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Câmara de Jaraguá do Sul poderá ter
21 vereadores na próxima legislatura
A Câmara de Jaraguá do Sul

aprovou, na noite de segunda
feira, emenda à Lei Orgânica,
proposta pela Mesa Diretora,
que altera o número de verea

dores na Casa. O projeto permi-
" te que o Legislativo Municipal
tenha até 21 vereadores já a

partir da próxima legislatura.
De acordo com o secretá

rio-administrativo da Câmara,
-Rui Lessmann, a emenda visa

adequar a Lei Orgânica à

Constituição Estadual, que
define 21 vereadores para
municípiosentre 100 mil e um

milhão de habitantes.
A Lei Orgânica do' Muni

cípio determina que a compo
sição da Câmara será de 15

vereadores para os primeiros
100 mil habitantes, acrescido
de mais um a cada 30 mill
novos habitantes.

Será preciso ainda um pro

jeto de decreto legislativo para
fixar o número de parlamen
tares.

COI1l a medida, o coeficien
te eleitoral reduz de aproxi
madamente 4,33 mil para 3,09
mil. Página 4

.Futsal de Jaraguá do Sul
é campeão dos 39°S Jase

Pela primeira vez, o Futsal
de Jaraguá do Sul é campeão
dos Jogos Abertos de Santa Ca
tarina. Na final, venceu São

Miguel do Oeste por 6 a 4. Na

semifinal, no dia anterior, Ja

raguá do Sul venceu Curi
tibanos por 3 a 1.

O time jaraguaense concentra
se para as partidas da final do
Estadual contra a Unoesc/São

'Encontro da

Integração'
apazigua PS:pB

estadual
Página 4

FOTOLITOS

· Pro
g!l€lgglJJ
371-'7719,

I

Miguel, de São Miguel do Oeste,
marcadas para os dias 20 e 27 de
novembro.

A FME/Breithaupt tem a

vantagem de jogar por três

resultados iguais. Se perder em
.

São Miguel do Oeste, terá que
vencer no Ginásio Arthur Müller

para provocar o terceiro jogo,
previsto para o dia 4 de dezembro.

Página 10

890 postos de

trabalho foram
fechados em

Santa Catarina
Página 5
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Da�s Rodas
Industrial

Arte Cliek

o prefeito Irineu Pasold entrega um exemplar da versão preliminar do relatório da Agenda
21 de Iaraguá do Sul ao representante da associação de moradores. Por quase um ano,

grupos discutiram as sete estrégias propostas e a forma de implantação delas.
A distribuição do relatório aconteceu na noite de segunda-feira, durante a reunião da Acijs
(Associação Comercial e Industrialde Iaraguâ do Sul), no Centro Cultural de Iaraguá do

Sul.
O evento reuniu cerca de 100 pessoas, entre empresários, políticos e representantes de

entidades.

Os trabalhos para a elaboração da Agenda 21 11.0 Município envolveu mais de 150 pessoas
em diversos grupos.
O documento, cuja versão final será transformada 11.0 Planejamento Estratégico do

Município, está recebendo sugestões e críticas até o dia 16 de dezembro. Página 9

Jaraguá dá adeus

à SegundaDivisão
e aguarda
convite

Valle e Konell Jr. Câmara de
Guaramirim
faz sessão

itinerante

- .

sao vice no

Estadual de

Automobilismo
Página 11 Página 11 Caderno Regional

AM 1010

R �

.

r••.•....,

Massaranduba completa 38 anos de emancipação política:
adrninistrativa. Caderno regional
Clima desfavorável pode comprometer safra de arroz. Caderno
regional

LIDERANÇA
E

CREDIBILIDADE

PrefeitoMário Sasse admite disputar �e�leição no próximo ano.

Caderno regional
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Edson Junkes/cp

Estado de sítio Foto do Fato

Trabalhadores

equilibram-se há
mais de 30

metros de altura
na execução das

obras de
transmissão da
linha de alta

tensão
Blumenau/

Iaraguá do Sul,
quedeverá
garantir a

demanda de

energia elétrica
ao Municipio

"

-

A disputa pelo primeiro lugar nas pesquisas de intenção de voto
nas eleições do ano que vem,já temperada com picuinhas e fofocas,
antecipa o que poderá ser a última campanha política do século na

região. Ajulgar pelas análises preliminares, caso os próprios pré
candidatos não tornarem a iniciativa para reverter o quadro sombrio
que está se desenhando, a baixaria será a tona do pleito municipal
de 2000. A falta de argumentos e de projetos administrativos

empurra o debate às insignificâncias das acusações pessoais e do
destempero emocional, chegando, às vezes, ao ridículo da

autoptomoção.
Por mais sérias e descompro

metidas que possam ser as pesquisas
de opinião divulgadas, a distância da

eleição e a indefinição do eleitorado
relegamo resultado. A consulta, no
entanto, aponta a tendência do

momento e a visão dos entrevistados
diante dos postulantes apresentados,
não refletindo neces-sariamente o

espectro geral, nem influenciando no

processo eleitoral do próximo ano.

