei ras,
entidaele constituída com a fina
lidade ele faci litar o gerenciamento
adrninistrati vo do parque ecológi
co. Segundo o prefei to, com a

criação ela associação, o parque
passará a contar com orçamento
próprio e terá melhores conelições
ele gesiionar a busca ele recursos
financeiros junto aos organismos
públicos, empresas privadas e en

tidades de preservação ambiental.
Tarnanini lembrou que na pri

meira quinzena de setembro foi
assinado o convênio que incluiu
o Município de Corupá no Con-

sórcio Quiriri, juntamente com

São Bento do Sul, Campo Alegre
e Rio Negrinho. O consórcio pre
vê um conjunto de ações para a

preservação da mata e dos ma

nanciais de água da região, com
a cooperação técnica ela Universi
dade ele Joinville.

Ele acrescentou que todas

essas medidas visam garanti r a

preservação das condições
ambientais do Município, que ele
considera possuidor de uma das

áreas florestais mais exuberantes
do Estado. "Precisamos agir
agora, enquanto os prejuízos à
natureza podem ser prevenidos,
evitados", concluiu,

Apae tenninaetapadaobrada
sedeprópriaemGuaramirim
Guaramirim - A Apae

(Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais) estará inaugurando
nesta sexta-feira (8), às 19 horas,
a primeira etapa da obra da sede

própria, em construção no Bairro
Avaí. A parte concluída tem 286
rnetros quadrados, com, inves
timente deR$ 62 m i I. A ed i f cação
completa, ainda sern previsão de

conclusão, terá 1,5 mi I metros

quadrados e custo estimado em

R$ 350 mil. A diretoria deverá

apresentar detalhes do restante do

projeto e solicitar que a comu

nidade conti nue contri buindo para
a conclusão da obra.

O presidente ela Apae, Osni Ido
Bartei, disse que a entidade não

tem previsão sobre quando o

prédio ficará pronto,explicando
que isso vai depender muito do

apoio financeiro que for recebido.
Ele informou que a Apae recebeu

R$ 50 mi I do governo Federal, R$
12 mil da Prefeitura e outras

contribuições diversas de em

presas e da população. O terreno

onde a sede está sendo cons

truída foi doado pela Prefeitura,
ainda durante a adrninistração
passada.

Recentemente a entidade

renovou o convênio que man

tinha com a Celesc para receber

elonativos através ele autorizações
de débito nas contas de consumo
de energia elétrica. Dessa forma,
as contribuições poderão con

tinuar. Durante esta semana, a

entidade foi contemplada com um

veículo doado pela empresa
Malwee Malhas.

Bartel elestacou que a cons

trução de novas instalações, mais
amplas e adequadas ao aten

dimento prestado pela Apae, tor
nou-se necessária devido ao

aumento do número de alunos ela

Escola Especial Maria Anna

Malutta. A escola conta com 25

funcionários e 75 alunos meno
res e adu Itos.

Desde que assumiu a presi
dência, no início elo ano passado,
Bartel colocou a construção do

prédio como prioridade. Há

alguns meses, a Apae transferiu
se do pavilhão daMatriz Católica,
que já não oferecia condições,
para o prédio da antiga Prefeitura,
que foi reformado e adaptado. "A
próxima mudança será defi

nitiva", acredita Barrel, satisfeito
por ter iniciado a obra da sede

própria. "Se conseguirmos deixá
la pronta até o ano que vem, na

entrada do novo milênio, será um
feito importante de toda a co

munidade", concluiu.

Prioridade: Bartel transformou a construção 110 principal objetivo
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A "dor crônica" e o riosso Brasil
No sentido de responder não só aos

pacientes da Clínica UroAtual, sobre os

assuntos mais requisitados por estes,
vimos aqui versar sobre a sensação
desagradável, variável de intensidade,
extensão e localização, produzida pela
estimulação de terminações nervosas

especializadas em recepção - dor!
A dor, vista no século passado como

distúrbio ligado à emoção e que era

processada no coração, vinda ao corpo
como produto de magia, problemas da

alma, desequilíbrio da forma de viver,
castigo religioso, ainda fôra confundida

no início deste século, quando não se

sabia, ser resultado de estímulos

químicos e elétricos conduzidos pelos
nervos dos sentidos, sendo, portanto,
fruto de sensação, e não uma emoção.

.

Atualmente, as pesquisas calculam que
mais de 7,5 milhões das pessoas acima

de 60 anos no Brasil já tomaram algum
medicamento de forma prolongada para
a dor, sendo que a Organização Mundial
de Saúde preconiza ser de até metade,
as pessoas que sofrem de algum tipo de

ljac@netuno,com,br

e
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Dr. J\/farlo Sousa
Dr: l\/larlo Sousa fr:

Rua Dr. \Waldemiro Mazureehen, 67 -

Ao lado do Hospital São José
I

dor nesta faixa etária, ganhando,
disparada, a dor crônica. Estudos

brasileiros mostram que a dor, chega a

ser 80% dos motivos de atendimentos
no SUS, das quais, metade, já são dores
crônicas. Vindo em conseqüência, como

-

primeira colocada dos atestados ao

trabalho, aposentadoria, licença e

diminuição na qualidade / produção do

ofício; o que leva a crer, que o gasto
anual mínimo entre os gastos totais

gerados a partir dela, seja de

US$ 15 bilhões.
Ao mesmo tempo em que estes dados

são divulgados, o Brasil já fôra acusado

em congressos internacionais de permitir
que seus cidadãos morram de forma não

digna ou sofram de forma desnecessária,
por ainda existir na classe médica,
errôneos conceitos de que a dor "não

mata", "é normal que o paciente sintá

dor" "a dor é secundária à doença",
etc., quando existe um conceito ético,
que ori�nta também o prograJ;na nacional
de dor, cuja filosofia é fácil: "Ninguém
precisa suportar a dor, se há forma de

aliviá-la".
Com este lema e visão de poder mudar 51
realidade em nosso País, este programa
tentará orientar os profissionais da área

da saúde, com intenção de

dar suporte regional e a organizações de

apoio dos doentes, além de

divulgar as novidades
mundiais para os tratamentos.

