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Executiva estadual do PT proíbe aliança
com o PPS nas eleiçõesmunicipais de 2000

A· Executiva estadual do
PT decidiu proibircoligação
com o PPS nas .eleições mu

nicipais do próximo ano. A

decisão saiu do Encontro Es
tadual que aconteceu no último
final de semana, em Balneário
Camboriú.

De acordo com o presidente
estadual do PT, ex-deputado
federal Milton Mendes, o PPS
está descaracterizado e não

representa mais a esquerda
defendida pelos fundadores do

partido, oriundos do PCB.
A decisão é um banho de

água fria nas pretensões do

deputado estadual Ivo Konell

(PMDB) de reunir as três
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legendas numa aliança para
enfrentar a frente de partidos
coordenada pelo prefeito lrineu
Pasold (PSDB).

O presidente do PT de

Jaraguá do Sul, Dionei da Silva,
evitou comentar a decisão da

ExecutivaEstadual, limitando-se
a dizer que, por enquanto, vai

cumprir a determinação, que
será submetida à apreciação da

Executiva nacional -ern no

vembro, em Belo Horizonte.
O presidente do Diretório do

PPS, Edson Müller, disse que o

partido não recebeu nenhuma

notificação oficial e continua a

negociar com o PT a formação
da Frente Popular. Pá�ina 4

Edson Junkes/CP

o prefeito de Massaranduba, Mário Sasse (PMDB), mobilizou o Departamento de Vigilância
Sanitária do Município para investigar denúncias de contaminação de um córrego na
localidade de Tifa Rio Grande, IUl divisa com Blumenau.
De acordo com moradores,. a água do córrego, antes limpa, está amarelada e com espuma
característica de poluição. Eles retiraram de uma lagoa abastecida pelo córrego cerca de
200 quilos de peixe morto.

A Casan colheu amostra das águas para análise. A Momento Engenharia, empresa
responsável pela construção do aterro sanitário de Vila Itoupava, localizado a

aproximadamente dóis quilômetros do córrego, também vai fazer análise das águas.
CORREIO REGIONAL

Servente é condenado a dois anos
O servente de pedreiro

Vanildo Dias Vieira, 28 anos, foi
condenado a dois anos de prisão
em regime semi-aberto por ho
micídio cu lposo.
_;Ele é acusado de ter pro
vocado a morte da enteada

Gabriela Ribeiro, 3, em setembro
de 1992. A menina morreu em

conseqüência de lesões graves
provocadas por maus tratos.

A sentença foi dada pelo juíz
da Vara Criminal de Jaraguá do
Sul, Edson Luís Mendonça, na

noite de sexta-feira (14).
No ano passado, Vieira ha

via sido condenado a 18 anos de

prisão, mas a sentença foi anu
lada pelo Tribunal de Justiça.

A promotoria recorreu na úl
tima sentença. Página 10
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Exercício de cidadania
Pormais que o discurso oficial tente confuclir, a cidadania ainda

engatinha no País. O conceito é subjetivo e amaioria confunde o
termo com patriotismo, reforçando a abstração em torno do

espectro de grandeza. Cidadania é muito mais do que supõe os
"filósofos" de plantão, erriespecial ospoliticos; requer consciência
dos direitos e dos deveres, que possibilitem aplena participação
comunitária. Se a cidadania fosse exercida diariamente, os
jaraguaenses não permitiriam que seus direitos fossem

constantemente desrespeitados e

extirpados.
O texto assinado pelo estudante

Gustavo Siqueira Alves e transcrito

pelo comendador Cídio Sandri,
divulgado por alguns órgãos de

imprensa, sob o título "Omilagre do
trabalho", alerta para o perigo da

"doutrinação" neoliberal, sem o

contraditório. A apatia como foi

concebido, confirma as críticas. O

texto, um emaranhado depoucomais
de 30 linhas, chatagea de forma .

explicita o trabalhador e o convida a

transformar-se num robô, sempre à

disposição do patrão e das ne

cessidades das empresas. A capa
cidade de indignar-se faz o cidadão.

Talvez o momento seja o mais.propício para se discutir

cidadania, já que háum levante nacional e CPI's dediferentes
.

calibres, resultado da bandalheira e da apatia generalizada. A
obrigação de lutar por democracia, por igualdade e,

principalmente, pelo respeito aos direitos humano forma o

cidadão. Enquanto o povo continuar assistindo com indiferença
aos abusos, não cobrar e nem exigir dos poderes os resultados
práticos dos tributos pagos, estará submisso à vontade de uma
elite privilegiada, sedenta de podei e empenhada emmanter o

status quo.

Qualpassageiro exige o troco exato nos ônibus urbanos?Quem
reclama dos atendimentos nas repartições públicas? Qual o
contribuinte que questiona o destino dos impostos, a aplicação
das verbas públicas ou solicitaa fatura dos serviços públicos
executados? Talvez o número não enchaumamão. OPaís poderia
ser diferente, bem melhor, se a fiscalização fosse feita pelo
contribuinte. Os agentes políticos têm obrigação de atender às
necessidades da comunidade e dar satisfação dos atos. Todavia,
acostumou-se amentir e a execrar os inconformados.

Enquanto não houver uma colaboraçãomútua entre governo
e governados, o País continuará a expôr suas chagas sociais
características do século 19. A ineficiência tutelada pelo Estado
denuncia a distância entre contribuinte e cidadão - parte
integrante do processo de desenvolvimento. Às portas do terceiro
milênio, a cidadania se resume às concepções governamentais,
frutos de dezenas de anos de regime autoritário e sob o véu do

paternalismo estatal. Somos tratados pelos governantes como
povo, numa clara divisão de classe.

Não há pelo próprio pressuposto um debate amplo sobre
cidadania.A classe política não interessa, o povo desconhece e

os formadores de opinião, intelectuais e universitários se dividem.
É por essas e outras que os gangsters e traficantes têm assumido
o papel do Estado e conquistado o respeito e a admiração dos
moradores de muitos bairros e favelas. Pelo mesmomotivo, as
ONGs têm semultiplicado para ocupar os espaços abandonados
pelo Estado, orientados pela cartilha neoliberal, estatizante e
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passagem do
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para a entidade.
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cerca de R$ 6
mil mensais
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O que se fazer em Estado de Necessidade?

o País está em estado de ne

cessidade em relação aos credo
res internacionais; da mesma for
ma, encontram-se os perueiros da
cidade de São Paulo, proibidos de

transportar a população; os came
lôs, impedidos de trabalhar; os

metalúrgicos com o "festival de

greves" ainda sem resultado prá
tico; os agricultores sem política
'agrícàla; os inadimplentes. É jus-

.

to servidores públicos sem au

mento há cinco anos? O soldo é

vexatório; os presos rebelam-se
.

para fugir da tortura, que promo
teres relutam em apurar e quando
apuram são ameaçados; os sem

terras, preteridos de ocupar áreas

improdutivas ou do Estado; os

caminhoneiros sem articulação;
Stedile, líder de parte desses ex

cluídos, é imputado por declara

ções que, na visão da elite, são

indevidas. Líderes populares são

ameaçados pelo pacto de poder
do governo federal com as cama

das dominantes.
O objeti vo é evitar que o povo

levante-se contra a atual situação
onde, reconhecidamente, essas

camadas detêm a maior concen

tração de renda do mundo. É legí
tima, portanto, as ações desses

grupos e deve'm elas ser intensi
ficadas, independenterneute de

* FernandoMarrey Ferreira

estarem descontentando gover-no
e elite. FHC fala em pacto com po
líticos; entretanto, deveria vol-tar
à suas origens, hoje esqueci-das,

.

e propor um pacto com o povo.
O artigo 24 do Código Penal

diz que se considera em estado
de necessidade quem pratica o

fato para salvar' de perigo atual,
que não provocou por sua von

tade, direito próprio ou alheio.

Configurado esse estado é causa

de exclusão de ilicitude, o crime
fica desfigurado e é inexistente.
O desemprego ocorre indepen
dente da vontade dos trabalhado

res; outros perderam suas terras

e viraram indigentes, vítimas des
sa política global, à qual aderimos
de forma irresponsável. O perigo
atual é a falta de teto, de terra; é
a fome, a miséria, a morte certa

aproximando-se. O artigo 5 da

Constituição Federal diz que nin
guém será submetido à tortura

nem à tratamento desumano e de

gradante. Qs presidiários devem

trabalhar, e não serem torturados.
Como o Estado não propicia essa

alternati va estão amparados na lei
ao rebelarem-se e fugirem, em
conseqüência dessa situação.

O mesmo artigo prescreve
que é livre o exercício de qualquer
trabalho, ofício ou profissão; os

camelôs e perueiros têm, direito
de trabalhar e é ótimo que o fa

çam ao invés de furtar. O poder
público deve regulamentar ra

pidamente essas profissões,
Acredito que o desespero de líde
res populares resulta do vislumbre
constante e imediato das enfermi
dades dessa sociedade excludente
e de suas barreiras intranspo
níveis. Eleições marcadas nunca

resol verão o caos social dessa

pseudodemocracia. O artigo 5 da
CF garante o direito à proprieda
de e diz que a propriedade aten

derá à sua função social; estão.]
portanto, os sem-terras, os sern

teto, os camelôs amparados na

lei para lutar por seus ideais: socie
dade mais justa e ocupação de
áreas destinadas à reforma agrária
ou à moradia. Os metalúrgicos
devem exigir piso nacional único
: é um passo para estabelecermos
a "legislação laboral mercosul".

Caso O governo fosse aliado
do POVO apoiaria essas iniciati
vas. Mas seu pacto é com os in
centivos fiscais de grandes con
glomerados. A lei existe para opri
mir os excluídos e safar políticos
corruptos, n arcotrafi can tes,

empresários sonegadores.

* Advogado
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+- "Não há mais a necessidade de

investir em infra-estrutura e em

equipamentos. Para os próximo ano,
a prioridade é manter o nível do
ensino. ;, (Deputado federal Vicente
Caropreso - PSDB - explicando a re

dução de aproximadamente 20 % no

orçamento da Secretaria de Educação
no ano que vem)

"Como dissidentes do PPB não gostaríamos de ultrapassar a

barreira para a direita, já que estamos numa posição de centro

esquerda. Há não ser que exista uma reforrnulação política·
nacional, o que não acredito." (Presidente do PPS de Jaraguá do

Sul, Edson Müller, reforçando a intenção do partido em compor
aliança apenas com legendas de esquerda)

"Não podemos retroceder, até por uma questão de bom senso."

(Idem, descartando uma composição à direita)

"Está descartada a coligação com o -+
PPS." (Presidente estadual do PT, Mi Iton
Mendes, confirmando a proibição de

alianças do PT com o partido do ex

governador do Ceará, Ciro Gomes)

"O Judiciário é lento, às vezes corrupto,
e, conseqüentemente, não honra o País.
" (presidente do Congresso, senador
Antônio Carlos Magalhães - PFL - sobre
as declarações do presidente do STF, ministro Carlos Veloso)

"Basta deste governo que se recusa a taxar os mais ricos, que
aumenta os impostos dos assalaríados, que ataca os direitos

conquistados pelos trabalbadores, que não faz a reforma agrá
ria"(Deputado federal CarlitoMerss- PT - criticando a proposta
do governo federal de cortar R$ 2,4 bilhões do orçamento para
investimentos nas áreas sociais para cobrir o rombo da Previdência,
depois que o STF impediu a cobrança dos servidores inativos)

"É uma exigência do FMI. Com isso, a guerra para não haver
mais cortes na área social será muito dura e difícil. " (Idem,
reforçando as denúncias de atrelamento do governo ao FMI)

. "É um burocrata arrogante, que interpreta a lei segundo a

sua vontade". (Mário Covas, governador de São Paulo PSDB,
espinafrando o secretário da Receita Federal, Everardo Maciel)

"O próximo governo saberá levar
adiante a sua obra", (Fernando Henrique
Cardoso, presidente (PSDB), ao colega
argentino Carlos Menem

+- "Lança-se o convite e fica no aguar
do. " (Presidente do diretório do PMDB de

Jaraguá do Sul, vereador José Antônio
�------___'. Schmitt, sobre aliança eleitoral com o PT)

,
;\
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Conselho daAmvali eAmunesc
debate prioridades para oPPA
Empresários e
prefeitos se
reuniram para
elencar propostas

Joinville - Cinco empresá
rios do Município e outros cinco
de Jaraguá do Sul, além dos pre
feitos das duas cidades estiveram
reunidos na manhã da última

segunda-feira (18), na sede da

Prefeitura, com o deputado fe
deral Renato Vianna (PMDB),
relator do PPA (Plano Plurianual)
da União, para discutirem as rei

vindicações da região. Segundo
o prefeito de Jaraguá do Sul, Iri
neu Pasold (PSDB), a idéia é apre-

.

sentar um "trabalho técnico e viá

vel", que venha atender toda a

região, "sem bairrismo".
O PPA, batizado pelo governo

federal de Projeto Avança Brasil,
vai destinar R$ 1,2 trilhões nos

próximos três anos para inves
timentos em todo o País.

- Entre as propostas elencadas

pelo Conselho de Desenvol
vimento do Eixo Jaraguá/Joinville
estão a implantação de uma usina
termoelétrica para a região, com
capacidade para gerar 600 Mw

(megawatts), melhorias comple
tas no sistema viário do Norte e

Nordeste, construção do novo

trecho de acesso de Joinville à

BR-lOl, duplicação da BR-280
até o Porto de São Francisco do

Sul, melhorias no porto e na rede

ferroviária, construção de um

aeroporto internacional. e a

implantação de um aterro sani
tário regional.

- No próprio PPA está
incluído a construção de um

aeroporto para a região. As

demais reivindicações estão

sendo propostas de acordo com

Arquivo/CP

Idéia: Pasold aposta 110 conselho para desenvolver a região

a capacidade de realização,
dentro da realidade. Não adianta

apresentarmos um calhamaço de

propostas se não tiverem como

ser realizadas - afirmou Pasold,
informando que o conselho está
estudando o local pará a cons

trução do aeroporto e técnicos do

governo farão o levantamento dos
valores das obras reivindicadas

pela região. Pasold disse ainda

que as propostas de Jaraguá do

Sul foram discutidas na Acijs
(Associação Comercial e Indus
trial de Jaraguá do Sul).

Na opinião de Pasold, o con
sellio é importante para o desen
volvimento da região porque não

.

vai desfàzer-se depois da implan
tação do PPA. Segundo ele, as re

giões da Amvali e Amunesc re

presentam 33% do PIB (Produto
Interno Bruto) do Estado, o que
reforça as reivindicações. "Todas
as propostas terão acompanha
mento técnico das prefeitura para
viabilizar a suarealização", pro
meteu, inforrnando que reuniu-se
com o prefeito Luiz Henrique.da
Silveira (PMDB) e com o secre

tário de Cornércio.e Industria do

Município, Antônio Luz, para
discutirem formas dos município
atuarem no PPA a curto prazo.

A próxima reunião do con

selho acontece no dia 29 de no

vembro, na Prefeitura de Jaraguá
do Sul.

ALTERNATIVO - O depu
tado estadual Ivo Konell (PMDB),
que na semana passada informou
que estaria encaminhando ao

relator do PPA uma pauta de rei

vindicações daRegião da Amvali,
também participou da reunião do
conselho na manhã de segunda
feira. Ele, no entanto, não obteve
êxito com o projeto "alternativo",

Segundo o prefeito Irineu

Pasold, as propostas do deputado
sequer foram discutidas pelo
conselho, que preferiu elaborar
uma pauta conjunta e apresentar
'um único projeto da região. "Ele
(Konell) não conseguiu nem as

assinaturas das lideranças. So
mente os prefeitos do PMDB

assinaram o relatório, assim mes

mo por pressão. É preciso fazer
as coisas com o pé no chão e

dentro da realidade econômica",
concluiu.

DNER promete concluir viaduto na BR-101
Jaraguá do Sul - O depu

tado federal Vicente Caropreso
(PSDB), em audiência com o di

retor-geral do DNER (Departa
mento Nacional de Estradas de

Rodagem), Genésio Bernardino,
conseguiu que o órgão Federal al
terasse o projeto original e con
cluisse as obras do viaduto na

BR-I O I, na saída da BR-280. O

projeto está em fase de conclusão
e a licitação da obra, estimada em
cerca de R$ 7 milhões, deverá ser

feita ainda este mês.

Pelo novo projeto, o viaduto

que liga os municípios da Amvali
(Associação dos Municípios do
Vale do Itapocu) a São Francisco
do Sul terá quatro alças de aces

so, permitindo o aproveitamento
da estrutura física já pronta.

Pelo novo projeto, o viaduto

que liga a BR-280aSão Francisco
do Sul terá quatro alças de aces

so, permitindo o aproveitamento
da estrutura física já pronta.
Caropreso voltou a alertar o

DNER para a gravidade das situa-

çãono trevo. "Com a aproximida
de do verão e do período de fé

rias; o aumento do número de veí
culos trafegando acarretará.
sérios problemas", afirmou.

Caropreso sugeriu a interven

ção do Crea (Conselho Regional
de Engenharia e Arquitetura) so
bre a obra. "Aquele viaduto semi
construído e de forma errada é

um monumento à falta de cria-

.

tividade e sensibilidade dos órgãos
públicos. É um exemplo da má

gestão de recursos", criticou.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Formação da Frente Popular
ameaçada em Jaraguá do Sul
Direção Estadual
-do PT proíbe
coligação
comoPPS

Jaraguá do Sul- Se depen
der da Executiva estadual do PT,
a formação da Frente Popular no
Município, reunindo PT, PPS e

PMDB, não sai. Depois de proibir
coligação com os partidos que
apóiam os governos federal e

estadual, a direção estadual do PT
impediu aliança com o,PPS em

todo o Estado. A decisão saiu do
Encontro Estadual que aconteceu
no fim de semana em Balneário
Camboriú. O presidente do PT no
Estado, ex-deputado federalMil
ton Mendes, justificou a decisão

alegando que o PPS está desca
racterizado com a inclusão de po
líticos oriundos de partidos de di
reita, como o PFL, PPB e PTB,
"não representando mais a es

querda defendida pelos fund.a
dores".