Os tratamentos para estes sintomas são

motivo de grandes investimentos em

pesquisa científica a nível mundial,
principalmente pelo forte lucro que os

laboratórios obtém na venda dos
remédios (principalmente os

antiinflamatórios), motivo que até levou,
em 1949, o descobridor de uma nova

droga para dor (corticóide), ser Prêmio

r Nobel de Medicina. Após este advento,
vieram os antiinflamatórios não

esteróides, inibidores da prostaglandina
com menos ação, sobre o estômago, e

atualmente aqueles com mínima ação
sobre tal órgão, que está sendo

comercializado nos EUA, com o nome

de Celebrex 200, e que foi o único
medicamento até o momento que

superou a venda do "Viagra" no curto

espaço de tempo em que está no

-mercado.

Pard finalizar, acredito não ser possível
em nosso País comentar sobre dor, sem

que parabenizemos o dr. João Figueiró,
responsável pela coordenação do

programa nacional para dor, assim
como.o médico imortal da Aca-emia

Brasileira de Medicina, sr. dr. prof
Bento Gonçalves, que além de amigo
pessoal, Doi anestesista da equipe
cirúrgica da qual fiz parte no Rio de

Janeiro, onde ensinou-me um parte da

arte de controlar a dor dos pacientes.

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

lii 371-3426

Dr. Paulo Odebrecht é médico na

Clínica UroAtual

Aperfeiçoamento em Córnea, Doenças Externas e

Plástica Ocular na Santa Casa de São Paulo

FeVV\i�icli�
Clínica de Ginecologia e Obstetrícia

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

computadorizada
.

Médico-Responsável: Dr. Jean Beno Schreiner Lucht -

CRM 5457

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

Ora. Anna Paula L. de Albuquerque
-_ Oftalmologista - CRM 6972

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

Fone (047) 371-8447 - Centro Médico Odontológico

í "
Doenças do lntestino grosso,

..

/ I) reto e ânus, Colonoscopia,

� r="J/ retossigmoidoscopia

l1!!lI Dr. Alexandre L. Schlabendo

C'Ffiocfo·clrtr) CKM - 7096

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

Jaraguá do Sul - SC

Centro Médico Odontológico

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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DA PIZZA A PICANHA EM GRANDE ESTILO

Os apreciadores de um

bom churrasco contam

com uma nova opção em

Jaraguá do Sul. Trata-se
da "Caneri Grill", um
novo restauraute. 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

PIZZARIA E CHOPERIA
-

CASARAO

CAROÁPIO
À LA CARTE

DOS NcHE.S .AhSSAS pIZZASCHAPEA L.A IV'!""

ALUGAMOS VIDEOKÊ � 975-1481

Restaurante REPRESA
BR-280 Km 55, nº 11.117

(anexo ao posto Rudnick) Guaramirim

Banqoetes. ja () tares, coquetéis,
recepções poro reoniôes de

aeoocios. festas de cosomeotos.
aniversários. batizados,
formaturas, confirmações.

V 37.6-1425

Edson Junkes/CP

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

;;lqenda---
PIZZARIA CANERI: rodízio de pizzas de terça a domingo.

Pão & 'Vinho

8
PANIFICADORA ECONFEITARIA

Ateademos
diariamente no
almoço, bufê com
6 tipos ae carne

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

Av. Getúlio Vargas, 847 - Centro

TEL: 371-0757

DOrh C'a�ral
p zzaria

1:'" ...
.

l'O[O�10 ae

pi��aS! C
...

InB..S!�aS! ae

"lar'aguá do �Ll]

Disque Pizza:
ir 3l0�1739
Rua Procópio Gomes
de Oliveira, 1277 -

Centro - Jaraguá do Sul

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

e Seit service

* Jantar de guarta a sábado
Rodízio de carnes

"programe suas
compras e sua

refeição no p�,�al
de Jaragua

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

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

-

parmegiana

SALÃO ESPECIAL PARA FESTAS E

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

Atendemos festas em geral. .

Preços variados - cardápio a combinar.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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klein
�e
'P�
.373-0344

Rua28deAgoito,2200-Guaranmn

Marlize Gumz Eichstae4t,
esposa do

otorrinolaringologista Nelson
Bichstaed: Ela coordena
homenagem que será prestada
às secretárias âos médicos,
amanhã, no Centro Integrado
de Profissionais Liberais

Ex-prefeito VICtor Bauer e a

esposa, Elvira, com o vice

governador, seu filho, Paulo
Bauer e a esposa, Deborah, em

noite festiva

.......... ....._/J__��_.._�

Josl Ely Tages e a esposa, S8"ia, comemorando o su
cesso dofeirão-reali1.ado semanapassadapelaMannes
Estofados

CasalLuiz nulos e Iane Schmitt comemorou aniver
sário de casamento sábadopassado. Cumprimentos
dos casais encontristas do Grup_o 28 e dosfamiliares

BORDARE®
BORDADOS

• Bordados computadorizados e apliques
para confecções em geral

• Desenvolvemos tambémprogramas
para bordados.

Rua Amazonas, n2 324 - Centro
Fone/Fax: 371-3366 - Jaraguá do Sul
E-mail: bordare@netuno.com.br

Luciano Verbinatti, produtor
da Studio FM, DJMarcelo,
da Boate Notre, e Hamilton
Vessi Theodoro (Banana),
coordenador da Studio FM

Máquinas para empacotamento
Rua Araquari, 136 - Ilha da Figueira

FONE: (047) 370-4S40 - FAX: (047) 370-4003
Jaraguá d� SlJi- se

F

Develli, a loja
que' vesíe o

homem de
bom gosto.

c./çMJIo, 364 - cl ..tllCloM",.",o ....0 • "Iq fechamos IM" almoço
Fone: (047) 370-1010 - fax: (047) 433-3501

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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acrescentando que projetos
sérios como este "sempre
terão o nosso apoio".

O prefeito lembrou ainda

que, com base no Estatuto da

Criança e do Adolescente, a

administração municipal tem
desenvolvido vários traba

lhos, como o Programa do
Leite - campanha contra a

desnutrição, destinada a

crianças de zero a dois anos

- e de Planejamento Familiar,
de orientação às gestantes.