O presidente do Diretório

municipal do PT, Dionei da Silva,
evitou comentar o assunto, limi
tando-se a dizer que irá cumprir
a determinação da Executiva es

tadual, "Por enquanto, as nego
ciações com o PPS estão suspen
sas, A orientação da Executiva
estadual será apreciada pela dire-

Sem alteração: Müller continuará negociando com o PT

ção nacional, durante o encontro

marcado para o mês que vem em

Belo Horizonte", informou. Ao
estilo dos demais políticos,
Dionei preferiu desconversar,
alegando que é muito cedo para
se fechar qualquer acordo para
alianças políticas e que a Exe

cútiva nacional pode revogar a

decisão estadual.
A decisão da Executiva do PT

é um banho de água fria nas

pretensões do deputado estadual
Ivo Konell (PMDB) que trabalha
a coligação dos três partidos. O
presidente do Diretório do PMDB,
vereador José Antônio Schmitt,
lamentou a decisão do PT, mas

disse que o PMDB vai insistir na

formação da Frente Popular. "De

certa forma, a decisão do PT

inviabiliza um projeto futuro, mas
o PMDB continua no aguardo do
convite", ponderou.

O presidente do Diretório

Municipal do PPS, Edson Mül

ler, informou que 'não recebeu
nenhuma notificação oficial sobre
a decisão do PT e que o partido
continuará ne.gociando a for

mação da Frente Popular. "Para
nós nada muda. Caso confirme a

posição do PT, tentaremos a

coligação Com o PMDB", decla
rou, acrescentando que a direção
estadual do PPS tem orientado

para alianças à esquerda, "fugindo
do radicalismo". "Vamos aguar
dar com tranqüilidade os acon

tecimentos", concluiu.

Amvali encaminha reivindicações para 2000
Jaraguá doSul- Os muni

cípios que integram a Amvali

(Associação dos Municipios do
Vale do Itapocu) encaminharam
ao presidente da Assembléia Le

gislativa, deputado Gilmar Kna
esel. (PPB), as reivindicações
consideradas prioritárias para se

rem incluídas no orçamento re

gionalizado do próximo ano, A

proposta da Assembléia Legisla
tiva é destinar R$ 30 milhões do

orçamento geral do Estado para
o orçamento regionalizado. Deste
montante, R$ 868.454.78 para os

municípios daAmvali, que pode
sofrer redução do governador
Esperidião Amin (PPB).

Pelo projeto, Barra Velha vai
receber R$ 78 mil, Corupá R$
87 mil, Guararnirim R$ 114 mil,
Jaraguá do Sul R$ 396,4 mil,
Massaranduba R$ 8..7,4 mil, São

.

João do Itaperiú R$ 41 mil e

Schroeder R$ 63,7 mil.

Barra Velha apresentou como

prioridades a recuperação das

praias, compra de uma retroesca

vadeira e dois ônibus escolares, e
construção de salas de aula. Corupá
reivindicou recursos para a cons

trução de uma unidade sanitária

epara a Polícia Militar, obras de

saneamento básico, pavimenta
ção do acesso às cachoeiras e

ruas, além da expansão e' trata
mento de água.

Guaramirim quer a ligação as

fáltica entre o Bairro Guarami

ranga e a BR-280 e entre oMuni

cípio às cidades de Jaraguá do
Sul e de Joinville e pavimentação
de ruas. Jaraguá do Sul reivindi
cou a construção do pronto-so
corro regional, centro empresarial
do Berçário Industrial, construção
de 11· ginásios esportivos em es

colas, ligação com a SC-413 e

urbanização de dois rnil Iotes.
Massaranduba elencou as se-

guintes obras: abertura e pavi
mentação das estradas que ligam
oMunicípio a Luís Alves e a Barra

Velha, pavimentação da Rodovia

Massaranduba-Benjamin Cons
tant, construção de creches,
aquisição de ônibus escolares e

rede de esgoto, Para São João
dó Itaperiú, as prioridades são: a

construção de uma unidade sani

tária, aquisição de retroescava

deira, trator, pá carregadeira e

de dois ônibus escolares, desas
soreamento dos rios e constru

ção da sede da Prefeitura.
Schroeder foi o único Muni

cípio da região que foi atendido pe
lo orçamento regionalizado do ano
passado, conseguiu' a construção
do quartel da Polícia Militar e de

uma pré-escola. Para o ano que

.

vem, oMunicípio reivindica pavi
mentação asfáltica de ruas, cons

trução de um pavilhão de eventos
e de quadras poliesportivas.

O presidente do Conselho da Comunidade, Nilton Zen, encaminhou
ofício ao deputado federal Vicente Caropreso (PSDB) sugerindo que
o parlamentar a elaboração de projeto de lei isentando dos encargos
sociais e trabalhistas as empresas que contratarem presidiários.

O secretário estadual de Justiça e Cidadania, Paulo Cézar Ramos de
Oliveira, prometeu reforçar a reivindicação, propondo inclusive a

inclusão da remissão de pena do detento/trabalhador.
De acordo com o secretário, trata-se de um contrato especial de

trabalho já previsto na Lei de Execução Penal.
Ele informou que, no Nordeste, a medida está em vigor graças à
ação de procuradores que entraram com ação propondo a isenção

dos encargos às empresas.
- Entendemos como um trabalho de natureza social, por isso,

propomos a isenção dos encargos não só às empresas, mas a todo
trabalho do apenado - afirmou Zen.

De graça ???

Apesar de louvável, a proposta da vereadora vai esbarrar no bolso
do voluntário. A menos que sejam pessoas com tempo de sobra e

com a situação financeira estável,":
Será muito difícil conseguir os voluntários. No início tudo são

flores, mas o tempo desgasta e a falta de remuneração desincentiva.
De graça é complicado, mas fica a torcida ...

Em campanha
Na próxima semana, o
Diretório do PPB de Jaraguá
do Sul faz reunião no CPL

(Centro Integrado de

profissionais Liberais).
De acordo com o presidente
do partido, vereador Wigando
Meier, o encontro vai reunir'
todos os filiados do Município
para discutir alianças e pré
candidaturas.
- Queremos integrar o

. partido e discutir com os

filiados as eleições -
declarou, informando que o

encontro pretende também
definir metas e estratégias de

campanha.

Pela culatra
O deputado estadual Ivo
Konell (PMDB) antecipou a

reunião do Conselho de
Desenvolvimento do Eixo

Jaraguá do Sul/Joinville, que
aconteceu segunda-feira (18),
na Prefeitura de Joinville, para
discutir as proposta para o

Plano Plur:ianual da União, e
divulgou que estaria incluindo
no relatório mais de R$ 15
milhões para a Região da '

Amvali.
.

Entretanto, somente os

prefeitos do PMDB assinaram
as propostas dó deputado,
assim mesmo pela. pressão.
Os demais e os empresários
preferiram discutir as

reivindicações em conjunto e

apresentar um relatório único.

Seminário
O Centro dos Direitos Humanos

de Jaraguá do Sul
está catalogando portadores

de LER (Lesão por
Esforço Repetitivo) para criar

uma associação.
O coordenador do CDHlJS,

jornalista Sérgio Homrich dos
Santos, informou que pretende

promover um seminário,
reunindo representantes do
INSS (Instituto Nacional do

Seguro Social), das empresas e

dos órgãos públicos, para
discutir a questão .

.

___:. Os médicos não
reconhecem a LER

como doença profissional,
o que tem causado

, prejuízos aos portadores -
denunciou.

Proposta
A vereadora do PFL de Jaraguá

do Sul, Elisabet Mattedi,
apresentou indicação sugerindo a

criação do agente comunitário de
saúde voluntário no Município,
Segundo ela, em reunião das

associações de moradores,
realizada no final do mês

passado, muitos se mostraram

interessados em atuar na área.
- O trabalho voluntário tem

sido um importante aliado do

poder público. Cabe a

Secretaria de Saúde, juntamente
com as associações de

moradores, identificar e treinar
essas pessoas para o exercício

da função - sugeriu.

Oe B�!!O�S��CA��S.
"PneusNovos(Michelin, Goodyesr, Pirelli)

*Balanceamentos
*Geometrias

*5uspensão
*
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Agência de comunicação aposta
em ferramentas de marketíng
Empresas querem
que as agências
administrem

problemas
Jaraguá do Sul - A quali

dade da comunicação e do mar

keting produzidos na região me
lhorou muito. A afirmação é da

empresária Christiane Hufenüs

sler, da CMC (Central deMarke
ting e Comunicação). Embora
reconheça que ainda há muito a

ser feito, ela acredita que o jara
guaense já tomou consciência de

que investir em markering é fun

,damental para superar os altos c

baixos, e o maior indicador disso
é O resultado das vendas. Agência
pioneira na praça jaraguaense,
instalada há sete anos, a CMC dá
a receita para superar as crises,
"manter sempre os olhos abertos

para o mercado, não importa
onde você esteja".

A CMC foi criada em Curitiba.
Chamada para organizar a Feira
da Malha, a empresa agregou

.

novos clientes, fundando uma

filial em Jaraguá do Sul. "Não
havia agência de publicidade na

região, e o mercado não conhecia
conceitos mais amplos de

markering e comunicação";
recorda a proprietária. Dada a

demanda, ela viu-se obrigada a

desvincular-se de Curitiba,
centralizando as tarefas aqui. O
fato de estar numa cidade pe
quena não inviabilizou as ativi-

sc tem 120mil

representantes
BIumenau - o Sindicato dos

Representantes Comerciais divul
gou esta semana que mais de 120
mil pessoas estão envolvidas na ati
vidade em Santa Catarina, movi
mentando algo próximo a R$ 10
bilhões por ano - cerca de 30%

.

do PIB (Produto Interno Bruto)
catarinense.

As mudanças na economia nos
últimos cinco anos fez dobrar o

número de representantes comer

ciais no Estado; hoje, agrupados
em torno de cinco sindicatos e um

conselho regional. O levantamento
do sindicato mostra ainda que
somente 30 mil estão cadastrados
como autônomos. Os demais são

representantes de einpresas e

prestadoras de serviço.

Criaçáo: sucesso /lOS departamentos da empresa vem doplalle/(/I1�;;;íí�
dades, apesar das dificuldades
com fornecedores. Utilizando
instrumentais modernes e

tecnologia de ponta, manteve a

gama variada de clientes, que se

localizam de Porto Alegre a São

Paulo.
Os 18 funcionários da em

presa conhecem de cor sua

cartilha, investir em conceito
diferenciado de markering. Com
mão-de-obra especializada, os

setores de atendimento, mídia,
tráfego, produção e planejamento
compõem o empreendimento que
a proprietária costuma classificar
como agência de negócios. "A

partir do momento em que se

agregaram ferramentas, desen
volveram-se conceitos de mar

keting mais amplos", revela
Hufenüssler, lembrando que
conhecer bem o cliente é o pri
meiro passo para possibilitar o

diagnóstico dos problemas e

necessidades que vão direcionar
o atendimento e a criação.

- A agência cada vez mais
se transforma em administradora
de problemas - conta Hu

fenüssler, apontando as ten

dências no setor para o próximo
milênio. "Os clientes não nós

procuram mais simplesmente
-porque precisam de publicidade.
Eles querem que encontremos

solução para o que não funciona
na empresa", diz. Planejamento
é a palavra chave nesta 'nova era'

.

da comunicação empresarial.
Apostando em novas formas de

markering - para se aproximar
o máximo possível do con

sumidor - a CMC não teme fu

turas mudanças, certa de que
estar em sintonia com as

transformações do mercado

garante privilegiado lugar ao sol.

r

I
IDA Indústria Têxtil Marisol promove no dia 6 de novembro, I
I na recreativa da empresa, entre 14 e 18 horas, a mostra de I
I projetos de CCQ (Círculo de Controle de Qualidade). I
I O evento consiste na exposição de trabalhos realizados e I
I implantados de agosto a outubro pelos 83 grupos. I
I I
IONeste ano, além da Marisol. participam da mostra de CCQ I
I Sadia, Embraco, Multibrás, Weg, Brahma, Karsten, 8n Batalhão de I
I PolkiaMilitar, Duas Rodas Industriat'e metalúrgica menegotti. I
L � �

COMUNICADO
MARIA LEANDRO ARTESANATO

Comunicamos o extraviu dos blocos de notas fiscais usadas
de riumeraçào: Série 81 de 001 a 200, da Série 82 de 001 a

050, da Série D1 de 01 a 550 e 701 a 750, da Série E1 de 001
a: 050, CNPJ nQ 83.160.804/0001-85 e I.E. nQ 252.154.608 sede
na Rua Domingos da Rosa, 326, fundos, Jaraguá do Sul, SC,
cfe. Registro de Perda de Documentos e Objetos nQ 3459 de

20-08-�9 da 15ª DRP de Jaraguá do Sul, SC.

I

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E

INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL

RELATORDOPPARECEBEREIVINDICAÇÕESDOVALE
A Acijs participou da organização, junto com a Amvali e o Conselho

de Desenvolvimento Municipal de Guaramirim, que reuniu lideranças
políticas, empresariais e comunitárias, no dia 14, na sede da ACI de

Guaramirim, com o relator do Plano Plurianual (PPA), deputado federal
Renato de Mello Vianna. O PPA é o conjunto de programas e de ações
que trata do orçamento público para o quadriênio 2000/2003, no montante

de R$ I trilhão, 113 bilhões e 223 milhões. Vianna explicou como será

aplicado e recebeu das lideranças do Vale do Itapocu os projetos prioritários
na área de' infra-estrutura. Eles tratam sobre rodovias, ampliação e

modernização do porto de São Francisco do Sul, modernização do sistema
ferroviário e a construção de aeroporto internacional no Norte do Estado.
A reivindicação contempla, também, a geração de energia e preservação
do meio ambiente.

CURSO PREPARA O EMPREENDEDORDESUCESSO
A Fundação de Ciência e Tecnologia - Funcitec -, elaborou um

projeto com o objetivo de promover o empreendedorismo e a

competitividade industrial. Formou parceria com a Ferj, que está com .as

inscrições abertas para a Apeei - Ação de Promoção ao

Empreendedorismo Industrial. O curso destina-se a desempregados
advindos de setores industriais, pequenos e micro produtores, candidatos
ao primeiro emprego, articuladores municipais, membros de conselho

diretor, estudantes universitários e de escolas técnicas, trabalhadores
autônomos e profissionais liberais. A finalidade do curso é aumentar o

potencial empreendedor, promover a iniciativa, a conscientização, a

capacitação e criar um ambiente favorável à criação de novos postos de
trabalho.

A professora Rosemeire Vasel, da Coordenação de Extensão da Ferj, .

esteve na Acijs divulgando o evento. Segundo ela, a disponibilidade é de
80 vagas, com duas turmas, com duração de 85 horas. Trata-se de curso

gratuito, realizado com recursos do FAT - Fundo de Amparo ao

Trabalhador. As inscrições vão até 25 de outubro, das 8h às .12h e das 13h
às 17h, na Ferj, pelo telefone 371-0983 ramal249, com Rose ou Mari.

ACUSAPÓIAAPROMOÇÃODA·REDEFEMININA
A Rede Feminina de Combate ao Câncer vai homenagear, no dia 3 de

dezembro, no Clube Atlético Baependi, as "Personalidades do Século".
O evento, de caráter social e filantrópico, vai homenagear as empresas e

pessoas que em suas atividades se destacaram durante o século, em
favor do progresso e do desenvolvimento de Jaraguá do Sul, nas áreas
da indústria, comércio, prestação de serviço, pequena e média empresa,
serviço social, comunicação, profissional liberal, educação, cultura,
segurança pública e outras. As indicações serão feitas pelas entidades

representativas, como também por interrnédio de pesquisa de campo,
com o parecer final dos indicados, através de um comitê,

A presidente da Rede, Carla Haake Mayer, garante que a promoção
marcará o finaJ do século. Já está acertada a vinda de um cantor italiano e

o apresentador do evento será uma figura de proeminência na vida artística
nacional, que está sendo contatada. A- promoção "Personalidades do

.

Século" já conta com o apoio de várias entidades, entre elas a Acijs e a

Apeei, com renda para o projeto social da Rede Feminina de Combate ao

Câncer de Jaraguá do Sul.

ENCONTROAVALIAATIVIDADESE AÇÕES DOSNÚCLEOS
O presidente da Acijs, Eduardo Ferreira Horn, participou de um

encontro de confraternização com os líderes dos Núcleos Setoriais, um
.dos: projetos que tem alavancado o setor econômico no município. Esses
encontros são periódicos e objetivam avaliar as atividades e as ações
dos Núcleos, além de promover a integração e a troca de experiência. A
Acijs conta com quinze Núcleos em funcionamento e mais' três em

constituição: Esteticistas e Massoterapeutas, Floricultores e Produtores
de Plantas Ornamentais e de Transportes Executivo/Turístico. E outros

três foram propostos, de Faccionistas, Jovem Empresário e

Transportaderas.
.

CÂMARA DERELAÇÕES TRABALHISTASDA FIESC
A Câmara de Relações Trabalhistas da Fiesc (Federação das Indústrias

do Estado de Santa Catarina), presidida pelo Dr. Ronald Caputo, realiza,
no dia 21 de outubro, reunião de trabalho em Jaraguá do Sul, das 10 às 12
horas, no Centro Empresarial. Dentre os assuntos de pauta, segundo o

assessorjurídico da Acijs, Dr. José Benedito de Campos, constam a reforma
da justiça do trabalho e legislação trabalhista, relatório do Encontro
Nacional de Relações do Trabalho, questões regionais de relações
trabalhistas, análise das propostas de filiações de sindicatos à Fiese e
negociações em andamento.

REUNIÃO DODIA 25ACONTECENAFERJ
A Acijs realiza no dia 25, a reunião de trabalho na Ferj, para

conhecimento da Empresa Júnior, associação constituída por alunos do
curso de administração, que desenvolve projetos de consultoria para
empresas, sob a coordenação e orientação de professores. O horário será
o habitual: 18 horas. A Empresa Júnior Perj oferece serviços de viabilidade
econômica, marketing, sistemas e métodos administrativos, finanças,
produção e recursos humanos.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Colabore com as entidades
beneficentes

CP Comunidade

Andreia A(ves aniversariou
dia 16 de outubro e recebeu
carinho ãos familiares e

amigos

Rosemere Pasold, da
Joalheria e Ótica Simara,
formou-se técnica em ótica

pelo Instituto Yianei, de Lages

apresentações
durante a 11-

Schützenfest,
no pavilhão

A, totalmente
lotado

,E*n....... ',
Roberto e

Si/vana
Mannes CO

o. casfd jo
Ely e Sôn�
Tages e o

arquiteto
Yara

BIosfeld, nO

camarote

Mannes,
durante o

Schützenje
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História, Fatos eTradição CORREIO DO POVO
Quarta-feira,

20 de outubro de 1999

História em fotos Por Egon Iagnow

Jazz Einigkeit do Rio da Luz de Willy Voigt e seus filhos

Banda Aurora.fundado pela jamilia Siewert

Não há povo, não há

indivíduo que não goste
de música, Ora ela serve

para expressar alegria,
ora tristeza ou saudade.

Isto também não importa.
lOque importa é que a

humanidade, desde os

tempos mais remotos,
deleita-se com a música .

. Amúsica, doce música.

Nossos colonizadores,
não importa sua origem,
não eram diferentes.

Gostavam de música.

Muitos deles tocavam

algum instrumento musi

calou cantavam. Outro

apenas a apreciavam. E
com certeza, muitas

vezes, o canto deles se

misturava ao estalado do

machado e do tombar das

centenárias e gigantescas
árvores da densa e

indomada floresta

j araguaense, a qual
precisavam dominar para

poder aqui viver.
A música fazia parte de

seu dia-a-dia. Havia,

porém, aqueles que, além
disto, gostavam de

alegrar outros com o

tocar de seus

instrumentos e seu canto.

Surgiram, assim,
inúmeros conjuntos
musicais, cuja história
infelizmente perdeu-se
no tempo.
Lembrando o professor
WincenzWrh e a família

Siewert do Rio do Cerro.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



. 2 - CORREIO DO POVO Quarta-feira, 20 de outubro de 1999
"

MEMORIAS

o Sport Club Germânia, realizava às IS

horas no campo (dos Piazera) um encontro

entre a Germânia e o Sport Club Estrella,

ganhando o Estrela por 2 x O. Uma

competição que logicamente, ficava com

os já residentes nesta região.

Confira a História
"A História de nossa gente não pode ficar só

na saudade". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.

Barão de ltapocu
Há 72 anos

- Em 1927, a ponte sobre o Rio Jaraguá, na Procópio Gomes de Oliveira,
muitas pessoas auxiliaram na sua construção: José Emmendoerfer, Clemente
Schmitz, Dorn, Lessrnann, Augusto Mielke & Cia., Leopoldo Janssen.
Venâncio Porto, José M. Müller, Jaco Buck, Arthur Müller & Cia .. Breithaupt
& Cia., Bernardo Grubba, Teiss, Hermann Schulze, Domingos Sansen.
Hostin, Domingos Brugnago, Schogor, Paulo Gonçalves, Germano Enke,
Alois Stueber, Rocha, Leopoldo Mahnke, Georg Buhr,Wilhelm Gurnz, Adolfo
Fiedler, João Doubrawa, Miguel Strichhalsky, Lescowicz, Schlupp, Freitas,
Borba, Zimmermann, Antonio Salvador, Stein, Konell, Pereira, Kassner, Vailaui.
Borba Coelho, Silva, Frank. Rosa Schiochet, Sabino,Wirte, Silva, Rita, Suuer,
Debutien. Junkes, Eggert, Kopmann, José Bauer, João Harger, José Ersching,
Franz Kubi n, R.M. Horst, Tufie Mahfud,.Athayde, Jacob Andersen,
Kathwinkel, Franz Becker, Wilhelm Walter, Paulo Wunderlich, Leopoldo
Hadlich, Olegário Müller. Emmerich Ruysan, Sanson, Sbardelatti,
Marthendahl, Winter, König, Siqueira, Machado, Baader, Stanislau, Costa,
João Marcatto, Max Hiendlmayer, João Ballock, Rothernberger, Paulo Neitzel,
Jorge Mayer, Paul Dornbusch, Klabunde, Lepinski. Dizia a edição que teria

continuação, que não teve até 31 de dezembro.

Há 71 anos
- Em 1928, o presidente dr. Adolpho Konder, vinha à Jaraguá, para tomar o
trem e visitar os municípios do planalto cajarinense. recebido pelo intendente
Arthur Müller e, em companhia do dr. Ulysses Costa, superintendente do

município de Joinville, foram visitar a Ponte "Tavares Sobrinho",

acompanhado também do dr. Mário Portugal.juiz de direito da comarca e do

presidente do ConselhoMunicipal, Marinho Lobo e outras autoridades locais.
O intendente do 30 distrito de Hansa - BertholdoMoritz saudava o governador,
seguindo-se banquete no Hotel Estrela, onde falou o influente político local,
José Pasqualini. Lá o presidente fez um inflamado discurso, tendo Adolpho
Konder comparado Hansa como a São Francisco da Cali fórnia, pela ferti lidade
da terra. Um bai Ie ia. até altas horas da madrugada, seguindo Terça-feira em

visita aos demais municípios de sua agenda.

Há 70 anos
- Em 1929, neste ano iniciava-se a construção da Igreja Evangélica Luterana
de Jaraguá, umlongo caminho que iria até 1935, todos arregaçando as mangas
para dispor de um templo ainda hoje em uso e sempre adequada ao longo
dos anos, para servir os seus fiéis.
- O partido Republicano Catarinense, de Retorcida. pelos seus elementos
de maior destaque no comércio, indústria e na política formavam solidariedade
à frenteÚnica Joinvillense, com a seguinte direção: presidente Victorio Piazera;
Vice Narciso Ferrazza, secretário HenriqueMazzolli e JoãoMoreui, tesoureiro
Arthur Carsiens e João Machado. Eram membros: Giarini Lenzi, Luíz Sani.
.José Lombardi, .Julio Tissi. Eugênio Nicollini, Egydio Machado, João Silveira.
e Oswaldo Duarte (pai) do Osmar? Parece que sim!

Há 68 anos
- Em 1931, a Sociedade Escolar Ilha da Figueira, aqui em Jaraguá, aconteciam
coisas engraçadas que o povo denunciava. É que a escola, aos domingos e

feriados. a sala se transformava, com a remoção do material escolar, se

transformava em salão de baile. O fandango quase sempre terminava com

pancadorias, quebrando vidros e

danificando as instalações, que o marido
da professora não podia repor, pelo óbvio
ululante.

Qualidade
Marista de

Educação

SOCIAIS

o "flash" mostra um
.

grupo de jaraguaenses
reunido na aristocrática
Sociedade
Bandeirantes, em
Brusque, após a

cerimônia de enlace de
Elizabete Siegel e
Alexandre Barbosa,
na Igreja Nossa
Senhora do

Caravaggio -

Azambuja -, onde os

convidados foram

recepcionados.
00

ECOS DA u- SCHUTZENFEST
Domingo passado
(10), nosso diretor
visitou a mesa do

muito conhecido
Aleire Cozzarin,
diretor-presidente da

Michigan Botões
Ltda., quando foi
apresentado aos

senhores Carlos
Mendoza e Rodolfo

Suárez, da vizinha
República da
Argentina, que,
segundo suas

primeiras impressões, ficaram gratificados com as festas tradicionalistas anuais, nesta
região. No momento levantavam os copos para uma saudação por tão grato
acontecimento.
Ein prosit a nuestroshermanos!

Show amigos e vizinhos

Local: Estádio João Marcatto
- Jaraguá do Sul - SC
Data: 14-11-99
Horário: 16 horas

Ingresso valor: R$ 5,00
OBS: Este showé uma

promoção da comunidade
Nossa Senhora das Graças -

Barra do Rio Cerro - Jaraguá
do Sul. Em prol da construção
da casa de formação e salão de

festas. E tem C0l110 objetivo
reunir as famílias para festejar o
maior evento da humanidade: ,

Jesus Cristo 2000.

Informações: (Oxx) 47-376-1931

Comissão organizadora

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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MOMENTOS DE REFLEXÁÓ

Voeê teve um professor?
Quem é você, hoje? Como você

'

I ,
'

-chegou até aqui? ',.,' ,

.De certo, foi um, processo 'de ,

!aprendizagem, duro e, muitas

:vezes difícil. Porém, com
'

certeza, você pode contar com a'

ajuda de um professor, alguém
'que' lhe dedicou parte �e sua vida,
a orientá-Ia nas dificuldades, de

:tól'nar-se uma pessoa completa,
'Neste dia 15, comemoramos o

:dia do Professor, este profissional
.que dedica sua vida a orieritar

jovens no seu caminho de vida,
educando-os e desvendando-lhes

'mistérios nunca antes

imaginados.
Muitas vezes, não valorizamos

aqueles que trabalham conosco,

pois vivemos num mundo
'

FOFnpetitivo e consurnista. Por

isto, também hoje, podemos parar
"

e refletir sobre esta profissão,
como é conhecida, mas que; no

fundo, é lima vocação, um '

chamado. Muitas vezes

; � :

,Ç)291no�
A EDUCAÇÃÓ COMPLETA

1.. ('

.incompreendidos, os professores
,

são ignorados pela sociedade,
pelo gOy,erno, . e até mesmo, por
seus, ai unos.
A violência nas escolas, o

desrespeito dos alunos, a falta de
interesse dos pais, ou mesmo até

,a ausência de uma base familiar
na vida do aluno torna-se um

desafio para o mestre. Não, basta

reproduzir conceitos; deve-se
preparar para a vida. Moacir

Sclyar, médico porto-alegrense,
escritor de sucesso, escreveu há

,
anos atrás em sua coluna no

jornal Zero Hora que ele esperava

que s,eu filho, na escola, não

.apenas aprendesse onde fica a

capital do Egito ou quantos
quilômetros de extensão possui o
Rio Amazonas, mas sim que ele

pudesse saber como se faz uma

escada
.

de cordas ou como se faz

pára viver melhor a vida.

Vivemos num mundo visual: a

TV; O computador, a internet, a

.propaganda na rua, as

manchetes dos jornais, revistas,
tudo isto nos cativa pelo olhar,
e muitas vezes negligenciamos
nosso saber. Escrevemos mal,
falamos' pior ainda, e tudo isto

, porque relaxamos em nosso

estudo.

E, com tudo isto, o professor
não desiste. E, muitas vezes

com dificuldade, exerce o seu

mister com dedicação e arnor,

muito amor. Por tudo isto, creio

que o professor merece nosso

arinho e respeito pela dignidade
não apenas do ser humano,
mas, principalmente, do
sacerdote da nobre arte de

ensinar a criança, o jovem, o

adulto, o idoso:
Neste mundo cada vez mais

exigente, todos nós somos

desafiados a estudar e nos

aprimorar. E, cada vez mais,
também a figura do professor
torna-se importante e

desafiadora. Ao nos

depararmos com a figura do

mestre, devemos nos deixar
envolver por esta aura de fervor
e dignidade que torna tão bela e

valorosa a arte de ensinar.
Somos todos nós convocados a

relembrar o tempo de nossa

infância, para ali buscar

inspiração para nossos estudos

atuais. Ainda hoje, mormente o

progresso tecnológico da

sociedade, a figura do profes
sor é importante e desafiadora.
Por isto, inspirados nesta

imagem que todos temos deste
artista das salas de aula de
nosso país, vamos nos engajar
pará que a vocação de ensinar

possa cada' vez rnais tornar-se

digna e respeitada por toda a

sociedade.
Vamos agradecer-lhe pelo que
somos, e como somos!
Feliz Dia, Professor!
Martha Moura Streppel

�rculo
-.

Ita.liaI1C>
1 ,

de Jaraguá do Sul

Vinhos da Itália

o vinho é ii mais antiga e complexa bebida que possuímos. Mas foi só qua-ndo as vinhas

chegaram à Itália, trazidas pelos gregos, que, deixando de ser uma bebida alcoólica barata e

anônima, o vinho adquiriu nome, personalidade e tornou-se o néctar que em suas infinitas

teias, entrelaça pessoas, aquece o coração.
Por isto os gregos deram à Península Itálica o nome de Enotria Tellum, a Terra do Vinho.

Recentemente a adoção pela Itália da legislação de Denominação de Origem Controlada e

. o uso de tecnologia de ponta, provocaram o maior desenvolvimento de qualidade já ocorrido
num país vitíccla e deram ao vinho italiano, finalmente, a posição de liderança que seu clima
e sua tradição ��i'l'enàr exigiam.

Hojé o vinhoitaliano tem a melhor relação preço-qualidade elo mundo e é presença
,

respe i tá vel no s .me l hores "�-11111!!!""-'!!!!!��!"!!"!'�11111111"""-"""'---��--"'"

restaurantes domundo. ,

Devanir Danna _"

Presidente

AUTOMÓVEIS'
".sNovos eusados - Fone 371-8287
Rua Antônio Carlos Ferreira cl Henri ue Piazera

ROTARYCLUB
DE GUARAMIRIM

'(047) �73-0187

ROTARY X ECOLOGIA - Rotary Club de Guaramirim e

Associação Guaramirense de Preservação Ecológica, subscrevem
denúncia encaminhada pela ACAPRENA e Conservale. A denúncia

foi encaminhada ao Dr. Vitor Emmendoerfer Promotor Público da

Comarca de Guaramirim, e ao Dr. César Paulo de Luca, diretor da
FATMA - Fundação doMeio Ambiente com o fim de solicitar abertura
de inquérito para apurar responsabilidade pelos danos causados à saúde
pública e ao meio arnbiente pelas atividades da Resivale Limitda em

Schroeder, SC e para averiguar possível omissão e convivência de

funcionários da Fatma no caso em questão. No ofício foijuntado um

Relatório Técnico com vasta documentaçào probatória, fotos e Laudos
do Instituto de Pesquisas da Universidade Regional de Blumenau,
firmado pelos químicos daquela universidade. É o Rotary Clu de

Guaramirim chamando atenção aos líderes governamentais
comunitários e industriais para assuntos de uma melhor qualidade de

vida para todas as pessoas e da preservação do nosso planeta como

um luar habitável para a raça humana, no caso, para Schroeder e

Guaramirirn.já que a coleta e tratamento de resíduos sólidos industrial,
perigosos da resivale está situada na área urbana do município de

Schroeder, a poucos metros de residências e muito próxima de um

ribeirão que é afluente do Rio Itapocuzinho e que são utilizados para o

abastecimento de água paraGuaramirim. Os resíduos sólidos de classe
I englobam todos os considerados perigosos por serem tóxicos e/ou

reativos conforme Laudo Técnico firmao pelos químicos do Instituto
de Pesquisas Tecnológicas da Furb Dres. Ailton Cardoso e Geovani
Zanella. É bom lembrar que por várias vezes a população deGuaramirim
reclamou do forte odor.que a água da Casan produzia em época de

estiagem e nunca foi dado uma resposta científica. Quem sabe agora
o Rotary poderá oficialmente esclarecer a verdade.
ROTARY X GOVERNADORIA - No último dia 16 de outubro

reuniu-se o governador do Rotary Ralf Botho Hermann, com todos

os governadores assistentes na sua residência para um aprestação de
contas e avaliação do trabalho que vem desempenhando no Distrito

, 4.650. Bastante proveitosa a reunião, novamente demonstrando a

grande liderança deRalfeGilian.já que a participação dos governaores
assistentes foi de 100% (cem por cento), Na planta a Conferência

Distrital que se realizará em Blumenau no próximo ano, que vem sendo

'preparada com carinho par que alcance êxito e praticidade.
ROTARY X AMIGOS - Foi criado para o próximo dia 16 a 22 de

novembro de 1999 a "Semana do Amigo'tquando nas reuniões' daquela
semana cada companheiro deverá fazer para a reunião um "AMIGO"

para que se integre ao club conhecendo mais de perto o que é o

Rotary e quem sabe no futuro tenha inclinação para serum companheiro
do Rotary.
ROTARY X LAR DA CRIANÇA - Casa da Amizade agrade a

todos o apoio e colaboração que teve no almoço da "Polenta com

Galinha", em especial ao Círculo Italiano de Jaraguá do Sul eJoinvil1e.
Rotary informa que o vlor da FundaçãoRotária já se encontra disponível
para ser aplicado no mobiliário do "Lar daCriancá". O valor é de,R$
14.000,00 (quatorze mil reais) correspondente a 8.000 dólares rotário.
Esclarecemos que o dólar rotário é deR$ 1,75, daí este valor. Frisamos

que o prazo para funcionamento do "Lar da Criança" é de 60 (sessenta)
dias. Visto que este valor tem prazo para ser investido sob pena de ser

restituído à Fundação Rotaria. Esperamos que seja colocado em

disponibilidade o espaço físico.ja que é de encargo e responsabilidade
dos municípios de Guararnirim, Schroeder e Massaranduba e a

administração ao encargo da casa da amizade.

��
é���

��"Posto de

_ Ga�olin_a
Maloch.

o

Ltda,." i'

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

Telefone

,

Rua Reinaldo Rau, 61· salas 1 e 2

Jaraguá do Sul
Telefones: 371 �5531 - 982-0710 "

Rua Paraíba, 256 - Blumenau
Telefone/Fax: 340-2393 '

,
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Relatório de atividades da comunidade
A comunidade N, Sra das Graças atinge toda a Barra do Rio Cerro, Garibaldi e Rio da Luz, num total de oito

comunidades-capelas,
11,5 mil pessoas se beneficiam do nossos trabalhos, das quais 7,500 são crianças e jovens. I ndiretamente ati ngimos

o restante de Jaraguá do Sl!1 e cidades vizinhas como Pornerode.