Pasold adiantou também

que um novo programa neste

sentido está sendo implantado
pela Prefeitura, através Se

cretaria da Saúde. Consiste
em um docum e n to aos re

cém-nascidos e entregue à

mãe já na maternidade: o

Cartão do Cidadão Jaragua
ense. Nele, há todo tipo de

orientação para que a mãe

tome as medidas necessárias
ao desenvolvimento saudável
de seu filho. Ainda sem data

definida, o lançamento deste

projeto deverá ocorrer nas

próximas semanas.

Tudo preparado para a segunda etapa damultivacinação
Campanha será
realizada em
16 de outubro,
das 8h às 15h

\

Em Jaraguá do Sul já está
tudo preparado para a segunda
etapa da Campanha Nacional de
Vacinação Contra a Poliomielite/

Multivacinação, a ser realizada

em 16 de outubro, das 8h às 17h.

De acordo com a secretária da

Saúde, Nanci Zimmermann, o

município contará com 31 pon
tos de vacinação fixos e seisvo

lantes, envolvendo cerca de 80

pessoas neste trabalho. A meta é

vacinar 9.122 crianças com ida

de, até cinco anos. Nos postos
de saúde, também serão realiza
das as vacinas em atraso. "Nes
tes casos, pedimos que os pais
tragam junto a caderneta de va

cinas do filho", salientou a se

cretária.

Nanci Zimmermann esclare
ce que não há contra-indicações
para receber as gotinhas da Sabin
e alerta aos pais que a aplicação
desta vacina encerra, impreteri
velmente, no dia da campanha.
Mas quem quiser vacinar seu fi
lho antes é só passar nos postos
de saúde a partir de 4 de outu

bro, quando as doses já estarão

disponíveis. Ela lembra ainda que
"a campanha é para vacinar to-:
das as crianças até cinco anos

•

/

Mela de Iaraguá é vacinar 9.122 crianças COlll idade até cinco anos

muito perigoso", explicou o fiscal
ambiental da Secretaria de Agri
cultura e Meio Ambiente, Luís
Carlos Stephani, acrescentando
que chegaram a se apresentar no
local caminhões da Secretaria de

Desenvolvimento Urbano e 15

integrantes da coordenação, os

quais se encarregaram de avisar
aos moradores sobre o cancela

mento do mutirão, após vistoria
das condições do RibeirãoMolha.
Nova data será marcada pela as

sociação de moradores do bairro.
Já a palestra preparatória aos

uma das condições para a parti
.cipaçâo no Programa Bairro que
Faz.

"Através deste censo, a pró
pria comunidade apontará as

reais necessidades de cada bair

ro, dando sustentação às revin
di c aç ões das associações
quanto às prioridades em ter-

combustíveis Mime I, Mar-colla,
Behling,Mime Il, NovoMilênio e

no supermercado An-geloni. As
unidades volantes atenderão ao

Morro da Boa Vista, Pedra Bran
ca e Águas Claras�Dois dias antes
da campanha, com o auxílio do

Jeep Club, começam a ser aten

didas as comunidades rurais de

Grota Funda: Ribeirão Manso,
Jaraguá 84 e Alto São Pedro.

Limpeza de ribeirão cancelada novamente

de idade, inclusive aquelas que

já 10ram vacinadas na primeira
etapa, em agosto."

Os pontos fixos funcionarão
em todos os postos de saúde, nas
escolas Lilian Ayroso Oeschler,
Alvino Tribess, Max Schubert"
Marcos E. Verbinnen, João Ro

mário Moreira, Hel muth G.

Duwe, Rio da Luz I e Jaraguã 84,
além de barreiras nos postos de

moradores do Loteamento Santo

Antônio, que seria realizada em 28
de outubro, foi antecipada para o

dia 27, no mesmo horário e local:

19h, na E.M.E.F. Vitor Meirelles.
"Mudamos a data porque estava

coincidindo com o dia da festa dos
funcionários públicos", esclareceu
Stephani. Santo Antônio e Três

Rios do Norte são as comunidades
envolvidas no próximo mutirão,
quedeverá ocorer uma semana de
pois da realização do Programa
Nosso Bairro Bota Fora, este mar
cado para 23 deste mês.

Censo no Bairro inicia este mês
I

mos de investimentos para o

bairro", informou o diretor da

Divisão de Atendimento ao

Munícipe, Luiz O. Souza. As

informações colhidas neste

censo, que será realizado nos

33 bairros de Jaraguá do Sul,
têm uma validade estimada de

dois anos.

Prefeito recebedocumento
, I

da Pastoral da Criança

Prefeitura adotará

horário especial de verão

O prefeito Irineu Pasold

recebeu, na tarde de ontem

(04/1 O), o documento Con

vocação à Sociedade para a

Construção de uma Cultura da

Paz, entregue por Maria das

Graças, coordenadora da Pas

toral da Criança, vinculada à

Igreja São Roque, no Lotea

mento Santo Antônio. Inte

grando uma campanha contra

a violência no lar, coordenada

pela CNBB, o mesmo. docu
mento foi entregue por

pastorais da criança desen
volvidas em todo o Brasil a

diversas autoridades políticas,
entre elas o presidente Fer

nando Henrique Cardoso.

"Queremos que a Prefei
tura ajude mais a gente e par
t i c-i pe not r a b a I h o d a p as

tora l", solicitou a coordena
dora da única Pastoral da

Criança existente em Jaraguá
do Sul, informando que tam

bém fazem acompanhamento
a gestantes, atendendo 56

famílias atualmente. Pasold

elogiou o trabalho desenvol
vido pela Pastoral da Criança,

A natureza parece estar cons

pirando contra a limpeza do Ribei
rãoMolha. Depois de ter sido con
celado em 28 de agosto devido à

chuva e mesmo com o propósito
de realizar omutirão com qualquer
tempo, no último dia 2, os coorde
nadores se obrigaram a cancelar a

operação novamente devido às chu

vas torrenciais da noite de sexta-feira
e madrugada de sábado, que pro
vocaramo aumento do nível do rio.