Em instalações precárias já está funcionando:
BIBLIOTECA COMUNITÁRIA -

850 pessoas usufruem mensalmente, dos
5 millivros, milhares de revistas ejornais,
120 filmes originaisde diversos assuntos.
a) internet e scanner para pesquisas
diversas'

-

b) duas linhas telefônicas para internet e
comunicação externa
c) fotocopiadora para uso interno e

externo

d) dois computadores novos e impressora
para controle de material da Biblioteca e

trabalhos diversos.

e) sala de informática e datilografia com
10 computadores usados e 10 máquinas
de escrever. No momento alguns
computadores estão sendo usados por
estudantes para digitação de trabalhos de
aula.

Futuramente iniciará a aprendizagem de

jovens carentes do bairro.
PROMOÇÃO H-yMANA 45 famílias
são atendidas com cestões de alimentos
e roupas, em alguns casos com móveis

usados, material de construção para cons
trução, reforma ou ampliação de casas.
CURSO DE FORMAÇÃO semanal
mente quase uma centena de pessoas se

qualifica melhor para a vida.
CURSODE TEOLOGIA PARA LEI

GOS durante três anos, 50 pessoas se

aperfeiçoam semanalmente como

cidadãos e como cristãos para liderar os
trabalhos da comunidade.

GRÊMIO DA AMIZADE dois grupos
de senhoras que se encontram todas as

semanas.

GRUPO DE IDOSOS quatro grupos
atendem os idosos da comunidade.
CANCHA DE BOCHA proporciona
mos área de lazer gratuita para idosos e

qualquer pessoa da comunidade.
GRUPO DE JOVENS sã049 grupos
de jovens que se reúnem semanalmente
nas casas de famílias por falta de espaço
na comunidade.
GRUPO DE CRIANÇAS são 191

grupos de crianças de 5 a 14 anos que se

encontram nas casas da comunidade, por
falta de espaço na sede da comunidade.
GRUPODEREFLEXÃO são centenas

de grupos de pessoas adultas que se

encontram nas casas.

CURSO DENOIVOS administrado na

casa do cooaíenador, por falta de espaço.
EQUIPES DE LITURGIA se encon-

tram semanalmente na sacristia da Igreja.
SECRETARIA DA IGREJA atende o

público no horário comercial de segunda
a sábado.

Eis uma síntese do que já existe.

Queremos duplicar o atendimento e

melhorar a qualidade do serviço.
Para isso precisamos construir um

prédio que dará abrigo a maioria dos

serviços. Terá dois pisos, 20 por 60
. metros, totalizado 2.400 metros

quadrados.
Sala ampla para biblioteca, sala de

informática e datilografia, sala de

promoção humana, auditório Fara 300

pessoas, e mais de 10 salas e salão para
.

cursos diversos, encontro com idosos,
jovens, adultos e crianças.

Obra orçada em 300 mil reais.
Daí a razão do schow do Padre

Zezinho que além da mensagem positivá
e otimista às famílias, dará grande
contribuição financeira pára esta

imprescindível obra que beneficiará
milhares de pessoas.

Pe. Nivaldo - celular 991-2891

Os excluídos da cidadania
A Comissão Mista para Erradicação

da Pobreza atingirá seus objetivos se, entre

outras propostas, "centrar os esforços
em dar ao país uma garantia da avaliação
das medidas econômicas" tomadas pelos
governes, defendeu dorn Mauro MorelLi

em audiência pública na Comissão da

Pobreza. A sugestão, enfatizou o bispo
da Baixada Fluminense, é o oposto da

proposta de Lei da Responsabilidade
Fiscal: ao invés de reafirmar a primeira
da economia sobre a política e a ética,
submente a economia à política e, esta, à
ética.

Ao presidente do Senado, Antonio
Carlos Magalhães fez questão de

acompanhar a exposição, Dom Mauro

agradeceu "pela bravura com que colocou

uma conquista que era nossa na agenda
política", referindo-se ao Movimento de

ação da Cidadania Contra a Fome e a

Miséria e Pela Vidae atribuindo a Betinho

(Herbert de Souza) o mérito de ter

galvanizado a opinião publicada com a

. questão da pobreza e da solidariedade.
"Sou grato ao presidente do Senado por
esse serviço prestado ao país" reiterou.

Em sua exposição, o bispo partiu d�
constatação de que apenas 30% da

população pode ser considerada cidadã e

atribuiu a existência da maioria não cidadã
"ao estado brasileiro, que foi e continua
sendo um projeto de natureza econômica
que pertenceu e pertence a poucos. O
aviltamento da cidadania chegou a tal

ponto que os sentimentos dominantes

seriam "a grande aflição, que chega ao

desespero", decorrente do "desastre na

condução da pol ítica econômica;
"crescente ceticismo", que já está con

duzindoao "cinismo, ou a capacidade de
rir da desgraça do indigente"; e o sen

timento de "urgência urgentíssima"
gerado pela fome e a destruição infantil.

( ... )
Dom Mauro registrou seu de

sapontamento com o governo Fernando
Henrique Cardoso pela extinção do
Conselho Nacional de Segurança Ali
mentar. A representação teve uma atua

ção "medíocre e cínica, firmando com

promisso de eliminar a fome nacional até
o ano 2015. (Jornal do Senado, ed. 955,
de O I-I 0-99, pág. 5)

Memória Jaraguaense
O que faltou para contar..• (CXXIII)

Tio Eugênio
Ângelo Piazera

o colono alemão, invariavelmente, uma vez por mês, r'ecebia a intimação para comparecer à delegacia, em dia e hora. E lá

chegando, vestido' com o melhor terno que deveria ter trazido da Europa, para enfrentar o inverno e de chapéu, descobria-se
com a saudação - "Pom tia senhor.telekate" .a autoridade já despejava uma série de impropérios e ameaçava de cadeia se não

confessasse, e o.colono protestava, dizendo "Eu non falar alamão, eu não falar alamão", tirano do bolso uma cédula de vinte

mil réis.daqueles do tamanho de uma folha de livroe a deitava na escrivaninha do delegado. Fazendo-se de amuado, o 'delega'
dizia que essa vez ele deixava passar, mas que não se repetisse, porque então ia conhecer o sol nascendo quadrado.
Ângeló Piazera (neto) falava das coisas que aqui aconteciam, logo depois da instalação do executivo.legislative ejudiciário. Nei
Franco era gaúchó de Porto Alegre e casava em Joinville com Edith, filha da conceituada família Cruz Lima. e era nomeado
contador da Prefeitura Municipal de Joinville, Chegada a emancipação de Jaraguá, desmembrado do território joinvilense, as
famílias Tavares da Cunha Mello e Cruz Lima. se mexiam para ocupar os cargos de cartorários e escrivães da comarca, cuja
influência política se fazia sentir. Assim é que, quando aconteciam óbitos e se necessitava fazer inventários, Nei dava
acentuada preferência aos advogadosjoinvillenses, drs. Paulo Medeiros, Marinho Lobo ePlácido Olímpio de Oliveira, ficando
o dr. Luiz de Souza só com as sobras. Como contador que era, Nei Franco, também. era procurado pelas firmas de maior

projeção em Jaraguá, para atenderes registros contábeis, que ele atendia, mas que eram assinados os balanços e as dernonstrações
por contabilistas práticos e licenciados para exercer a profissão. Voltaremos. Até a próxima.

MíDIA INTEGRATIVA

Elly Regal
Festival De Poesia FAMATh

No próximo dia 27 de outubro estará acontecendo o já tradicional Festival FAMlAllli ')
de Poesias.vque recebeu Moção de Congratulações da Câmara Municipal de Niterói
através do líder do governo. vereador Carlos Macedo. Na ocasião será homenageado
Luiz Antônio Pimentel ( Entrega de Prêmio - Carlos Mônaco; homenagem Horácio
Pacheco). Presidente de finalistas - Acadêmica Marly Prates, Presidente do júri -

Márcia Pessanha e o coordenador geral do Festival Acadêmico Stteling.

Sincronias
· Marilena Gomes Ribeiro, Presidente da ANE, convidando para o JA Chá !'ja
Primavera, no dia 10 de novembro, às 16horas, no Restaurarite do SENA,.Ç.,
Sempre em busca da sede própria, a dinâmica Presidente conta com a vasta

gama de poetas, escritores para participarem deste encontro e levar amigos.
E uma tarde imperdível. Os convites estão a venda, pelo tel, 711 2320 JA 612
02} 7 ou aos sábados no Calçadão da Cultura.

.

,

.

· Mais um ano se foi e quantas vezes necessitamos da classe médica, dos "APOSTULOS'
DA CURA" .. Aos incansáveis médicos o meu abraço, o meu carinho em dia tão
especial. Vou .citar apenas um, que será o representante dos baluartes da medicina,
falo de um jovem psiquiatra, de enorme capacidade, sem contar o carinho como ele
trata seus pacientes, refiro-me a Rogério Pires de Mello 3A Obrigadai Doutor.
· A presidente da Academia Petropolitana de Poesia Raul de Leoni, escritor� Edith
Marlene de Barros, convidando para a solenidade de entrega dos prêmios do m
Concurso de Poesias promovido pela entidade. O evento será no Si logeu.
Petropolitano, sede social da APPRL, às 17 horas do dia 16 do mês em curso.
· Posse de Fernando de Aviz na Academia Niteroiense de Letras foi brilhante.'
A saudação ao novo imortal coube ao Acadêmico Alaôr Eduardo Scisínio.
Ferrando de Aviz ocupa cadeira .nu 41,- patronímica de Olivefra Vianna .3,.{.:
anteriormente ocupada por Angelo Longo.
· A Biblioteca Pública do Estado do Rio de Janeiro está apresentando exposição de'
textos poéticos escolhidos, do poeta Giuseppe Chiaroni. A Biblioteca fica situada na

Av. Presidente Vargas e a mostra vai até 12 de novembro.
.

, A solenidade de entrega dos prêmios do II Concurso Literário Modesto de
Abreu. promovido pela Academia de Letras do Estado do Rio de Janeiro, foi.
ma tarde plena de momentos poéticos. A sessão foi conduzida pelo
Acadêmico Presidente Hugo Roma.'

.

· Educação JA Reflexões sobre uma Prática, da mestra Maria Violeta Villas-Boas,
professora emérita da UFRJ, reúne palestras, trabalhos etc., escritos desde os anos 59,
até 1991, período de 40 anos dedicados ao .magistério.
· O III Fórum Fluminense de Negócios JA Universidade _& Empresa da
Universidade Fluminense promoveu duas palestras com as relações públicas
Rutelena de Lacerda Simas, da Assessoria de Comunicações da .UFF.
· O médico Ludovico Victório aniversariou dia I deste. A comemoração foi na

intimidade. Aparecida organizou jantar digno dos reis e não faltou o tradicional bolo
de parabéns . O registro é para desejar muita paz e alegria.
· Na Aliança Francesa de Niterói exposição da artista plástica Aparecida
Menezes. São telas abstratas que buscam a qualidade da luz, a intensidade
das cores e a composição das formas.

SETOR MATRIZ

DOMINGOSÁBADO "

07hOO, 09hOO e 19hOO - Matriz

08hOO - Molha

15hOO - Matriz

19hOO - Matriz
17h30 - Rainha da Paz

19hOO - São Benedito

,

NOSSAMENSAGEM

Os dois mandamentos

Jesus nos propõe um mandamento que se expressa de duas maneiras:

pela comunhão amorosa com Deus e pela atenção permanente às pessoas, ao

universo, ao-que está fora de nós. São dois momentos de uma única atitude.

De um lado, ser discípulo(a) de Jesus e deixar-se interpretar pelá presença do
pobre que não tem onde encostar o corpo para dormir, sabendo que nele se

encontra o Senhor. De outro, corremos o risco de cair numa atividade meramente
social se não encontramos sentido ria oração, no estar conosco mesmo para
saborear a presená do Senhor em nós, na sua palavra.

É no memorial de Jesus que nos reunimos e damos graças ao Pai que nos

chama a participar do seu mistério de amor e sol idariedade, como alternati va
no meio de tantos conflitos. Que ele mesmo reúna ci nosso coração no seu

amor e nos ensine a cuidar dos outros como cuidamos de nós mesmos. (Mt
22,34-40)

Apoio:
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, .
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Fones: .(047) 371-1910 e 372-3125 Rua Walter Marquardt, 110
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..... PRODUTO COM A QUALIDADE:

���R�Z) Alunos atendem convocação e participam de

ato ecumênico e caminhadapelapazemMassaranduba

ARTINI!
RE SAúDEAOSEU.Al.CANCE :

A Convocação Nacional da

Educação para a Paz, desenca
deada no País por entidades li

gadas ao ensino, obteve apoio
em Massaranduba. Numa pro

gramação organizada pelo De

partamentoMunicipal de Educa
ção, 1,5 mil alunos das escolas

municipais e particulares doMu
nicípio participaram de ce

lebração ecumênica realizada

sexta-feira (15), no Centro Es

portivoMunicipal, e em seguida
tealizaram caminhada, per
€orrendo o Centro da cidade.

Um dos momentos emocio

nantes da programação foi o ato
Oe Ação de Graças; protagoni
zado pelos alunos da Escola Bá
sica Felipe Manke.

A diretoramunicipal de Edu
cação, Régia Fadul, disse que a

o movimento desencadeado pela
Undime (União Nacional dos

Dirigentes Municipais de Edu

cação) e outras entidades, deve
receber o apoio das escolas

também nas pequenas cidades,
pois a violência hoje não está

restrita aos grandes centros

urbanos.
O professorCarmelino Dol

san diz que a conscientização
em relação a violência deve co

meçar nas famílias.

CORREIO DO POVO
•MASSARANDUBA •GUARAMIRIM � SCHROEDER • CORUPÁ 20/10/1999 - Ano 1 - Nº 4

Edson JunkeslCP

Mensagem: caminhada dos alunas pelo centro da cidade alertou a população sobre a questão da violência

Entidades de defesa ambiental Policiamento

pedem fiscalização na Resivale Interativo reduz

A Acaprena (Associação
Catarinense de Preservação da

Natureza), com sede em Blu

menau, está requerendo fis

calização da Fatrna, na empresa
Resivale, em Schroeder, Com o

apoio de duas outras entidades

ambientalistas e do Roiary Club

BB deve instalar agência em
Schroeder até o final do ano

de Guaramirim, a Acaprena
quer também abertura de

inquérito e apuração de res

ponsabilidades, alegando que a

empresa estaria colocando em

risco as cond ições ambientais e

a saúde pública.
Página 5

oíndicede
criminalidade
nomunicípio de
Guaramirim

será a segunda agência ban

cária em funcionamento na

cidade, que atualmente conta

somente com o BESC operando.
O prefeito considera importante
a chegada doBB em Schroeder,
segundo ele, muito reivindicada
pela população. Página 7

O Banco do Brasil deverá
instalar uma agência bancária

em Schroeder até o final do ano.

A confirmação foi feita por
representantes do banco, ao

prefeito Gregório Tietz, em

recente visita ao Município,
quando foi trata do assunto. EstaPágina 2

Gráfica e Editora CP Ltda.

Orçamento sem compromisso
RuaWal ter l"v1arquardt, ] . 1 80

Telefones (047) 370-79] 9 / 370-8654/370-8649/370-,-7944
E-tlTlail: corpovo@jgs.ITlatrix.coITl.br
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mais importantes atrações pa
ralelas da Festa das Flores. A

Associação Comercial e Indus
trial de Joinville está prevendo
um público de aproxima
damente 100 mil visitantes.

O gerente 'comercial da
Estofados Mannes, Alexandre
Vaz, diz que os produtos que
serão mostrados na Prolar

seguem as últimas tendências
de design, com variedade de

padrões, em tecidos nacionais,
importados e couro natural.

A Mànnes pretende utilizar
a Prolar como estratégia de

venda e divulgação. Recen

temente, a Mannes inaugurou
uma loja de fábrica junto ao

parque fabril, na BR-280, em

Guaramirim.

CORREIO DO POVO, 20 DE OUTUBRO DE 1999

Fotos: Edson JunkeslCP

Conferindo: pelo menos uma vez por mês policiais militares fazem o recolhimento das denúncias

Policiamento Interativo reduz a
criminalidade emGuaramirim'
Sistema
utiliza caixas

para receber
denúncias

trados 417 crimes e contraven-
o'

ções, contra 317 no ano passado.
Segundo Vonk, contribuiu

para isso, a instalação de caixas
denúncias nos bairros,' que a

população utiliza para encaminhar
denúncias de todo tipo às

autoridades policiais. Atualmente,
existem 13 dessas caixas ins
taladas e a Polícia Militar está in
centivando a instalação de outras

unidades. "O sistema pegou e está
dando os resaltados que espe
rávamos", afirma o Tenente.

. As caixas-denúncias são

feitas de madeira e dotadas de

cadeados para não serem

violada-s, e instaladas em locais
de fácil acesso para o público.
Uma vez por mês, a PolíciaMilitar

recolhe o conteúdo das caixas

para a tomada de providências.
A população aproveita o ano

nimato para se manifestar de
várias formas, fazendo desde
denúncias envolvendo o tráfico
de drogas, a pedidos de obras e

serviços da Prefeitüra.
Segundo Vonk, foi assim que

a polícia conseguiu desmantelar

um dos principais pontos de

tráfico em Guaramirim. As

informações dos moradores

servem também para orientar a

elaboração das planilhas de

serviços do SO Pelotão, pos
si bi li tando que o policiamento seja
concentrado nos locais onde
sabidamente ocorrem os maiores

problemas.

Guaramirim -� Policia

mento Interativo, que propõe um

trabalho cooperativo entre a Po
líciaMilitar e a comunidade, está
surtindo os resultados desejados.
A constatação é do tenente Ro

gério Vonk, comandante do 5°
Pelotão da Polícia Militar. De

acordo com o Tenente, com a

implantação do sistema O número
de ocorrências diminuiu. Em

1997, quando o Policiamento In
terativo foi instalado, foram regis-

Estofados Mannes participa
da Prolar e Festa das Flores

Guaramirim ___:__ A tradicio
nal empresa Estofados Mannes

será um dos destaques da sa
Prolar e da 61 a Festa da Flores,
eventos previstos para o

período de 13 a 21 de novem

bro na Expoville, em Joinville.

Ocupando espaço de 42 metros

quadrados, a Estofados Man
nes participará do evento como

expositora, mostrando as úl

timas novidades da coleção-de
estofados, poltronas e sofás
cama.