"A correnteza estava forte de
mais e as águas escuras, o que
tornava o trabalho dos voluntários

Os questi onãri o s para o

Censo no Bairro já estão disponí
veis para as associações de mo

radores na Divisão de Atendi

mento ao Munícipe, na Prefei
tura. A realização deste senso,

que deve ser concluído até o final
deste ano, é de responsabilidade
das associações e consta como

O prefeito Irineu Pasold
anunciou na manhã da

última quinta-feira aos

funcionários municipais
q ue a Prefei tu ra adotará

horário especial de expedi
ente - das 7h30min às-
13h30min - entre os dias

16 de növernbro/1999 e 17

de janeiro/2000, com o

objetivo de proporcionar
maior economia aos cofres

públicos. "Se o resultado
for satisfatório neste

período, poderemos
prolongar este horário até
feverei ro", acrescentou.

Pasold informou ainda que
juntamente com o

pagamento dos salários
de setem bro, os

servi dores tam bém

estavam

recebendo a primeira

parcela do 13° e - a

exemplo do que ocorre

todos os anos - dois
i ngressos para a

Schützenfest.
"A diferença desta vez é

que os ingressos valem

para qualquer dia e não

apenas para os dias de

semana, como nas outras

edições", salientou o

prefeito, que aproveitou o

momento para reforçar o
convite à festa comemorati
va ao Dia do Funcionário

Público, a ser realizada no

Parque Municipal de
Eventos,
em 28 de outubro, após o

expediente. A habitual

folga concedida aos servido
res nesta data será

transferida para o

dia 29, uma sexta-feira.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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o VALOR DO BRINQUEDO \

o dia tradicionalmente comemorado como o Dia das Crianças
está chegando. Pais, professores, parentes e amigos queridos
começam a se preocupar sobre o que dar para as crianças.

Algumas dessas pessoas escolherão roupas.
Outras escolherão doces e/ou brinquedos.

Às pessoas que darão brinquedos, é importante saber escolhe

los bem, pois há os que são inofensivos e há os que são

agressivos, violentos e perigosos.
Todo brinquedo parece ser simplesmente um brinquedo. Que

bom, apenas parece!".
Dependendo da família a qual a criança faz parte, um brinquedo
pode virar urna arma muito perigosa ou desenvolver (na criança)
uma necessidade de obter sempre mais e este sempre mais vem

carregado com o peso do valor gasto, preferencialmente cada

vez mais caro ou se é valorizado o tamanho, envolver aqui
também o valor associado ao tamanho do brinquedo. No seio

familiar poderá, também, estar ocorrendo algum processo de

culpa; o adulto chantageia a criança ou vice-versa, a criança
chantageia o adulto. Isto é ruim e gera conflito na criança.

Algumas vezes, dependendo do comportamento do adulto ou do

grau da culpa, ambos entram num círculo vicioso de chantagens
ao ponto da criança crescer acreditando que é assim que o

mundo funciona ... Um determinado comportamento não deve

ser conquistado/conseguido mediante a promessa/chantagem do

brinquedo. Um brinquedo deve ser dado de forma gratuita à

criança, sem querer ou esperar nada em troca. Entre os adultos

também deveria ser assim. O resultado é muito mais
satisfatório ...

Muitas vezes, não se pensa na utilidade ou benefício do,

brinquedo. As pessoas que não brincaram com variedades de

brinquedos quando criança, encontraram hoje, quando adultos,
muitas dificuldades na escolha para presentear.

Um brinquedo para criança pode ser apenas um brinquedo ...
Dependendo do meio em que ela vive, esse brinquedo poderá

não ser mais simplesmente um brinquedo ...
Ou seja, brincar é sempre educativo, construtivo e maturacional

para a criança. É através do brinquedo e do brincar que ela vai
formando sua personalidade associada a todo um outro conjunto
de comportamentos e atitudes que são próprios e inerentes ao

ser humano.
Há brinquedos e brincadeiras certas e coerentes para cada fase
ou etapa que a criança (ser humano) passa durante todo o seu

processo de desenvolvimento; formação da personalidade;
socialização, etc.

Dar brinquedos à criança é um dos melhores presentes que ela
realmente gosta de ganhar. Se for o presente certo (que quase

sempre não é o mais caro nem o maior) a satisfação e a'
felicidade ficam estampadas na criança por muito mais tempo ...

Faça uma criança ainda mais feliz ... Dê um brinquedo e brinque
com ela ... Peça para que ela lhe ensine a brincar.

Experimente a sensação e volte a ser criança de novo ...

Acredito que você, então, saberá o que é e como é SER FELIZ!

Feliz Dia das Crianças para você também, adulto!' ...

ODENITECARDEAL DEMAGALHÃES
Psicóloga - CRP-12/00336
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Organizadoresapostamem tempo
,

'

bomparaosucessodaSchützenfest

Prosit !:pavilhões do ParqueMunicipal de Eventos deverão receber 100milpessoas, número igual a 1998

Chuva atrapalha limpeza do RibeirãoMolha

Exposição de
fofos e show na

praça marcam a

aberfura da fesfa

Jaraguá do Sul - Se o

tempo ajudar, a 11 a Schützenfest,
que começa na sexta-feira e vai
até ] 7 de outubro, terá recorde

de público e consumo de chope.
Pelo menos é nisso que os

organizadores da maior festa
alemã do Vale do Itapocu estão

apostando. Para superar os quase
103 mil visitantes que superlo
taram os I?avilhões do ParqueMu
nicipal de Eventos ano passado,
a CCO (Comissão Central Orga
nizadora) manteve os valores dos

ingressos - R$ 1,00 durante a

semana e R$ 3,00 sextas-feiras,
sábados e domingos -, trouxe

atrações internacionais e fechou

Jaraguá do Sul - Pela se

gunda vez em menos de 15 dias,
a limpeza do Ribeirão Molha, no
bairro do mesmo nome, foi can
celada devido ao mau tempo. A
chuva atrapalhou o trabalho dos
moradores e fiscais da Secretaria

de Agricultura eMeio Ambiente.
O fiscal ambiental Luís Carlos

Stephani adiantou que a operação
será deflagrada ainda este mês.
"A correnteza estava forte demais
e as águas escuras, tornando peri
goso qualquer ação", destacou
Stephani. As próximas duas 10-

acordo com duas cervejarias na

distribuição do chope. Amanhã à

noite, no palco da Praça Ângelo
Piazera, a banda Alpen Yuppies,
do Sul da Alemanha, dá o

pontapé inicial dos shows. Nesta
quinta-feira, também seráaberta
a exposição "Tradição, retratos &
fetos", uma volta no tempo,
através de imagens, desde a

primeira edição da Schützenfest.
Os três principais hotéis da

cidade estão com 20% da ocu

pação confirmadas para o

primeiro fim de semana da festa.
"É um percentual que se repete a

cada ano, geralmente de excur

sões", disse Rubens Ribas, fun
cionário do Hotel Nelo. A ex

pectativa é para os últimos três

dias de Schützenfest, quando
registra-se um número maior de
turistas no Município. "Neste
período é que constatamos

aumento de ocupação", observou

calidades que entram no projeto
de despoluição, conforme o cro

nograma da secretaria, são Três

Rios do Norte e Loteamento San

to Antônio.
A limpeza dos cursos d'água

é uma das principais ações da

campanha de controle do bor

rachudo, desenvolvido há dois

anos pela Prefeitura. Depois da
retirada do lixo das encostas.fun
cionários da secretaria fazem a

aplicação do BTI, um larvicida

biológico, que não é tóxico, uti
lizado no combate ao mosquito.

Ribas.

O presidente da CCO, Edel
berto Schwanz, acredita que o

público deverá se aproximar de
100 mil pessoas nos dez dias de
Schützenfest. A novidade para
esse ano é a instalação de um

estande de tiro ao lado do portão
principal do Parque de Eventos.

O local estará à disposição dos
visitantes para praticar duas
modalidades de tiro. "Queremos
difundir ainda mais o esporte
entre os visitantes", destacou
Schwanz. Em 1998, foram ven

didos 80.610 litros de chope.
"Contamos com o calor para su

perar esse número", frisou. Sex
ta-feira à tarde e sábado de manhã,
o Bierwagen distribuirá chope
gratuitamente nas ruas do Mu

nicípio. Domingo, às 10 horas,
na Rua Walter Marquardt, 12
sociedades abrem o primeiro
desfile da 1] a Schützenfest.

Arquivo/CP

"Vamos estudar uma nova data

com a associação dos moradores

para realizar a limpeza", afirmou
o fiscal ambiental.

A palestra de orientação com

osmoradores do Loteamento San
to Antônio, para a operação na lo

calidade, marcada inicialmente

para o dia 28 de outubro, foi ante

.cipada para o dia 27, às 19 horas,
na Escola Municipal de Ensino
Fundamental Vitor Meirelles .

"Mudamos a data porque coincide
, com o dia da festa dos funcionários

públicos", justificou Stephani.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Fotos: Edson Junkes/CP

Mello: passagenspelapolícia de Ioinvilleporfurto Correia: con vidado para participar do roubo

Polícia surpreende ladrões
de veículos durante a fuga

Rogério da Silva Me!'lo, 28, e

Anísio Correia, 23, acab�ram
detidos no Bairro Ilha da Fi

carrode autônomo " gueira, acesso à BR-280. A dupla
• trafegou por menos de dez

domingo passado minutos até ser abordada por uma

guarnição da PM. Eles não

reagiram e confessaram o roubo.

Segundo depoimento à po
lícia, Mello revelou que um

homem conhecido apenas por
Lageano, de Joinville, acertou o

roubo de um veículo modelo Gol.
Em troca, o desempregado re

ceberia parte do dinheiro da venda
do carro. Correia foi convidado

pelo comparsa para participar do

Desempregados
haviam roubado

Jaraguá do Sul - Dois la
drões de carros foram surpreen
didos pela PolíciaMilitar quando
preparavam-se para fugir, na

madrugada de domingo, minutos
após roubarem o Gol, placa
BHM-8428 (Jaraguá do Sul),
pertencente ao autônomo Ernani
Luiz Emmendoerffer, 33 anos.

Os desempregados Cláudio

'trabalho' e confirmou ao de

legado Vanderlei da Silva que
ganharia R$ 100,00. Para isso,
Correia confeccionou três cha
ves "michas", uti lizadas para fa
cilitar a abertura de portas.

A negociação para o roubo do
carro foi acertada em JoinvilJe.
A polícia acredita que a maioria
dos veículos furtados na região
do Vale do Itapocu são levados

para desmanches ilegais no

Município vizinho. A prisão da

dupla, de acordo com o delegado,
poderá esclarecer outros roubos

registrados em Jaraguá do Sul
nos últimos meses.

Descuido no trânsito acaba emmorte
Jaraguá do Sul- Acidente

de trânsito por volta das 5h50 de

domingo terminou em tragédia
para uma família do Loteamento
São João. Ao descer do ônibus
da empresa Volkmann, o cobra
dor da Viação Canarinho Jarbas

Moraes, 22 anos, tentou atra

vessar a Rua Ângelo Rubini, no
Bairro Barra do Rio Cerro, pela
frente do veículo, mas foi atro-

pelado pelo Corsa, placa MAG-
3956 (Guaramirim), conduzido
por Ricardo de Medeiros Musse,
23.

A vítima chegou a ser so

corrida e errcaminhada ao Pron
to-Socorro do Hospital São José,
não resistiu aos ferimentos e

morreu. Com o impacto da bati

da, Moraes foi arremessado para
o interior do Corsa. De acordo

com o motorista do ônibus, Ro
dolfo Liemeck, e o passageiro
Madson Alexandre Sanches, que
testemunharam o acidente, o

Corsa trafegava, eIT) média, a

50km/h. No depoimento à po
lícia, Musse confirmou a ver

são das testemunhas. Ele disse

que Jarbas Moraes ap�receu de

repente e' não pôde evitar a

colisão.