A Prol ar (Expofeira Mul

tisetorial de Produtos e Serviços
Para o Lar e Família) será pro"
movida por iniciativa da Acij
(Associação Comercial e Indus
trial de Joinville) e está sendo.
considerada como uma das

o Hospital
Sagrado Coração de

Jesus precisa de ajuda

Faça como o menino Jejerson, que jáfe: a sua contribuição

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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o comerciante Maurício Sasse foi eleito presidente do Diretório

Municipal do PMDB, em Massaranduba, na convenção realizada

pelo Partido, no último domingo (17). Sasse recebeu o apoio
unânime dos correligionários sem nenhum voto em branco. Ele

deverá substituir a Aristides Tassi, no cargo. O novo presidente
assume a condução do partido num momento político importante,
tendo em vista a aproximação das eleições municipais do ano

2000. O peemedebista Paulo Ramos, que esteve acompanhando
os trabalhos na Câmara de Vereadores, observou que esta foi a

convenção com maior grau de participação de filiados na história

do Partido no município: compareceram 95 convencionais.

Pela manutenção Reunião

A coligação dos p.artidos do Dolsan entende que ainda é

PMDB e PPB deverá ser um tanto cedo para começar a

mantida em Massaranduba. A tratar dessas questões, mas

posição é manifestada pelo
presidente do PPB, Carmelino
Dolsan. Np opinião dele, a
aproximação entre os dois

partidos, estaria dando bons
resultados e deve ser

preservada. Dolsan explicou
que, segundo acordo que
existiria entre as duas siglas, a
indicação da cabeça de chapa
dessa vez sairá do PPB.

antecipou que o primeiro
passo que será dado para

o encaminhamento das

eleições municipais do

próximo ano, será a realização
de uma reunião com a

participação dos membros das

executivas do PMDB e PPB.

Segundo ele, será a primeira
rodada de conversação sobre

as eleições.
Pesquisa

O vice-prefeito Alfredo Vavassori, sabidamente um dos

pretendentes à indicação da candidatura para cabeça da chapa do

PPB, não foge do assunto, mas também não quer entrar muito em

detalhes. Segundo ele, é cedo ainda para falar do assunto e tudo

que for dito agora fica no plano das especulações.
Comentando a necessidade de ser feita uma pesquisa para verificar a

real situação de cada nome no PPB, Vavassori disse que, na opinião
dele, isso deveria ser feito só em março do ano que vem.

Revolta
O prefeito Antonio Carlos
Zimmermann mostrava-se

extremamente descontente na

semana passada, com o

episódio envolvendo o embargo
da Saibreira da Estrada Bananal
do Sul. Segundo ele, esta
situação está prejudicando
muito a prestação de serviços
para a comunidade.
Zimmermann é de opinião de

'que pode haver maior

cooperação no setor público, no
caso entre a fiscalização da
Fauna e o governo municipal.
"Bastaria que eles nos

procurassem e a população não

seria tão prejudicada",
desabafou o prefeito.

Economia

As prefeituras da Microrregião
do Vale do Itapocu poderão

adotar turno único de trabalho

nos próximos dias. A medida
funcionaria como forma de

redução de custos operacionais,
num momento em que os

prefeitos estão apertando os

cintos até o último buraco.
Esta gestão tem sido

particularmente difícil para
muitos prefeitos em Santa

Catarina. Muitos que iniciaram

as administrações em clima de

euforia, pensando que fariam

grandes realizações, estão
sendo forçados a rever

completamente os planos de

governo.

Encontro
A redação final do documento contendo as emendas da

Micorregião do Vale do Itapocu na sede da Aciag (Associação
Comercial, Industrial e Agrícola), na semana passada em

Guaramirim, antes da entrega ao relator. do PPA, deputado federal
Renato Vianna, reuniu algumas das lideranças regionais: Roberto

Breithaupt. Eduardo Ferreira Horn e Adriano Zimmermann
dialogaram com os prefeitos Luís Carlos Tamanini, de Corupá,
Antonio Carlos Zimmermann, de Guaramirim, Gregório Tiez, de
Schroeder e Alzerino Bernardes, de São João de Itaperiu. Em
conjunto eles deram uma vista geral no documento, ajustando

algumas das proposições -.

Região encaminha .emendas ao
Plano Plurianual de Investimentos
Renato Vianna
recebeuo
documento em
Guaramirim

Guaramirim - o deputado
federal Renato Vianna (PMDB),
relator do Plano Plurianual de

Investimentos compareceu na

noite da última quinta-feira (14),
na sede da Aciag (Associação
Comercial, Industrial e Agricola
de Guaramirim), quando recebeu
um documento entregue pelas
lideranças daMicrorregião do Vale
do Itapocu, contendo as emendas
a serem incluídas no orçamento
da União. O documento contém
mais de 15 propostas, na irnplan
tação e conservação de rodovias,
transporte aéreo, ferroviário e

marítimo, geração de energia e

preservação do meio ambiente.
A entrega das emendas foi

precedida de uma reunião coor

denada pelo empresário Eduardo
Ferreira Horn, presidente da Acijs
(Associação Comercial e Indus

trial de Jaraguá do Sul) e prefeito
Luís Carlos Tamanini (PMDB),
presidente da Amvali (Associação
dos Municípios do Vale do Itapo
cu), quando o documento rece

beu o ajuste final.
O Plano Plurianual de Investi-

A - ESCOAMENTO DA

PRODUÇÃO

- Rodovias

I-Ligação asfáltica Jaraguä do

Sul/Guaramirim (via Ilha da

Figueira)
2- Pavimentação e ampliação da

Rodovia Jaraguá do Sul -

Guaramirim - Joinville (via
BrLiderthal- Vi Ia Nova)
3- Apoiar o processo de con

cessão do Sistema Norte - Ro

dovias das Flores com revisões
de cronograma e valores de

pedágios
4- Implementação completa da

Rodovia Massaranduba - Barra

Velha (via São João de Itaperiu)
5- Implementação completa da

duplicação da BR-I O I com seus

viadutos e trevos, incluindo o

trevo de quatro alças entre a BR-

101 e BR-280.
6- Duplicação da BR-280 no

trecho BR-l O I IPorto de São

.

Edson JunkeslCP

nais no montante de R$ 100 bi

lhões. Este ano, o.s investimentos
serão de R$ 6,5 bilhões.

Viana deverá deixar o Plano

Plurianual de investimentos con
cluído até o dia 15 de novembro,
quando a proposta será entregue
à Câmara Federal e ao Senado.

Segundo ele, o maior desafio do

governo federal é a questão do

desemprego. Vianna também
destacou o fato de ter sido atri

bufda a ele a relataria do projeto
do orçame-nto. Ele disse ter as

sumido um compromisso com a

representação catarinense de
fazer todo o empenho para

resguardar os interesses de Santa
Catarinada nesse projeto de

orçamento.

Escoamento.' emenda propõe alternativa para desafogar BR-280

mentos prevê investimentos da

ordem de R$ 1, 13 trilhão duran
te os próximos quatro anos. O

relator admitiu que uma parcela
considerável desse m6ntantejá
estaria comprometido com ma

nutenção. Mas, considerou indis-.
pensável a mobilização dos ca

tarinenses na elaboração do orça
mento, condição fundamental

para que as obras pleiteadas sejam
concretizadas.

Segundo Vianna, o governo
federal deverá investir no ano que
vem cerca de R$ 8,8 bilhões, tra
balhando com uma taxa de infla

ção de 6,7%, crescimento do ní

vel de empregos de 2,7%, cres
cimento real de salários de 4% e

a previsão de exportações nacio-

Francisco do Sul

7- Contornos viários de Jaraguá
do Sul

• Ligação Pornerode - SC-416
até Massaranduba SC-413
• Ligação Pornerode - SC 416
até Corupá.BR 280
• Interligação da RB-280 com

anel viário de Jaraguá do Sul no
acesso à Schroeder (rua Guara
mirim/Schroeder e rua Claudio
Tornazelli/Guararni rim)

2 - Ampliação e modernização do
Porto de São Francisco do Sul

• Ampliação do pátio de

containers e parque de triagem
• Melhoramento e ampliação de

infra-estrutura

3 - Modernização do Sistema

Ferroviário, aperfeiçoamento dos

sistemas de passagem em zonas

urbanas, integrando-o com o

Propostas daMicrorregião.do Vale do Itapocu
Porto de São Francisco do Sul e
com o Sistema Rodoviário

4 - Aeroporto Internacional para
atendimento da Região Norte

com boas condições de tráfego e

acessos rodoviários

B-GERAÇÃODEENERGIA

1 - Termoelétrica acionada a gás
natural para geração de energia
elétrica 600MW

C - PRESERVAÇAODOMEIO
AMBIENTE'

I - Implantação de aterro sanitário.

microrregional
2 - Despoluição da Bacia do Rio

Itapoc.u
3 - Implantação dó Sistema de

esgoto sanitário nos municípios
,"--,de Barra Velha, Corupá,
Guaramirim, Massranduba, São
João de Itaperiu e Schroeder.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Engenheira diz que o aterro
não causou acontaminação

Moradores denunciampoluição
de córrego na TifaRioGrande Vila Itoupava A

engenheira química Ane Méri

Gorigoitia, da Momento En

genharia, empresa responsável
pelo funcionamento do Aterro

Industrial, localizado a 1,5
qui lôrnetro do local do incidente,
descartou a possibilidade de que
os problemas registrados no

córrego da Tifa Rio Grande

possam ter sido causados por,

algum vazamento, Segundo a

engenheira, o aterro, que entrou

em funcionamento no início do

ano, é dotado de tecnologia e

equipamentos adequados, que
impedem esse tipo ocorrência,

A engenheira disse que esteve
na chácara realizando a coleta de

amostras de água da propriedade,
que foram enviadas para serem

analisadas pelo IPT (Instituto de

Pesquisas Tecnológicas) da
FURB (Fundação Universidade

Regional de Blumeriau ). Ela
aguarda a divulgação do resultado
das análises esta semana. Na opi
nião da engenheira, a espuma
encontrada no córrego tinha

todas as características de ter

sido provocada por algum
produto do tipo detergente.

, AneMéri disse a empresa faz
monitoramento constante sobre
os cursos d'água que existem na

região próxima ao aterro, e que,
por isso, qualquer problema já
teria sido detectado.

O diretor-administrativo da
Momento Engenharia, Lauro

Vianna, tomou conhecimento do
incidente na sexta-feira pela
manhã. Na parte da tarde ele

percorreu pessoalmente as

imediações do Aterro Indústrial,
e disse que nada foi localizado

que possa comprometer o

empreendimento.
.

Na opinião de Vianna, a morte
dos peixes da lagoa da chácara

de Arno Puff pode ter sido
causada por falta de oxigenação,
o que pode ocorrer quando existe

superpovoarnento. "Pelo que eu

soube há em torno de seis mil

peixes na lagoa", disse Vianna.

Go Segundo ele, se ti vesse ocorrido
mesmo alguma contaminação,
teriam morrido milhares de

peixes.

Edson JunkeslCP

Prefeito
MárioSasse
quer apurar
ofato

Massaranduba - Mora
dores da Tifa Río Grande, quase
na divisa com a Vila Itoupava, em
Blumenau, relataram na. semana

passada que o córrego da loca

lidade, estaria apreseritando al

gum tipo de contarninação. O mo

rador Ari Kratz disse, na última

quinta-feira (14), que há quase
duas semanas deixou de consu

mir a água do córrego, desde que
foram encontrados indícios de

contaminação no local. Outro de
poimento é de Arno'Puff, dono
de uma chácara na Rua Paulo

Litzenberg, no limíte dos muni

cípios. Ele disse que a água do

cónego contaminou uma lagoa na

propriedade, causando a morte de

grande quantidade de peixes.
Kratz disse que ele e a família

vinham utilizando a água do

córrego regularmente, para uso

doméstico, mas passaram a evi

tá-Ia, depois que foram encon

trados indícios da contaminação.
Segundo o morador, a água do

córrego que sempre estava bas
tante limpa, passou a apresentar
cor amarelada e continha muita Precaução: morador Ari Kratz deixou de consumir água

Conselhode desenvolvimento

agrícola define plano de ação
crobacias, a rizicultura, a ba
nanicultura e o Turismo Rural.

Vavassori explicou que o Co
maderna funciona como órgão
deI i berati vo sobre essas q ues

tões, encaminhando propostas
e sugestões. ,

Ele informou que também
será elaborado um plano pluri
anual para o setor, além da

proposta com duração de um

ano, já existente. Esse plane
jamento, com duração de quatro
anos, deverá ser fei to logo após
a eleição des novos membros
do Conselho, prevista para esta

semana,

Os novos conselheiros
serão escolhidos em reuniões na

. sede e outras localidades.

Massaranduba - O Co
maderna (Conselho Municipal
de Agropecuária e Defesa do
Meio Ambiente) esteve reunido
na semana passada, quando
analisou o Plano de De seri-

,

volvimento Rural Sustentável,
elaborado pela Epagri e De

partamento Municipal de

Agricultura, que orientará as

ações no setor agropecuário do

Município, até julho do ano que
vem.

O vice-prefeito Alfredo Va:

vassori, presidente do Con

selho, informou que o plano
dedica especial atenção para as

atividades consideradas prio
ritárias na agropecuária do

Município, como o Projeto Mi-

espuma. "Havia até alguns peixes
boiando", afirmou.

Já o caseiro da chácara de Ar
no Puff, Lauro Henszel, declarou
estar preocupado com o ocorri

do, porque existem algumas reses
na propriedade que bebem no

riacho. "Tomara que não acon

teça o que ocorreu com os pei
xes", comentou. Ele garante que
retirou mais de 50 peixes que
boiavam na lagoa.

,O dono da chácara disse que
teve dificuldade para mobilizar a

fiscalização ambiental de Blume
nau para averiguação imediata do

fato, pois a comunicação só foi
feita depois de algum tempo. Puff-

relatou que procurou o proprietá
rio de uma granja de criação de

animais que existe nas proximida
des da chácara, e a empresa Mo"
mento Engenharia, responsável
p,elo Aterro Industrial que funcio
na a menos de dois quilômetros
do local, mas não chegou a urna

conclusão sobre o acontecido.

Segundo ele, a empresa pro
videnciou a coleta de amostras da

água do córrego e da lagoa. Arno
disse que já aconteceram pro
blemas semelhantes outras vezes

na propriedade, mas não nesta

proporção. "Havia muita espuma
no córrego", afirmou. Ele consi-

dera importante que isso fique es

clarecido, lembrando que o cór

rego é afluente do Rio 7 de Janei

ro, onde a Casan de Massaran
duba faz a captação da água dis
tribuída à população.

O agente operacional da Ca
san Nildo Voelz informou que fez
duas coletas de água naquela
área, cujas amostras foram en

viadas ao laboratório da empresa
em Joi n vi lle, para serem ana

lisadas. O prefeito Mário Sasse

(PMDB), que soube do ocorrido
na quinta-feira (14) pela manhã,
prometeu tomar providências pa
ra apurar o fato,

VARIG RIO-SUL NORDESTE CARGO
I"

CARGASEENCOMENDASAEREAS
Jaraguá do Sul e Região

Fone/fax 371-0091 /371-0363/973-3999
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Acaprena pede fiscalização da
FatmaemempresadeSchroeder
Entidade quer

_ apresentaçãodo
. Relatóriode
ImpactoAmbiental

prestado pela empresa, alegando
que esse processo seria desco
nhecido do ponto de yista técnico
e científico. Reforçando o argu
mento, a entidade-anexou ao ofí
cio um relatório técnico,revelan-.
do que testes realizados no IPT

(Instituto de Pesquisas Tecnológi
cas), da Furb (Fundação Universi
dade Regional de Blumenau), em
julho deste' ano, com amostras da

"massa bruta" de material pro
cessado pela empresa, "con

cluem que o que deveria ser resí
duo inerte é, na realidade, resíduo
industrial sólido de classe L"

A situação assume proporção
grave, salienta o relatório da Aca

prena, pelo fato de que à Resivale
está situada na área urbana' de
Schroeder, perto de residências
e de um ribeirão afluente do Rio

Guaramirim, utilizado no abaste

cimento das cidades de Schroe

der, Guaramirim e parte de Jara

guá do Sul. O relatório informa
ainda que moradores do local es
tariam reclamando do mau cheiro
exalado pela Resivale e que as

emanações gasosas estariam
causando problemas respirató
rios, irritação nos olhos e dor de

cabeça.
- O que nós queremos é que

seja feito o RIMA para verificar

quais as conseqüências da atua

ção dessa empresa -, diz o pre
sidente da Acaprena, acrescen

tando que, na opinião dele, se a

Resivale não apresentar as

condições necessárias, deveria
ter as licenças concedidas pela
Fatma e pela Prefeitura, cas

sadas.
Já o Diretor de Relações PÚ

blicas, do Rotary Club de Guara

mirim, Osnildo BarteI, diz que a

preocupação dessa entidade, no
caso, é que o assunto fique de

uma vez por todas esclarecido

para a comunidade. Ele contou

que por duas vezes já ocorreram

problemas com a água distribuída
à população guaramirense, que
apresentava odor forte e desagra
dáveL

- Numa dessas ocasiões

alegou-se que o odor seria cau

sado por uma espécie de alga que
existe no rio -, lembrou, afir
mando que o que Rotary Club de

seja "é que tudo fique esclare
cido. Queremos saber se a Resi
vale-tem responsabilidade nisso".

Blumenau/GtÍaramirim/
Schroeder - A Acaprena (As
sociação Catarinense de Preserva
ção da Natureza), com sede em

Blumenau, está solicitando que a

fiscalização da Fatma inspecione
as condições de funcionamento

daResivale, empresa instalada no
Bairro Schroeder I, no município
de Schroeder, que opera na coleta

e processamento de resíduos
sólidos industriais. A Acaprena
alega que a empresa estaria fun
cionando irregularmente, sem o

respectivo Rima (Relatório de Im

pacto Ambiental) e desprovida
dos equipamentos necessários pa
ra real i zar o processamen to" de re

síduos considerados perigosos.
O ofício pedindo providências

foi encaminhado ao diretor geral
da Fauna, Cesar Paulo de Luca,
no início deste mês e protocolado
também junto ao Procurador da

República, Cláudio Valentim
Cristani, em Joinville, e na

Promotoria Pública da Comarca

de Guaramirim. A reivindicação
é reforçada pela Conservale

(União dos Proprietários Conser
vacionistas do Vale do Itajaí), pela
Aguapé (Associação Guaramiren
se de Preservação Ecológica)
Rotary Club de Guaramirim.