. Incêndio destrói casa nc

Bairro Jaraguá Esquerdo
Jaraguá do Sul - Um cur

to-circuito provocou o incêndio

que destruiu a casa número 173
da Rua Carlos Fritz Vogel, no
Bairro Jaraguá Esquerdo, domin
go de manhã. Essa foi a conclu
são da perícia técnica da Polícia
Civil. O fogo começou na cozinha
da residência, de rnadeira, e em

menos de dez minutos consumiu
todos os cômodos. As quatro
pessoas que estavam no interior
da casa, entre elas uma criança
de um ano, conseguiram escapar
sem ferimentos.

O imóvel era alugado por três
jovens. Elas não conseguiram sal
var nada. Desoladas,' as morado-

ras ainda calculam os prejuízos.
Aparelhos eletrônicos, roupas
objetos pessoais foram queima
dos. De acordo com vizinhos, o

fogo se alastrou rapidamente po
toda a casa. Ao perceberem qu
a residência estava em chamas,
as jovens deixaram o local em se

gundos. Segundo o socorrista do

Corpo de Bombeiros Voluntários
de Jaraguá do' Sul Eder Grass,
ninguém ficou ferido.

A casa era alugada e as mera

dores não souberam informar se

estava no seguro. Os voluntários
do Corpo de Bombeiros utiliza
ram dez mil litros de água para
apagar o incêndio.

Rapidez: em menos de de: minutos a casa ficou destruída

G�� LAJE RIO BRANCO LTDA.
��'W Fábrica e Comércio de Laje e Lajota

Pré-Moldados e outros.

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

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

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 maior e mais completa já realizada no país.

HAVOLINE Superior 3 da Texaco ficou em primeiro lugar.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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S,

S, Rumo certo

Em algumas modalidades,
j.

Jaraguá do Sul demonstrou
;e

potencial e deverá figurar nos
JS "

dproximos anos entre as gran es
1·

potências catarinenses.
·a A Natação é prova disso.

Se a Fundação Municipal de
Esportes não cometer

o mesmo equívoco do ano

passado, quando deixou os

melhores ciclistas do
Estado na categoria Júnior
(idade de Joguinhos) se

transferirem para outras

cidades, o Ciclismo também
tem boas chances. Xadrez e

Judô caminham para o rumo

certo. E o Futsal tem o

dedo de Manoel Dalpasquale,
hoje o melhor treinador
de Santa Catarina.

(

Olho clínico
A maior revelação entre os

municípios que disputaram os

Joguinhos Abertos de Santa
Catarina foi, sem dúvida,

Guaramirim. A cidade apostou
no Atletismo e ganhou.

Fechou a competição com

três medalhas de ouro, cinco
de prata e quatro de bronze

ficando na nona colocação no

quadro de medalhas, à frente,
por exemplo, de Chapecó,

Criciúma e Joaçaba.
Schroeder, Massaranduba e

Corupá deveriam repetir o
projeto de Guaramirim, de

investir numa só modalidade

para esse tipo de competição.
As chances seriam maiores e

o município emplacaria na

mídia esportiva.

Rápidas __

* Adversário da FME/Brethaupt na próxima fase do Estadual de
Futsal Divisão Especial será conhecido somente sábado. Berlanda
venceu ADBlu e provocou um terceiro jogo, em Curitibanos.

)
* Tuper, Unoesc/São Miguel e FME/Breithaupt já estão na

semifinal do campeonato.
* Nestes Joguinhos Abertos, dois ex-presidentes da FME de Jaraguá
do Sul trabalharam na organização do evento.Jean Cario Leutprecht
na CCO, e Rogério Tomazelli como coordenador do Futebol.

QUADRODE

TROFÉUS
Blumenau
Atletismo masculino
Handebol masculino
Handebol feminino

Natação masculino
Natação feminino
Vôlei masculino

Florianópolis
,

Judô feminino
Gin. Olímpica feminino
Tênis masculino
Tênis feminino
Tênis deMesa masculino

Concórdia
, Xadrez feminino

,

Joaçaba
Vôlei feminino

Joinville
Atletismo feminino

Basquete masculino
Gin. Rítmica Desportiva
Tênis de Mesa feminino

Itajaí
Futebol

Gin. Olímpica masculino
Xadrez masculino

Jaraguá do Sul
Futsal

Ciclismo

SãoJosé
Judô masculino

Brusque
Basquete feminino

Blumenau comemora o título
_:,

-

".,
<".' ".'

'.

�.

dos Joguinhos Abertosde sc
, �.' .'

É, o nono f'roféu
do,Municipio
n(:l.história da

'

competição
Jaraguá do Sul - Pela no

na vez na história dos Joguinhos
Abertos de Santa Catarina o título'

'

geral da competição foi para Blu
menau. Ao erguer "o troféu de

campeão, o presidente da FMD

(FundaçãoMunicipal de Despor
to), Marcelo Cavichioli, manteve
a tradição de uma cidade acos

tumada a dominar o esporte ama
dor catarinense. O bicampeonato
coroou o desempenho das equi
pes que batalharam ponto a ponto
a medalha de ouro. O esforço aca

bou recompensado depois de oito
dias de jogos. "O importante é

que vencemos com atletas, nos
sos, formados em escolinhas",
afirmou Cavichioli.

Mesmo após sete dias de des

gaste e a conquista de cinco tro-

_ féus de primeiro lugar, Blumenau
ainda teve forças para comemo

rar mais umamedalha de ouro em

modalidade coletiva. Na final do
Handebol feminino, as blurne
nauenses despacharam Chapecó

QUADRO DE PONTOS
(Resultado final)

ClAS. MUNiCíPIO P

1º Blumenau / 155
-, 2º Joinville 147

3º Florianól2olis 127

4º Itajaí 78

5º Jaraguá do Sul 71

6º Chapecó 62

7º Concórdia 57

8º Brusgue 42

9º, Lages 40

10º SãoJosé 32

11º Joaºaba 29

12º São Bento do Sul 28

Criciúma 28

14º Rio do Sul 17

--15º Indaial 14

16º Timbó 12

17º Guaramirim 10
,

Videira 10

19º Fraiburgo 9

20º Tubarão 7

Guaraciaba 7

Caºador ,7

23º São Domingos 6

Preso Getúlio 6

Porto União 6

São M,i. do Oeste 6

27º Biguaçu 5

Joguinhos Abertos

A organização dos 12'!S Joguinhos Abertos de Santa Catarina foi

impecável. Fesporte e a equipe de MuriIIo Barreto de Azevedo
trabalharam em uma só sintonia. Jaraguá do Sul incorporou o

espírito da competição durante os oito dias de jogos. Mas foi
dentro das quadras, piscinas, tatames e ginásios que o Município
ficou devendo. Esperava-se mais. A própria FME apostava num

resultado melhor do que 1998.Afinal, a torcida estava a nosso
e·

lo
favor e as equipes do Município se reforçaram para estes

Joguinhos Abertos. Não deu. Fomos quinto colocado, novamente.
)S

por 28 a 17. A vitória no sábado
e a derrota de Joinville no

,

Ciclismo ajudaram o Município
a pular na frente do quadro de

pontuação. Blumenau terminou os

1205 Joguinhos Abertos com 155

pontos, oito a mais do que Join
viIIe. Jaraguá do Sul repetiu a

campanha do ano passado e ficou
na quinta colocação, somando 71

pontos e faturando dois troféus

(Ciclismo e Futsal). OMunicípio
sede teve a chance de realizar a

melhor campanha de todos os
Joguinhos caso confirmasse o

bicampeonato no Xadrez mas

culino, que foi derrotado na final

por Itajaí, e no Basqute mas

culino, que perdeu na sernifinal

para Joinville e na disputa do

bronze, foi novamente derrotado,
agora por Chapecó.

Outras três finais foram dis

putadas no sábado, último dia de

competição dos Joguinhos Aber
tos. No Futsal, Jaraguá do Sul as
segurou o segundo título conse

cutivo ao golear São Bento do Sul
por 7 a2. No Vôlei feminino, Joa
çaba não desperdiçou a oportu
nidade de chegar a mais uma final
- em 1998, foi prata -, e

venceu Brusque por 3 sets a 1.

Entretanto, foi no Bbasquetemas-

culino, envolvendo Blumenau e

Joinville, que a rivalidade entre as

duas cidades em busca do troféu
de campeão ficou evidente.' No
último minuto do jogo, o placar
se alternou quatro vezes. Faltando
cinco segundos, um arremesso

da zona morta garantiu o ouro

para Joinville: 67 a 66.
O presidente da FME de Flo

rianópolis, João Rotta Filho, de
verá entregar nos próximos dias
a complementação do caderno de

encargos dos 1'305 Joguinhos
Abertos de Santa Catarina. O Mu

nicípio foi o único candidato para
sediar a competição, no ano 2000.
O diretor geral da Fesporte (Fun
dação Catarinense de Desportos),
Pedro Bastos, confirmou Floria

nópolis como a sede do evento

ano que vem. )'Foi o único in
teressado que encaminhou a do

cumentação dentro do prazo es

tipulado", ressaltou Bastos. Rotta
Filho disse que pretende buscar
mais dinheiro da Fesporte para
promover os Joguinhos Abertos
- para Jaraguá do Sul, o go
verno federal liberou R$ 55 mil.

"Queremos fazer uma grande
surpresa. Haverá os Joguinhos
antes e depois de Florianópolis",
destacou o presidente da FME.

QUADRO DEMEDALHAS (Resultado final)

ClAS. MUNiCíPIO O P B TOTAL
I

1º Blumenau 27 18 24 69
2º Joinville 24 29 15 68
3º Florianópolis 14 11 13 38

4º ltajai 12 5 8 25
5º Jaraguá do Sul 8 9 6 23

6º . São Bento do Sul 4 6 5 15

7º SãoJosé 5 - 4 9

8º Concórdia 4 4 10 18

9º Guaramirim 3 5 4 12

10º Chapecó 3 4 10 17

11º Joaçaba 3 2 2 7

12º Timbó 2 2 5 9

13º Brusque 1 4 2 7

14º Indaial 1 3 1 5

15º Biguaçu 1 1 - 2

16º Curitibanos 1 - 2 3

17º São Francisco do Sul 1 - . - 1

18º Lages - 3 3
.

6

19º Criciúma - 2 3 5

20º Porto União - 2 2 4

21º São Miguel do Oeste 1
-

2 3-

22º Balneário Camboriú - 1 1 2

23º Itapema - 1 - 1

Rio do Sul - 1 - 1

25º Caºador - - 2 2

26º Videira - - 1 1

Braço do Norte - - 1 1
.
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Futsal de ouro: equipe comemora o bicampeonato dos /2'" Ioguinhos Abertos de Santa Catarina

Município tem desempenho igual
aos JoguinhosAbertos de 1998
Jaraguá do Sul

perdeu troféu
no Xadrez, mas
levou no Ciclismo

-Jaraguá do Sul - Nem o

apoio da torcida ou as contrata

ções de atletas de outros estados
foram suficientes para Jaraguá
do Sul melhorar a classificação
no quadro de pontuação d�s Jo
guinhos Aberto-s de Santa Cata
rina em relação ao ano passado.
OMunicípio manteve o quinto lu

gar nesta edição, a mesma colo

cação obtida nos Joguinhos
Abertos de J 998, em Brusque.
Diferente do ano anterior, quando
as equipes foram formadas com

atletas da cidade, em 1999 a FME

(Fundação Municipal de Espor
tes) investiu. Trouxe atletas para
9 Atletismo, Ciclismo, Xadrez,
Handebol e Basquete, mas o re

sultado acabou decepcionando
em algumas modalidades.