No ofício enviado às autori

dades, a Acaprena pede a instau

ração de inquérito para "apurar
responsabilidades pelos danos
causados à saúde pública e ao

meio arnbiente" e que seja ave

riguada "possível omissão ou

conivência de Funcionários da

Fauna no caso", conforme cons

ta do ofício.
A Acaprena questiona a efi

ciência do serviço de inertização
de residuos sólidos de classe I,

Em pauta: Glasenapp propõe maior debate para achar saída

Guaramirim deverá discutir a
evasão de clientes no comércio

Jaraguá do Sul".

Na opinião de Glasenapp, essa
tendência poderá ser revertida
com a construção de um terminal

rodoviário urbano, pois com as

linhas convergindo para o centro

da cidade, aumentaria o contato

dos 'usuários do transporte
coletivo com o comércio lojista
guaramirense.

DECORAÇÃONATALINA
- A decoração natalina de Gua
ramirim deverá ser ativada no

próximo dia 26 de novembro. A
data foi pré-estabelecida durante

reunião da Diretoria do Comércio
da Aciag, realizada na última

quinta-feira (14). Durante a

reunião, foram discutidas as

providências que deverão ser

tomadas para criar na cidade, o
ambiente adequado para as festas
de final de ano. Os preparativos
deverão incluir mais um

concurso de ornamentação de

vitrines.

O diretor Mário Glasenapp,
estima em até 15% o incremento
no volume de negócios que o

comércio guarami rense poderá
conseguir no final de ano. Se

gundo ele, é uma forma de com

pensar o movimento que até

agora "foi de altos e baixos". Na

opinião dele, o melhor momento

experimentado nesse ramo até

agora, foi no mês de maio, com
as comemorações do Dia das
Mães e do Mês das Noivas.

Guaramirim � Um dos

próximos assuntos a serem de

batidos pelo Conselho de Desen
volvimento Municipal será a

questão da evasão de clientes do
comércio local, atraídos por ou
tras praças comerciais da região,
principalmente a de Jaraguá do
SuL Essa é uma das principais
questões do setor no momento,
informa o Diretor de Comércio,
da Aciag (Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de Gua

rarnirim), Mário Glasenapp.
Ele não sabe avaliar o impacto

dessa concorrência sobre o co

mércio guaramirense, más admite
que o assunto preocupa. Para

Glasenapp, essa situação não

pode ser atribuída somente aos

efeitos da concorrência em si,
Como diferenças de preços ou de
variedade de ofertas de merca

dorias. "Nosso comércio está em

condições de oferecer ,o que as

outras praças oferecem", afirma,
preferindo apontar como uma das

principais causas dessa situação,
a disposição do. transpurte
coleti va urbano.

- A nossa população tem

bastante facilidade de desloca
mento e acesso à praça de Jara

guá do Sul -

, analisa, acres
centando que, "em compensação,
o comércio de Guaramirirn tam
bém consegue atrair clientes de
outras cidades, como Schroeder,
Massaranduba, Joinville e até de,

Apoio: CORREIO DO POVO e Rádio Jaraguá
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



6- GENTE DE EXPRESSÃO

A diretoria da Capela Nossa
SenhoraAuxiliadora

Benjamin Constant
Massaranduba, convida público
em geral para l° POLSKI
FESTYN (Festa Polonesa), no
dia 07 de Novembro.

Na próxima semana

divulgaremos a programação
da Festa. Amigos leitores,
reservem desde já esta data.

O amigo Polaco garante que
será um espetáculo ...

por Iso/ete Mais

CORREIO DO POVO, 20 DE OUtUBRO DE 1999

... Errata ... EmBaixa

em

para a

su«

r-�-----�-----7------�

: .. ANIVERSAR.IOS ... :
I I
I Soprarão velinhas nesta semana, os I
I ilustres aniversariantes. I
i I
I. Dr. FlávioMartini - dia 23 I
I. Empresário Valéria Deretti ( Ieia-se loja Cival) - dia 24 I
I. O bem sucedido cirurgião dentista dr. Roberto João I

, I Manke - dia 27 I
I I
L �_�

[[
Esta coluna na edição do

dia 13 de outubro"

quando anunciou a

apresentação da Orquestra
de Câmara do Teatro

Carlos Gomes. Esta

apresentação na

Sociedade Atiradores/Centro

será no dia 14 de Novembro,
e não outubro como foi

divulgado.Agendem.

A predisposição da maioria das

alunas do curso de magistério
do Colégio General Rondon,
quando convidadas a participar
e apoiar a promoção Ser crian

ça é massa! Nem a insistência
dos professores e o apelo da

direção do Colégio convenceu
as futuras .professoras a dar

uma mãozinha para cuidar das

crianças que viriam à praça.

... Dr. André Seil

Massaranduba recebeu nos

últimos dias com muita

satisfação o dr. André Sell '

Conceituado médico vindo de

Santos(SP), que passa a

residir em nossa cidade e

atende os pacientes da

empresa Marisol ( além da
cidade de LuísAlves ).
André segue os passos do
irmão - o ortodontista dr.

Marcos Seil - pessoa de con

duta admirável, que já conquis
tou hámuito o carinho de todos.

Esta cidade, que tanto lhe
encantou dr. André, o recebe

o de braços abertos. Sucesso!

... 1° Polski Festyn

... Em altac
A promoção 101 prêmios da

Aciam, que visa incrementar o
comércio local e estimular a

comunidade para que façam
suas compras no comércio
Massarandubense.

-

Tem muita gente que pega seu

carro e anda até 80 quilômetros
para fazer suas compras em

grandes centros e nein repara
que, além de estar negando uma

oportunidade aos empresários
locais, está muitas vezes

pagando mais caro um produto
que tem no comércio do lado de

sua casa. Insisto em dizer, a
comunidade precisa saber

quantas pessoas estão deixando

deganhar o seu quinhão,
quantos empregos deixamde
ser gerados, cada vez que

alguém resolve dar um pulo em

Jaraguá/BlumenaulBrusque e e

aproveita para fazer umas

comprinhas ... Compre aqui.
Massaranduba agradece!

"

... Saúde e Benção'
Nasceu dia 09 de Outubro a

pequena Beatriz Riegel.
Os avós de primeira viagem, I

Ernesto (Neki) e Gertrudes

Riegel, não cabem em si de

tanta felicidade.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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, Obra do cruzamento daBR-10 1
. . "" . .

tem InICIO previsto paramarço
Gtiaramirim - A obra do

entroncamento rodoviário no

cruzamento das BRs 10 J e 280,
com a construção das alças que'
permitirão o tráfego de veículos

em todos os sentidos, poderá
iniciar em março do ano que vem.

A informação foi transmitida pelo,
deputado federal Vicente Caro

preso (PSDB), durante reunião de

lideranças daMicrorregião do Vale
do Itapocu, realizada na última

quinta-feira (14), na Aciag
(Associação Comercial, Indus
trial e Agrícola de Guararnirim).

O deputado disse que a no

tícia foi conseguida durante
.

audiência recente com a direção
do DNER (Departamento Nacio
nal de Estradas de Rodagem), em

Brasília. Segundo o deputado, na
oportunidade ele recebeu a

confirmação de que o edital para
a contratação dos serviços da re

ferida obra sairá até o final de

outubro.
Ele ressaltou que a construção

do entroncamento é hoje consi
derada uma das situações mais

urgentes pendentes no sistema
rodoviário da Região Norte do

Estado, alvo de freqüentes
reivindicações das lideranças, no
tadamente dos prefeitos. E lamen

tou a repetição de sérios pro
blemas no escoamento do tráfego
naquele local, a cada feriadão, ou
temporada de veraneio, em,

função do aumento do movi

mento de veículos na área.

Facisc Jovem pretende incentivar
a formaçãode novos empresários
Massaranduba - O vice

presidente da Facisc Jovem

(Federação das Associações
Comerciais e Industriais de
Santa Catarina), Mauro Bra

morski, pretende incentivar a

criação dos Núcleos de Jovens

Empresários. Bramorski tomou
posse, juntamente com toda a

nova diretoria da Federação,
durante solenidade realizada em

Florianópolis, no último dia 7
de outubro,

Bramorski, que coordena o

trabalho com os núcleos na

Região Norte, atendendo a 21

municípios, informou que a

Facisc conta atualmente com

20 núcleos já constituídos em

todo o Estado, e que pretende
elevar para 3S o número des-

sas unidades. Ele considera im
portante a formação dos Nú

cleos de Jovens Empresários,
tendo em vista que se trata da

formação das fu turas gerações
da gestão empresarial, ex

plicou .:
- O objeti vo é identificar

jovens lideranças e incenti vá

las, capacitá-Ias para que pos
.sam desenvolver melhor as em

presas -, disse Bramorski, ex
plicando que cada associação
comercial e industrial poderá
articular e constituir o seu

núcleo jovem,
Ele informou que uma des

sas u nidades está sendo cons

tituída em Jaraguá do Sul e que
a mesma proposta começa a ser

levada para outras cidades.

Transtorno: máquinas também ficaram impedidas de ser utilizadas por mais de duas semanas

Prefeito deGuaramirim tenta

liberar saibreira embargada.

.'

Zimmermann
faz nova gestão.
ao Ibama
estasemana

Guaramirim - o prefeito
Antonio Carlos Zimmermann

voltou a gestionar com a direção
nacional do Ibama em Brasília, no
início desta semana, a liberação
da saibreira da Estrada Banarial
do Sul, principal fonte da se

cretaria de Obras na extração de

macadame, embargada no dia 21

do mês passado. O saibro é ma

terial utilizado na conservação de

rodovias e Outros serviços pres
tados peloMunicípio. Dessa vez,

o prefeito procurou também o

DNPM (Departamento Nacional
de Produção Mineral) para trator
do assunto.

Zimmermann ameaça adotar

medidas drásticas, como furar o

embargo imposto pela fiscaliza

ção ambiental, caso os contatos

que está realizando com aqueles
organismos não dêem resultados.
Ele alega que o impedimento na

. extração do saibro está causando
enorme prejuízo aos serviços mu
nicipais. "Não estamos mais su

portando deixar de atender a po

pulação", desabafou o prefeito,
explicando que em função do

embargo a Prefeitura está atra

sando diversos serviços solicita-
/

dos pela comunidade.
O prefeito já realizou diversas

viagens a Florianópolis, na ten

tati va de contornar o problema.
Ele afirma que a licença para utili
zar a saibreira da Estrada Bananal
do Sul existe e teria sido conce

dida à empresa Rudnik, de Join
viiIe, detentora da concessão para
extração mineral no local. Esse
foi um dos principais argumentos

que ele apresentou durante esta

semana no DNPM.

Ele critica também a forma
como o IBAMA agiu neste caso,

aplicando multas e apreendendo
máquinas e veículos e conduzin
do seus operadores para a Dele
gacia de Polícia. "Foi uma atitude

arbitrária", disse.Na opinião de Zi

rnermann, os fisciais poderiam ter

procurado o governo municipal e
exposto a situação. Segundo ele,
da forma como aconteceu: a gran
de prejudicada foi a comunidade.

Dizendo que o episódio tem

causado também desgaste políti
co à administração municipal, o
prefeito cogita até a possibilidade
de iniciar uma campanha para
esclarecer a opinião pública sobre

a questão.
âA comunidade precisa

ser informada sobre o problema
que estamos enfrentando, que não
existe nisso nenhuma má vontade
de nossa parte", comentou.

Banco do Brasil instala agência em Schroeder
Schroeder - Até o final do

.

ano o Banco do Brasil deverá
instalar uma agência no Mu

nicípio. A informação é do

prefeito Gregório Tietz, que re

centemente recebeu represen
tantes da instituição, quando foi.
tratado do assunto. Com a ehe-

.

gada do BB, a cidade passará a

contar com duas agências ban-

cárias. Atualmente existe somente
uma agência do Besc em fun
cionamento. Está prevista tam

bém a instalação de um posto do
Bradesco na fábrica da Marisol.

O prefeito considera a con

firmação da chegada desses
novos serviços bancários, infor
mação muito animadora para a

comunidade. "A cidade vinha se

ressentindo da falta de opções",
disse. Segundo ele, em função
disso, muitas empresas, nota
damente aquelas que têm in
teresse em fazer as movimen-:

tações de valores no Banco do
Brasil e na Caixa Econômica Fe

deral, vêem-se obrigadas a re

correr.a outras praças dá Micror
região, como Jaraguá do Sul.
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SER CR1ANÇA É MASSA ,
•

Conforme prometemos na
semana passada, vamos

mostrar as melhores cenas
da promoção Ser Criança
é Massa, realizada no dia
09 de outubro na praça

da Prefeitura.
Uma.linda festa,

produzida pelo Núcleo da

MulherEmpresária I
ACIAM e Comércio

Local, comapoio da
PrefeituraMunicipal,

APAE e Academia POP
SPORT. Confira ...

Inúmeras brincadeiras entreteram as

crianças o dia inteiro

PRÊMIOS E MAIS PRÊMIOS... para a alegria da criançada

O público compareceu... quasemilpessoas vieram brincar napraça A Laia, o Po e o gato Frajola foram a sensação...

Exemplo de família que entende o

espírito dapromoção:pai, mãe efilhos
vieram juntos para a praça curtir as

Call,\i/U/III:':':':':' brincadeiras .

(} presidente da AC/AM e sua esposa, em suas primeiras aulas
com crianças... Logovão poder botar em prática tudo o que

aprenderam na praça. Tem bebê a caminho...

.Show de Streut /Ji/IICt: COIII as aluuas da Academia PO/' Resumindo II/do, Fernanda e AI/aMaria coujinuant:
SPORT SERCRlANÇAÉMASSA,MESMO!!!!!,_

A Lala rolou e brincou o tempo Iodo
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Quarta-feira, 20 de outubro de 1999 TH_ADIÇÃO GAÚCHA

Rodeio do CTG do
Trote ao Galope

22 a 24 de outubro

o CTG do Trote ao Galope, patrão Cilo Junkes,

juntamente com o grupo de dança Laços de

Tradição, promoverá no dia 22 de outubro o 10

Baile da Prenda Jovem. Os objetivos de um baile

da Prenda Jovem são: apresentar as prendas para a

sociedade tradicionalista gaúcha, incutir nelas os

valores e tradições gaúchas e integrar os CTG 's da

região, ou seja, o baile de debutantes gaúcho.

CORREIO DO POVO -·5

Marcou - Piquete Estampa de Taura

�o TROTE AO GALOOO
IRodeio Crioulo Interestadual

r BAILES PROGRAMAÇÃO

Local: Chácara Nossa Senhora Aparecida
Rua JoséMartins, SIN - Bairro Três Rios do Norte

Jaraguá do Sul - Santa Catarina

Franciane Possamai

1vana Parucker

Vallessa K. Dana

* Dia 22/10/99 (Sexta-feira)

l5h . Início Laço Individual
. 22/10/99 . Sexta-feira , Baile da Prenda jovem com "OS

PIRILAMPOS" . Guerapuava- PR

. 23/10/99 . Sábado, Baile com "PORTAL GAÚCHO" . Jaraguá do
SuI·SC

*Dia 23/10/99 (Sábado) fi

·24/10/99 . Domingo, Domingueira com o "GRUPO RODEIO" . Säo
Leopoldo- RS

7h30 . Início Laço Piá / Guri
8h30 . Início Laço Patrão ora I Piquete
lOh . Início do Laço Duplas
l8h . Gineteada

* Dia 24i10/9tJ(]}ominllo)
<

7h30 . Prova de Rédea (Cronômetro) ,>

• Continuação deLaço!.
.

nsso. Missa Críoula - Padre Vilmar e Cantores de

Deus:..J14h • Vaca Parada. Piá e Guri _jI1b • Gineteada

VARIAS ATRAÇÕES ARr:íSTI.CAS
08S: DECL.AMAÇÃO o1A-23 SÁBADO INíCIO 9:00HS

Carla G. Oliveira

Giseie Vicente

Aline Torinelli

Giseie Santiago

Maricléia Dutra

* Dias 22.23 e 24 de outubro de 1999

Adriana Forte

Gabriela Zamin

Gabriela Schmauch

Karine D; Giovanella

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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QUANDO· ,UM LANCHE VIRA REFEIÇAO

- Rodízio de carnes nobres
- Bufê de saladas
- Sobremesas

De terça-feira a sábado

servimos almoço e jantar e

aos domingos somente

almoço

Aceitamos reservas

para festas e eventos

em geral
Fone 372-3999

RuaCoroneiProo::ípioGomesdeOivàra, 157

Edson Junkes/CP

Na atualidade,
cada vez mais
nos deparamos
com um

problema: a falta
de tempo.
Com prom issos

de um lado,
cotidiano atare

fado de outro,
somos obrigados
a fazer nossas

refeições cada
vez mais rápido.
Mas como fazer
com que esta

rápida refeição
seja boa e atenda
as necessidades
do nosso organis
mo? É com este

propósito que a Pastel &:.

Cia. abre suas portas todos
os dias.
Servindo rnais de 60 tipos
de pastéis, 30 tipos de
sucos naturais, lanches,

pizzas e bufê de almoço
por quilo. E mais, para

Conheça o Pastel &:. Cia. no

Calçadão da Marechal, 136

(Antiga HM), de segunda a

sexta-feiras, das 7h30 às
22 horas, sábado das 7 às
14 horas e domingo das 17

às 22 horas.

Boa pedida!

quem tem menos tempo
ainda, o Pastel &:. Cia. conta
com serviço de telentre

gas pelo fone 372-2684.
Afinal, apesar do tempo
limitado, não podemos nos

privar dos prazeres que
uma boa refeição oferece.

Atendemos
diariamente no
etmoço, bufê com I

6 tipos de carne

iir372-3573
Rua Exp. João Zapella, 88
(ao lado Colégio São Luís)

VIDEOKÊ

;;iqenda---
{�;t di
buro
gn�tel!J

Av. Ge,túlio Vargas, 847 - Centro

TEL: 371-0757CHURRASCARIA CANERI-GRILL: rodízio de carnes nobres de terça a sábado, no

almoço e jantar, e aos domingos somente no almoço.
CARDÁPIO
À LA CARTE

Don, Ca�ral
pizzaria

� 975-1481

Restaurante REPRESA
BR-280 Km 55, nº 11.117

(anexo ao posto Rudnick) Guaramirim

Booquetes. jantares. coquetéis,
recepções poro reuniões de

neoocios. festas de cesomentos.
oruversários. batizados,
formaturas, cootirmoçôes.

"'�. "\

rozusio (te

pi��a.� c
..

Ina��a.� (te

l)al'agll� do Sul

Disque Pizza:
ii 370-1739

W 376-1425

Rua Procópio Gomes
de Oliveira, 1277 -

Centro -: Jaraguá do Sul

PIZZARIA E CHOPERIA
-

CASARAO
* Almoço todos os dias

Duas opções: Rodízio de Carnes
e Seit service

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

parmegiana

SALÃO ESPECIAL PARA FESTAS E

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

* Jantar de quarta a sábado
Rodízio de carnes

"Programe suas
compras e sua

refeição no p�,�al
oe Jaragua

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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• 373-0.344

Rua28deAguito,2209-Guaranüim
)

Verdureira da
RAQUEL Ltda.
C'lI1é,c;,IIe "IIMSe
Ve,IIII,"semGe.,,,L

A1c� .w�(� /r,;,,_,
leI/III"_' ,,"""e,,/(IS

Rua Cei. Pr'oc. Gomes de Oliveira,
1150 - Centro

Fone: (047) 372-1468

As supersecretârias da CCO da Schützenfest,
Henrieta Neves e Daniela Lenz;' com o mascote
da Festa dos Atiradores, o Wilfried

Anderson Nasalo e Jaice (Floriculturu Florisa).
Ele será cumprimentado ama'nhã, pela idade nova

Empresário Décio da Silva e

a esposa Denyse, anfitriões
no camarote da Weg, na Il"
Schützenfest

·BORDARE®
.

BORDADOS
• Bordados computadorizados e apliques

para confecções em geral
• Desenvolvemos também programas

para bordados .

Rua Amazonas, n9 324 - Centro
Fone/Fax: 371-3366 - Jaraguá do Sul
E-mail: bordare@netuno.com.br

FONE: (047)371-2111
\

Capitão Amarildo de Assis Alves e a esposa
Cristiane em seus belos trajes germânicos,
na Ir Schutzenfest

FotoNlito

na

.e

�

Julio Max, jilho • Julio e Reinilda
Manslce, e Tatiana, filha de João e Sonia

Stavis, receberam a bênção nupcial, dia
9 de outubro, na Igreja Evangélica

Luterana Centro. Os convidados foram
recepcionados no Clube Atlético

Baependi
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Jaraguá atinge 100% .de sua meta na vacinação
Irineu Pasold,
Eni Voltolini e
Brunhilde Pasold
abriram campanha

Jaraguá do Sul atinge 100%

de sua meta estabelecida para a

Campanha Nacional de Vacina-
.

ção Contra Poliomielite/Mul

tivacinação, realizada no último

sábado, em todo o Brasil.

"Vacinamos cerca de 9.200 cri

anças, superando nossa meta

para esta campanha", festeja a

secretára -d a Saúde, Nanci

Zimmermann. O secretário es

tadual da Saúde, Eni Voltolini,
o prefeito Irineu Pasold e a se

cretária adjunta da Secretaria d�
Família, Brunhilde Pasold, abri
ram a campanha em Jaraguá do

Sul aplicando as primeiras doses.
da vacina Sabin por volta das

8h, no Posto de Saúde da Rua

Reinoldo Rau.

Mesmo superando a meta, e

apesar do alerta da secretária da

Saúde de que a vacinação en

cerraria às 17h, muitos pais dei
xaram para levar seus filhos

após esse horário e ficaram

sem a dose da Sabin.Quem não

vacinou seu filho contra

poliomielite, só poderá fazê-lo

na próxima campanha. Já as

demais vacinas continuam dis

poníveis em qualquer um dos

postos de saúde do município.
De acordo.com informação da

Secretaria Municipal de Saúde,
o último caso de paralisia infantil
registrado na cidade foi em

1976.

Escolas municipais concorrem
ao Prêmio de Gestão Escolar
Todas as escolas e centros

de educação i nfanti I da rede

municipal de ensino de Jaraguá
do Sul estão participando do

Prêmio Gestão Escolar/99,
promovido pela Prefeitura,
através da Secretaria de

Educação. O estabelecimento
vencedorreceberá Lima carta de

crédito de R$ 3 mil. "O prêmio
é uma forma de estimular o

desenvolvimento da gestão
democrática na escola, privi
legiando as parcerias, a parti
cipação de todos os segmentos
da comun idade escolar n a

tomada de decisões e o com

promisso com a aprendizagem
de qualidade", justificou a

secretária da Educação, Isaura
Maria da Luz Silveira.

A participação das escolas

ocorre com a realização dos

relatórios de auto-avaliação a

serem entregues até o final

deste mês na Secretaria de

Educação, que designará um

comitê para, em novembro,
analisar os documentos e

definir o estabelecimento de

ensino referência para a rede

municipal. "Esta auto-ava

I i ação é fei ta todos os anos,

porém pela primei ra vez com

prêmio", explicou a secre

tária, acrescentando que a

di vulgação do resultado ocorre

no mês de dezembro.

As escolas e centros infantis

devem responder cinco que
sitos em cada um dos seguintes
itens: gestão participativa;
gestão de serviços de apoio,
recursos físicos e financeiros;

gestão pedagógica; gestão de

pessoas; e gestão de resultados ..

As respostas devem ser

comprovadas através atas.

foros e relatórios das ações
desenvolvidas pela escola.

De acordo com Isaura

Silveira, a auto-avaliação anual

tem' como objetivo detectar os

aspectos em que a escola precisa
melhorar, acrescentando-os nas

atividades a serem desenvolvidas
no ano 2000. no Plano Político

Pedagógico. "Também oportu
niza às escolas para que sirva de

ponto de partida para um plano
de gestão cada vez mais

adequado à gestão escolar, além
de reconhecer e valorizar os

estabelecimentos que se des

tacarem por iniciativas e

exepriências inovadoras bem

sucedidas em gestão escolar",

complementou a secretária.

Prefeito lrineu Pasold abriu campanha de vacinação IUI cidade

Secretaria de Agricultura adquire
mudas de capim-elefante anão

Sétima etapa do Bota Fora é neste sábado

ras deverepassar aos produtores,
nos 'próximos meses, outra gra
mínea para pastagem de verão: a

hermartria, preveniente de Ponta

Grossa/PR, doada pela Iepar
(Fundação Instituto Agropecuá
rio do Paraná). "Algumas proprie
tários já contam com este tipo de

pasto e tem dado resultado exce

lente", garante o engenheiro agrô
nomo. Um metro quadrado de

mudas de hennartria rende 100m2
de pastagem.

ffiGE
. De acordo com dados do IB

GE, referentes ao Censo Agrope
cuário 95/96. Jaraguá do Sul conta
com 1.452 propriedades rurais, das
quais 494 (34,2%) têm a pecuária .

como maior importância econô
mica e 426 apre§entam atividades

mistas. Já o rebanho bovino jara
guaense é composto por 12.358

Através do Programa de

Forrageiras, a Secretaria de Agri
cultura eMeio Ambiente está im

plantando este mês um canteiro
de mudas de capim-elefante anão
- uma das espécies de pastagem
de verão - em meio hectare, na
propriedade do presidente da As-:

sociação da Mini Usina de Leite,
Mário Koch, em Ribeirão Grande
da Luz. "A idéia é fornecer esta

espécie aos dernais produtores do
município", informou o enge
nheiro agrônomo Roberto Nagel.
acrescentando que cada metro

quadrado de mudas rende de dez

a 20m2 de pastagem, a qual é des
til�ada principalmente ao gado lei
teiro. Jaraguá do Sul adquiriu
uma tonelada desta gramíneajun
to a um produtor de Ituporanga,
ao custo de R$ 0.50 o quilo.

Nagel disse que as mudas es

tarão prontas para distribuição
dentro de aproximadamente sete

meses: Gramínea de pastagem
permanente, que necessita de cui
dados paraque não fique debili

tada, o capim-elefante anão é

destinado ao "pastejo direto", ou
seja. o produtornão precisa servi
lo ao ani mal - basta soltá-lo no

pasto.
Criado para melhorar a ali

mentação des ani ruais e, conse

qüentemente, aumentar a produ
tividade das criações em Jaraguá
do Sul. o Programa de Forragei-

A sétima etapa do Progra
ma Nosso Bairro Bota Fora, será
realizada no próximo sábado, en
volvendo as comunidades de Três

Rios do Norte e Loteamento San

to Antônio. As escolas Vitor

Meirelles e Max Schubert já
inicaram os trabalhos, através da

Gincana do Material Reciclável

promovida entre seus alunos.

Todo o metal. vidro. papel e plás-

cabeças, que estão presentes em

85,26% dos estabelecimentos, re

presentando uma média de 9,98
animais por c.riador.

O censo também aponta que
35,4% das propriedades do mu

nicípio produzem leite em escala

comercial, sendo comercializado
61 % do total produzido, o que

chega a 4,3 milhões de litros/ano

e movimenta, anualmente, cerca
de R$ 859 mil.

Ainda segundo o IBGE, o re

banho jaraguaense apresenta uma

média de 1.922,27 litros por vaca
ordenhada no período de lactação
(produção). Isto representa o do

bro da média nacional e a metade

do índice argentino, "o que sig
nifica que mesmo alcançando ex

celente desempenho para os pa
drões brasileiros, ainda há muito
a ser melhorado", avalia Nagel.

tico coletado durante este evento

será vendido e convertido em re

cursos para as APPs. Além dos

moradores, cerca de 60 pessoas
das secretarias de Saúde, Agri
cultura e Meio Ambiente, Espor
te, Cultura, e Lazer, Desenvolvi
mento Urbano, Educação e Fa

mília estarão envolvidas nesta eta

pa do 'Programa Nosso Bairro
,

Bota FOI:a.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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MULHERES,MADRASTAS E BRANCAS DE NEVE

... E a madrasta, não mais podendo se encantar e se confundir, como
Narciso no espelho das águas; pois guiada por uma eterna

insatisfação não se cansa de perguntar: "Espelho, espelho meu,

existe alguém mais bela do que eu?"

O espelho dela cede e diz: "Existe, a outra aquela Branca como a

neve que encanta a todos no palácio" (Sempre a outra).
'

E o espelho cede. Cede porque ó que ela faria se ele, que é aquele
que reflete sua imagem, seu outro lado, dissesse que ela era a mais

bela? Ela não suportaria deixar de se preocupar com o espelho para
se perguntar quem é, o que quer. O que restaria para ela senão

envelhecer e morrer?
O espelho então permite que a madrasta descanse por um tempo e

pare de se olhar, indo a procura daquela que ele aponta, sern antes é

claro, mandar seu servo, pobre homem, matá-Ia. A madrasta

realmente acredita que os homens são para servi-Ia, para faze-la feliz.

"Mas traga-me seu coração",justo aquilo com que se diz se ama,

afinal precisa saber desse tal amor para não se perder na sua própria.
imagem, que era só o que vê.

Depois de tudo, no fundo sente um alívio ao ouvir que ela de novo

não é a mais bela, aquela mulher, "a outra", ainda existe. Novamente
pode parar de se olhar e agir.

A outra não só existia como estava lá, feliz, contando com sete tipos
. di ferentes de homens a adorando, tem o zangado, o trabalhador,

doentinho, o infantil, o dorminhoco, o dengoso e o alegre.
Numa fúria enorme a madrasta se volta ao mistério, o mistério das

mulheres, e com mil bruxarias cria a maçã envenenada e junto com ela
a maldição, mudando assim o destino da Branca de Neve (É, as mães

tem mesmo seu poder sobre as filhas). Agora ela corre perigo.
Na maçã, aquela fruta vermelha bri lhante, é nela que está a chave e

Branca de Neve se encanta por ela, afinal a "maldição" já a tinha

livrado da adoração, do encantamento que aliena (talvez uma bem

dição, uma benção). Uma alienação que para sair dela precisa cair.
Pois é, Branca de Neve caiu e seus sete homens não bastam ruais, ela'

quer é a maçã da outra.
Uma outra que aí não équalquer uma, é a 'mãe-drasta', a bruxa,

misteriosa, deve ser algo mais,
Pobre madrasta, ela não sabe. Não sabe que matando aquela que é Cl

ruais bela, seria ela a ruais bela e então não pode ruais se perguntar,
resta se calar e morrer. Uma queda mortal.

Quanto a Branca de Neve, ela sai da adoração, e graças a morder o
fruto proibido se engasgou com o saber, pois não há saber que se ele
conta do que é ser uma mulher. Ela adoece num sono profundo e só

desperta com um beijo de arnor,
encontrando seu reflexo num homem.

Será que viveram mesmo felizes para sempre? Por que a história)
acaba sempre onde deveria começar?

Esse príncipe deve, no para sempre, ter sofrido muito tentando faze
Ia feliz pois provavelmente a Branca de Neve repetiu a insatisfação

de sua "rnãe-drasta".
Talvez se ela pudesse ter encontrado um homem em outra situação ...
Não um príncipe para salvá-Ia, mas se ela pudess.e ter digerido o

veneno suportando as dores e as mudanças, aí sim ela escolheria um

homem, de carne e osso e músculos, e aí poderia viver com muitas

felicidades, não para sempre mas até que durasse o desejo, e ele
po�e durar-muito.

VIRGÍNIA KÁTIA S. GUBERT

Psicóloga, Psicanalista - CRP-12/02491
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Schützenfest termina com festa
e luzes no Parque de Eventos
Queda de público
não desanimou os

organizadores, que
já pensamem 2000

Jaraguá do Sul - A I I a

Schützenfest terminou domingo
à noite, da forma que os jaragua
enses estão acostumados. O
showde luzes, a animação da últi
ma apresentação da banda alemã
Alpen Yuppies, interpretando
"Linda Jaraguä", e o pavilhão A

superlotado. Durante nove dias

da festa mais tradicional do Vale

doItapocu, 100 mi I pessoas pas
saram pelas bi lheterias do Parque

. Municipal de Eventos, número
3% inferior ao ano passado. Mes
mo assim, a CCO (Comissão
Central Organizadora) consi
derou a Schützenfest-99 uma das
melhores dos últimos cinco anos.

O motivo é simples, explica o

presidente da CCO, Edelberto
Schwanz. "A cultura alemã este

ve em evidência. O público se

envolveu com a proposta da [esta,
que é o tiro, e se surpreendeu com
as atrações musicais nos palcos",
observou. Schwanz refere-se a

aprovação dos turistas e da pró
pria comunidade nos shows da

eclética banda alemã Alpen J

Yuppies, descoberta através da

CCO na Oktoberfest de Munique,
a mais famosa do Mundo.

O grupo trouxe para Jaraguá
do Sul um repertório variado,

Os números da Schützenfest

1997 1998 1999

PÚBLICO 90.261 102:654 100.737

CHOPE(lt) 83.152 80.610 72.738

REFRIG. (cp) 28.272 40.280 33.154

TIROS 58.861 55.216 66.479

lt (litros); cp (copos)

.

misturando estilos. "Souberam

agradar dos alemães mais tra

dicionais até os jovens", frisa o

presidente da comissão. Após dez
anos, a Mottener deixou de ser a

banda oficial da Schüt-zenfest

para entrar na história do

Município. "Esse.grupo marcou

época na cidade, mas sentimos a

necessidade de mudança, os pró-j,
prios integrantes da banda tam

bém acharam isso", observou.
Edelberto Shwanz.

Se nos palcos a maior novi
dade era a banda, nos pavilhões
do Parque de Eventos tudo se

repetiu. A animação dos visitantes
contagiou até os mais velhos.

"Hoje a festa tornou-se 'grande',
mas para Ulll público locai",
destacou o aposentado Hildbrandt
Wachenwagen, 68 anos, que,

acompanhado da mulher, Ingrid,
63, passeava domingo à tarde no

corríplexo.
Outro índice que ficou abaixo

do registrado em 1998 foi o con
sumo de chope. Nem mesmo a

distribuição da bebida por duas

empresas atraiu mais consumi
dores. A l l" Schützenfest com

putou 72.738 litros de chopes
vendidos, enquanto ano passado
a venda foi de 80 mil litros. "É
muito caro pagar R$ 2,50 por um
copo de chope", reclamou o au

xiliar de almoxarifado Pedro Luis
de Almeida, 28, que na noite de
sexta-feira havia gasto R$ 15,00
até a meia-noite. "E só estou aqui
há três horas't.completou. A ven

da de refrigerante também caiu.
Em contrapartida, os tiros dis

parados desde as competições ent
re sociedade até a diversão dos vi
sitantes no estande montado ao la
dodo portão principal do parque,
aumentaram cerca de 20% em re

lação a 1998. "Nossa proposta foi

aproximar o esporte das pessoas.
O resultado comprovou que deu

certo", disse Schwanz, que pre
feriu não adiantar as novidades

previstas para a Schützenfest do
ano 2000. "Vamos reunir a comis
são em abril", concluiu.