O Atletismo não rendeu o que
o próprio técnico Ivanildo dos
Santos Pinto esperava. A jara
guaense Jaqueline Jacob (Cos
mos Turismo) foi a revelação da

equipe, levando duas medalhas,
uma de ouro e uma de prata. O
Xadrez masculino, reforçado de

Alexandr Fier, vice-campeão
mundial na categoria até 12 anos,
ficou apenas em segundo lugar,
perdendo a hegemonia de melhor

do Estado em Joguinhos Abertos
para Itajaí. O Handebol sequer
passou às semifinais e o Basquete
(Wizard Idiomas), com dois re

forços, teve uma atuação discre
ta. Foi quarto colocado, quando
apostávasse em, pelo menos, na

medalha de prata, como no ano

passado.
No entanto, o Ciclismo foi a

grande surpresa na competição.
Edson Ziehsdorff, de Jaraguá d�
Sul, comandou aequipe que con

quistou um título inédito para o

Município em Joguinhos Aber
tos. Foram duas medalhas de ou-

ro, nas provas de Contra o

Relógio Individual e Resistência,
que contou com o apoio do ciclis
ta carioca Emerson Nunes da
Silva, lado a lado no pelotão da

frente e que abriu para a vitória
de Ziehsdorff no circuito de rua.

No Futsal, Jaraguá do Sul rati
ficou a condição de atual cam

peão dos joguinhos namodalidade
e faturou o bicampeonato. A
campanha do time comandado

pelo técnico Manoel Dalpasquale
foi impecável. Na decisão, contra

-

São Bento do Sul, goleada de 7 a

2. Outro destaque na delegação
jaraguaense foi a Natação, com
uma equipe formada somente por
atletas da cidade. Natália Krelling
deixou as águas da piscina da

Sociedade Acaraí consagrada.
Conquistou cinco medalhas (duas
de ouro, uma de prata e duas de

bronze), a melhor campanha de

uma jaraguaense na história da.
Natação, tanto nos Joguinhos
Abertos quanto nos Jasc (Jogos
Abertos de Santa Catarina).

Defmidos três semifmalistas do Estadual de Futsal
Jaraguá do Sul - FME/

Breithaupt, Tuper/Planor e Uno
esc/São Miguel garantiram lugar
na semifinal do Campeonato Ca
tarinense de Futsal Divisão Espe
cial. As trêsequipes venceram na

rodada do final de semana. Ber
Ianda/Gaboradi e ADBlulUnicár
dio decidem a última vaga, no ter

ceiro jogo do playoff, no próximo
sábado, em Curitibanos.

Em Jaraguá do Sul, a FME/

,

Breithaupt, mesmo jogando pelo
empate, goleou a Seara/Águia Se

guros por 8 a 3. Xande (3), Ciço
(2), Patrick, Altair e Chico mar

caram para os jaraguaenses, en
quantoMurilo (2) e Alan descon
taram para.o time do Oeste. A

Tuper/Planor precisava vencer a

Regata/Rio do-Sul, em São Bento

do Sul, para garantir a vaga à se

mifinal. Venceu o jogo por 10 a 6
e vai decidir um lugar na final do

Estadual contra a Unoesc/SãoMi

guel, que superou o Colegial!Avaí,
de Florianópolis, por 10 a 2.

O adversário da FME/Brei

thaupt na sernifinal será conheci
do do confronto entre Berlanda e

ADBlu. Como cada equipe ven

ceu uma vez, haverá a necessida
de de mais um jogo. A Berlanda

leva vantagem do empate por ter
feito a melhor campanha na fase
de classificação.

Mudança no regulamento
gera críticas/de técnicos
Jaraguá do Sul - Os 12<"

Joguinhos Abertos. de Santa

Catarina terminaram sábado em

Jaraguá do Sul. Novas revela

ções despontaram como futuras

promessas do esporte catari

nense. Porém, as atenções deste
ano ficaram concentradas fora
das quatro linhas e longe dos

ginásios. A Fesporte sugeriu,
no início de fevereiro, a inclu

são da "cessão temporária" no
regulamento geral dos Jogui
nhos Abertos, que permite aos

municípios trazer atletas de ou
tros estados. O resultado foi a

inscrição de 72 'importados'.
Apesar da reclamação dos'

dirigentes e técnicos, as maio

res forças do esporte estadual

reforçaram as equi.pes. Jaraguá
do Sul foi a cidade que mais

contratou atletas, 12 ao todo.

Joinville, Blumenau e Flo

rianópolis também aproveita
ram-se do precedente e inves
tiram em modalidades enfra

quecidas. "Com isso, a quali
dade técnica dos. Joguinhos
melhorou e muito", frisou o

diretor de Desportos da Fes

porte (Fundação Catarinense

de Desporto).
Contrário ao posicionamen

to do. diretor Marcelo Cavi

chioli, presidente da FMD

(Fundação Municipal de Des

porto) de Blumenau, bicampeã
dos Joguinhos Abertos de Santa

Catarina, critica a decisão da

Fesporte e avisa: "Isso vai aca
bar tirando o espaço daquele
atleta que treina o ano inteiro

para a competição e, no mo-

mento dos jogos, chega outro

e compete em seu lugar",
observou.

O diretor-técnico de Join

ville, Celso Sedrez, também é

contra a medida aprovada pelo
Conselho Estadual. "O atleta

'importado' não tem compro
misso nenhum com a cidade.

Vem por dinheiro, mas se todas

as equipes contrataram, porque
Joinville ficaria s e m con

tratar?", alfinetou. Osjoinvilen
ses montaram a equ ipe de

basquete masculino, ouro nos

Joguinhos, praticamente com

atletas de fora. O presidente da
FME de Florianópolis, João

Rotta Filho, vai mais longe.
Para ele, caso persi sti r a cessão
temporária nos próximos anos,

a continuação do-evento estará

comprometida. "Não existirá
mais trabalho de base nos mu

nicípios", acredita. Essa é a

principal preocupação do pre
sidente da Fesporte, Pedro

Bastos, que prometeu rever o

posicionamento da entidade
sobre o assunto. "Nem sem

pre o que se faz é o certo",
admitiu.

Bastos pretende reunir o
.

Conselho Estadual de Desportos
da Fesporte depois da realização
dos Jasc, em novembro, para
discutir o assunto. De acordo
com o presidente da entidade, to
do o regulamento será analisado.

"Aprovamos na pressa, no início'
do ano. O regulamento contém
erro de redação, o que deverá ser

corrigido", salientou Pedro

Bastos.

Campeão: Cavichioli recebe o título geral dos .joguinhos Abertos
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