Edson Junkes/CP

'Chegou a ltora: multidâo prestigiou o último dia da mais tradicional festa do Vale do Itapocu
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Servente de pedreiro é condenado
adoisanospelamortedaenteada

Livre: /\CII,Wt!O t!� matar menina de três {I/ws, Si/reim esta ,lO/li;

Promotoria

pública recorreu
da sentença

. do julgamento

Jaraguá doSul- Por 4 votos
a favor e 3 contra, o servente de

pedreiro Vanilson Dias Vieira, 28
anos, foi condenado a dois anos

de prisão por homicídio culposo,
A sentença foi anunciada sexta-fei
ra à noite pelojuiz da VaraCriminal,
Edson Luiz deMendonça, após 11

horas de julgamento, Si lveira é acu.
sado de ter provocado a morte da

enteada, Gabriela Ribeiro, 3, em
setembro de 1992. A menina mor
reu em decorrência das graves le
sões acosionadas por maus tratos.

O promotor Leonardo Lehmarm
recorreu da decisão e encaminhou
o processo para o TJ (Tribunal de
Justiça), em Florianópolis, que tem
prazo de um ano para anunciar o
resultado.

Esse foi o segundojulgamento
contra Vieira. Ano passado, o ser

vente chegou a ser condenado a '

18 anos e oito meses de prisão.
Após cumprir três meses no Presí
dio Regional, ele foi solto por deci
são do próprio TJ, que acatou o

argumento do júri, considerando
que o acusado não teve intenção
de cometer o crime.

Bananicultornegociava carterias de habilitação falsa
Corupá .,- Depois de 60 dias

de investigação, a Polícia Civil.do
Município prendeu o bananicultor

.

Harri Braun, 47 anos. Ele é apon
tado como o principal suspeito de

negociar, pelo menos, seis CNHs
. (CarteiraNacional deHabilitação)
para motoristas de Corupá e Gua
rarnirirn. Cinco pessoas confessa
ram na delegacia que pagaram entre

R$ 450,00 e R$ 800,00 pelo do
cumento. Braun alega que' apenas
intermediava a negociação com

um homem conhecido apenas por
Roberto, de Curitiba.

O falsificador entregava a CNH
durante as viagerrs de Harri Braun
para a Ceasa da capital paranaense.
"Ele (Braun) ficava com parte do

dinheiro", disse o comissário Van
derlei Zocatelli, responsável pela
delegacia local. O documento falso
é praticamente igual ao verdadeiro.
"Só uma perícia técnica bem deta
lhada pode detectar a falsidade. Em
blitz, passa tranqüilo", disse. Harri
Braun será indiciado por falsifi

cação de documento e estelionato.

PONTO DOS COLCHÕES
A mais nova alternativa para quem busca qualidade e

economia em Iaraguâ do Sul,
ao lado da Vieira Móveis e Eletrodomésticos,

110 Calçadão da Marechal.

Tudo em colchões e tapetes.
Yenha conferir nossos preços e a qualidade dos produtos.

Violência: caminhão teve a frente destruída após a colisão

Caminhão mata ciclista

próximo aWeg Química
Guaramirim - o aposenta

do José Correia, 50 anos, morreu

depois da bicicleta que ele conduzia
ser atingida pelo caminhão LXN-
6545 (Jaraguá do Sul), dirigido por
Teófilo Barbosa de Souza, 57. O
acidente ocorreu por volta das 16
horas de segunda-feira, no quilô
metro 5'1 da BR-280, próximo à

Weg Química. Com o impacto,
Correia foi arremessado por cerca
de dez rnetros. Ele sofreutrauma
tismo craniano e morreu no local.

No depoimento à PRF (Polícia
RodoviáriaFederal), Teófilo Barro
sa de Souza disse que perdeu o

controle do caminhão, perten
cente a empresa Gardens Jardino

cultura, de Jaraguá do Sul, e não

conseguiu evitar a colisão. O cami
nhão teve a frente danificada, o

pára-brisas quebrado e parte da

proteção do rodado afetada devido
à violência dabatida. Patrulheiros
fizeram o teste de bafômetro no

motorista, que apontou negativo

LAJE RIO BRANCO LTDA.
888 Fábrica e Comércio de Laje e Lajota

Pré-Moldados e outros.

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

(ApósLanch. Italiano)
89270-000 - GUARAMIRIM - SC

COMUNICADO
Foram extraviados os seguintes documentos da
empresa Marialva lnd, de Conf. e Repr. Cornl.
Ltda., CNPJ sob nº 76.552.108/0001-59I.E.
sob nº250.930.250, os blocos de notas de

saídassérieA-1 nº0001 à0150eC-l nº0001
a 0025, utilizadas e os livros de registro de

entradas, saídas e intentário

COMUNICADO
Foram extraviados da empresa Pratabella Com.'

e Repr. de Jóias Ltda. ME. CNPJ nº 80.156.185/

0001-67, I.E. nº 251.589.170, NF's 8-2 de nº

0001 à 0003 usadas e 0004 a 0100 em branco,
NF's E-1 nº 0001 a 0003 usadas e 0004 a 0100

em branco.
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PETERSON lzidono

Fato consumado

Diretor-técnico da Fundação Municipal de Esportes de Jaraguá do

Sul, Luderitz Gonçalves Filho, está preocupado em relação ao

desempenho das equipes nos 39'" Jogos Abertos de Santa Catarina.
A maioria das cidades se aproveitaram da 'cessão temporária',
aprovada em fevereiro pelo Conselho Estadual de Desportos, e

trouxeram atletas até de outros países para participar da competição,
.

de 28 de outubro a 6 de novembro, em Chapecó. O Município, em .

contrapartida, inscreveu teoricamente três altetas, mas .na prática
reforçou com apenas um. Francisco José de Souza', no Bolão 16

masculino, veio de Curitiba. No Atletismo, Jaqueline Jacob é de

Jaraguá do Sul; compete pelo Rio de Janeiro e precisou ter a

documentação regularizada. O mesmo aconteceu com o técnico da

modalidade, Ivanildo Souza Pinto, vetereno das pistas, que ficará na

reserva do revezamento 4 por 100 metros masculino.

Em tempo
Figura simpática, secretário de

Esporte Sílvio Celeste foi

rápido ao corrigir o equívoco
que ele mesmo cometeu

durante os Joguinhos Abertos

.

de Santa Catarina, ao afirmar
que a nadadora Natália Krelling
foi a recordista de medalhas

(cinco, no total) em Joguinhos
e lasc na história de Jaraguá do
Sul. "Foi só de Joguinhos
Abertos. PÔ, até o Armando

Marques (Presidente da

Comissão Nacional de

Arbitragem) fala o que não

deve". Reconhecer erros faz

parte do cotidiano de qualquer
grande ser-humano.

Xeque-mate
Dois enxadristas jaraguaenses

embarcam hoje para a Espanha.
Nos dias 23 e 24 deste mês,

Alexandr Fier, 11 anos; e

Josiane Assing, 10, disputam
com os melhores dos cinco

continentes o Campeonato
Mundial de Xadrez. Fier, atual

vice-campeão mundial, chega
para o torneio como favorito ao

título na categoria Sub-Lê,
enquanto Josiane estréia em

competições internacional, na
categoria Sub-LO. Técnico

Renan Levy da Costa aposta
num bom resultado. "São

pequenos notáveis", sintetizou
o treinador.

Rápidas ----�-------- _

* Árbitro André Firmo Filho, que já foi da Liga Jaraguaense de Futebol,
teve atuação contestada no jogo semifinal entre São Bento do Sul e Rio

Negrinho, da faseRegional doMolequeBom deBola. Dirigente são-bentense
invadiu o campo e ameaçou agredí-Io.
* Que o leilão do Estádio João Marcatto não vai terminar em

nada, não vai, mas que a repercussão rende pontos negativos
para a atual diretoria, isso rende.

CONVITE
Convidamos a sua equipe para participar do Festival de Futebol Society.

Local: Soccer Jaraguá
Data: 06/11/99

Valor da Inscrição: R$ 100,00; com direito a 10 churrascos e 6 cervejas (garrafa).
No final serão realizados cinco sorteios entre as equipes participantes:
l' sorteio: 10Kg de costela bovina
2' sorteio: 10Kg de costela bovina
3' sorteio: 10Kg de costela bovina
4' sorteio: 10Kg de costela bovina
5' Sorteio: 1 boi de 10 arrobas
Confirmação e pagamento da inscrição até o dia 25/10/99 com o sr. Jaime Piazera
(fone: 975·9495) ou com Arno Deretti (fone: 376·0108), das 18 às 22 horas -.

OBS: Inscrições limitadas.

FME disputa .lasc com equipes
. de base e aposta emmedalhas
Futsal e Tiro

podemser
a supresa na

competiäo
Jaraguá do Sul- Valorizar

as equipes formadas nas esco

linhas do Município e apagar a

má campanha de 1998. Essa é a

proposta da FME (Fundação
Municipal de Esportes) de Ja

raguá do Sul para os 39°5 Jogos
Abertos de Santa Catarina, de 28
de outubro a 6 de novembro, em

Chapecó. Apesar de apostar num
melhor resultado nas modalidades

.

coletivas em relação ao ano pas
sado, a fundação decidiu reduzir

as despesas e trouxe apenas uma
atleta de fora, Francisco José de

Souza, de Curitiba, que reforça a

equipe masculina de Boião 16.
O diretor-técnico da FME,

Luderitz Gonçalves Filho não

descartou a possi bi I idade doMu
nicípio anunicar novas contrata

ções na próxima semana. A 'ces

são. temporária', .sugerida pela

•

Fesporte (Fundação Catarinense
de Desportos) em fevereiro, e

aprovada pelo Conselho Estadual
de Desportos, permite às cidades
trazer atletas de outros Estados e

países para disputar os Jasc até
o início das modalidades coletivas
ou o congresso-técnico das mo

dalidades individuais. "Sabemos

que as maiores forças do esporte
amador, como Joinville e Blume

nau, estão reforçando suas equi
pes, inclusive em modalidades

que anteriormente Jaraguá do Sul
tinha alguma chance com atletas

daqui", afirmou Luderitz Gonçal
ves Filho.

Com a alteração no regula
mento, o Atletismo jaraguaense
deverá ser o rnais prejudicado.
"Perdemos três velocistas (Zé'
Roberto, Haiti e Edinaldo), e

soubemos que municípios de

médio porte se reforçaram nessa

modalidade", destacou o diretor
técnico da FME. O 10õ lugar na
classificação dos Jogos Abertos
de 1998 foi um dos piores re

sultados de Jaraguá du Sul no
últimos cinco anos. Em 1997, a

cidade obteve a sexta posição, a

melhor colocação de todos os

tempos. Sem troféus, 'estrelas
solitárias' brilhavam no Ciclismo,
Caratê e Tiro. "Não deve ser

muito diferente este ano",
. observou Gonçalves Filho .

A chance de trazer um troféu
de campeão dos Jogos Abertos
está depositada no Futsal. A

equipe ganhou patrocínio d,a

iniciativa privada, uma assos

siação foi criada para gerenciar a
modalidade e o time é favorito ao
título do Estadual de Futsal da
Divisão Especial, que reúne as

principais cidades de Santa
Catarina. O próprio treinador
Manoel Dalpasquale acredita que
Jaraguá do Sul tem condições de

disputar o ouro. "Os mesmos

times que figuram no Estadual
entre os primeiros são aqueles que
brigam pelo troféu nos Jasc",
frisou. No Tiro, Samuel Lopes,
que há cinco anos compete pelo
Município nos Jogos Abertos,
comanda a equipe de atiradores

que ficou com a prata ano

passado, em Joaçaba.
Arquivo/CP •. _

»Ós

Alvo: Samuel Lopes disputa pela quintá vez os .lasc e garante que está preparado para a competição
,

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.
.
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Sem chances: Fábio salta para a bola, que bate na trave e no rebote, Marcelinho toca para as redes, fazendo 2 a O para O Biguaçu

Jaraguá vence Biguaçu e já é terceiro

no returno doEstadual daSegundona
Time derrotou
BAC de virada,
por 3 a 2, no
'JoãoMarcartto'

Jaraguá do Sul- Num jogo
atípico, com três pênaltis, cinco
gols e menos de 100 pagantes no
Estádio João Marcatto, o Jaraguá
venceu a' primeira partida no

returno do Campeonato Catari

nense da Segunda Divisão. A vi

tória de virada, por 3 a 2, na tarde
de domingo, sobre o BAC (Bi
guaçu Atlético Clube) deixou o ti

me jaraguaense em terceiro lugar

.

na classificação, ao lado do Por

to, que também venceu na se

gunda rodada do Estadual - o

Mareflic Dias, por 1 aO.
O frio e a chuva afastaram o

torcedor do estádio. Quem foi ao

jogo, assistiu o Jaraguá em dois
momentos. Na primeira fase, a

equipe não apresentou um bom

.

futebol. O Biguàçu dominou o

meio-campo. E foi desse setor

que sairam as jogadas para os dois

gols ·do adversário. Aos 37

minutos, Neno aproveitou a falha

da zaga do Jaraguá e abriu o pla
car. Aos 41, o goleiro Fábio foi

surpreendido com um chute de

fora da área. A bola bateu na trave

e no rebote,Marcelinho ampliou.
O técnico Heraldo foi para o

intervalo insatifeito com o ren

dimento do time. O treinador mu

dou taticamente a equipe e o.re
sultado apareceu logo aos 4 mi

nutos. Após a cobrança de falta,
Evandro tocou de cabeça para o

fundo das redes, diminuindo a

vantagem. Dois minutos depois,
Adriano empatou a partida co-·

brando pênalti. Aos 16 minutos,
Adriano teve a chance de colocar

o Jaraguá à frente do placar,
.tambérn de pênalti, mas acabou
chutando a bola na trave. Aos 37,
novamente pênalti a favor do

Jaraguá. Desta vez. Ricardo

cobrou e definiu a partida.
Com a vitória, o Jaraguá

assumiu o terceiro lugar na

tabela, com quatro pontos, ao la

do do Porto. Dividindo a lideran

ça. estão Blumenauense e Joa

çaba, que venceram, respecti
vamente, Santa Catarina (2 a I),
e Timbó (I a O). Em' Itajaí, o

Itajaí passou pelo Próspera por 2
a I. A Federação Catarinense de

Futebol decidiu acatar o pedido
da diretoria do Marcílio Dias e

antecipou para amanhã, àS,21
horas, no Estádio Hercílio Luz', o

jogo contra o Jaraguá, válidopela
terceira rodada do returno da

Segundona.

FME/Breithaupt e Unoese em vantagem na semifinal do Futsal

Jaraguá do Sul - FMEI

Breithaupt e Unoesc/SãoMiguel
largaram na frente pela disputa
de uma vaga na final-do Cam

peonato Catarinense de Futsal
Divisão Especial. Os dois times
venceram na pardida de ida da

fase semifinal, sábado passado,
e agora jogam pelo empate na

rodada de volta, marcada para o

dia 23 de oububro, em Jaraguá
do Sul e São Bento do Sul. Em

melhor situação está o time

jaraguaense, que derrotou a

Bérlanda/Gaboardi, em Curiti

banos, por 7 a 5, e vai decidir a

vaga no Ginásio .Arthur Müller.

Em São Miguel do Oeste, a

Unoesc/São Miguel não tomou

conhecimento da Tuper/Planor,
tricampeão do Estado. e goleou
os são-bernenses por 7 a 3.'

O pi vô Altai r parece ter

retomado a boa forma, que o

consagrou nas últimas três

temporadas, e voltou a ser o

destaque de uma partida. Autor
de cinco gols, Altair foi o

principal jogador na vitória da

FME/Breithaupt sobre a Ber

landa/Gaboardi. Quase mil tor

cedores superlotaram o ginásio
municipal para acompanhar o

primeiro jogo da semifinal entre

as duas equipes. Enquanto
Clayion (2), Paulinho (2) eMar-

cinho marcaram para os cu

ritibenses, Júnior e Xande com

pletaram o show de Altair. Com
o resultado, a FME/Breithaupt
precisa apenas do empate para

assegurar vaga n a final do,

campeonato. Caso a Berlanda

vença, haverá a necessidade de

uma terceira partida, que acon

tecerá somente depois dos 39°'

Jasc (Jogos Abertos de Santa

Catarina).

"Bom de Bola' é

decididono sortei
São Bento do Sul - A fina

da fase Regional do Molequ
Bom de Bola - campeonato d

futebol de campo que reún

garotos até 14 anos -, fo
decidida no sorteio. Jaraguá d

Sul e Joinville, finalistas do tor

neio, optaram em não jogar a deci
são devido a forte chuva que cai

durante todo o sábado no Muni

cípio. Melhor para o time joinvi
lense, que teve ruais sorte e fico
com o troféu de campeão. A

duas cidades se classificara

para a fase estadual da com

tição, que acontece de 16 a 20

no-vembro, em Tijucas.
O Regional foi dividido e

duas chaves de quatro equipe
Jaraguá do Sul terminou em p
rneiro na chave A, com seis po
tos (duas vitórias e uma derrota

Goleou Papanduva por 5 a I

Canoinhas, por 6 a O, e perd
para Joinvi lIe, por 1 a O, que dei

xou escapar a liderança do gru
ao ser derrotado por Canoinha

Na semifinal, osjaraguaens
. enfrentaram os donos-da-cas

que abriram o placar com Pa

linho. O meio-campista Maie

empatou o jogo e levou a decisí

para os pênaltis. Jaraguá vence

por 4 a 3. Na outra semifina

nova decisão por pênalti,
Joinville derrotou Rio Negrin
por 3 a 2. "Vencemos mais UJ1l

etapa", ressaltou o treinador Má

cio Ventura.

Lenzi perde na
fmal paraMalon

Jaraguá do Sul - O jan
guaense Alessander Lenzi tenta

de tudo na decisão do Camper
natoMundial de Jet Sky, realizad
domingo, em Lake Havasu, ii

Arizona, Estado Unidos. Fez U

seqüência perfeita, apresento
duas novas manobras e foi apla
dido por uma multidão ao fin

da apresentação. Mas nada dis5

foi suficiente para tirar das má

do norte-americano Eric Malon

o título de campeão do mund
na categoria Free Style Profi
sional.

Melhor piloto da atualidad
Malone não deu chances para
brasileiro. Os dois minutos

norte-americano nas águas do R'

Colorado convenceram os juíz
e agradou o público. O título

mundial fecha com chave de ou

a temporada de Eric Malone, q
conquistou recentemente o Ab

to do Estados Unidos.
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