Serve, na maioria das vezes, para
marcar posição 'e propagandear os
possíveis candidatos, escolhidos
aleatoriamente pelos institutos ou por
quem encomendou a pesquisa.

Em Jaraguá do Sul, as fofocas e

as acusações dominam a cena de forma irresponsável e

preocupante. O terceiro pólo industrial do Estado não pode deixar
que apolítica se desvirtue, enveredando pelo caminho bisonho. O(,'

debate deve ser de alto nível, à altura da cidade e de sua população,
carente de verdadeiros líderes. A escolha deverá ser feita em cima
de propostas administrativas, do caráter e da dignidade do candidato
e do compromisso do partido para com a sociedade. A tentati va de

guiar a vontade popular pormeio de pesquisas manipuladas e de

acusações pessoais, demonstra o despreparo para o cargo.
A cabeça-de-ponte do peemedebista Ivo Konell, líder das

pesquisas, é o descontentamento de parte da população com a

administração municipal e, principalmente, pelo carisma adquirido
nesses quase 20 anos de vida pública. O posicionamento político
- nunca trocou de partido - é visto como fator de credibilidade.
Por outro lado, o autoritarismo e omodelo centralizador contribuem

para reforçar a antipatia. A pouca ou quase nenhuma renovação
de nomes engessa a consciência do eleitorado, cada vez mais
indiferente àpolítica, não percebendo as conseqüências desastrosas
da'opção. .

A um ano das eleições municipais de 2000, ainda émuito cedo

para se falar em favorito(s), apesar da insistência das lideranças
políticas. Experiências anteriores demonstram que a superexposição
pode desgastar o candidato e que eleições podem ser revertidas
em poucos dias. Não obstante, os nomes colocados, prováveis
candidatos, espelham a ansiedade e o desejo da população. Mas é

preciso mais cautela emenos pragmatismo na propaganda eleitoral,
sob o risco de contaminar o processo, contribuindo de forma
irreversível para a autofagia política.

Talvez não seja tarde demais para que partidos e políticos
se reencontrem. Talvez não seja tarde para deixarem as

diferenças pessoais de lado e partir para o debate de propostas
e projetos. Apela-se para o bom senso até por questão de

respeito ao próprio Município e seus habitantes. Não há mais
como conviver com a politicalha coronelesca que só prejuízos
trouxe a todos. O recrudecimento e a intransigência vão

contribuir diretamente para manter esse estado de sítio às

avessas, onde a vítima será a população, que mais uma vez não

estará identificada com os candidatos e tampouco com os

projetos.

A, poluição dia-a-dia
* Ederval Fábio Stähelin.

Num final de semana tive
ótimas recordações do tempo
em que remava pelos rios Jara

guá e Itapocu, belas cascatas,
águas límpidas, emuita diver
são, mas os anos passaram e

as remadas ficaram para trás,
pois a beleza e o prazer que
sentia ao remar pelos rios de

nossa linda cidade foram se ex

tinguindo' um pelo falte odor,
outra pela poluição, garrafas, e
muitas sacolas que, pelo meu
ponte de vista, é causada na

maior parte pelas grandes
empresas de Im-aguá do Sul,
principalmente nesse final de

semana me chamou atenção.
Como todos sabem ou de

veriam saber o plástico demora
no mínimo 100 anos para a sua

total decomposição e tal em

presa que tem o povo na mão

na qual 100% é seu cliente e

como boa ação nomínimo uma
educação para o povo poderia
ser dada, para os europeus as

sacolas são algo de luxo e

devem ser compradas nos

forma de papéis.
De tal forma a empresa que

dá total apoio a essa brilhante

equipe deveria, com seu poder
de comandar e de influenciar,
tentar ajudar o nosso Brasil,
nestes 500 anos a ser um povo
mais consciente, pois caminhar
Domingo logo cedo e deparar
com tal poluição nas calçadas,
nas proximidades, de um

evento de grande relevância
para o nosso município é

lamentável, e antes não Ter

acontecido,
No dever de cidadão os

responsáveis pela dirigencia de

tal equipe, deveriam ser pu
nidos, pela poluição, e prin
cipalmente Ter como base dos

princípios uma educação para I

.

com seus jogadores e seU

publico, pois só poderemos no
considerar 1. Mundo quando
nossa educação e caracter se

comparar a eles.

super e hipermercados, por
tanto o povo não joga em qual
quer lugar como nos nossos

belos rios, quer dizer ....eram,
mas bem, hoje voltando aos

tempos modernos na qual
achamos todos estarpor dentro
de tudo, temos uma vedete, o
futebol, quemuito orgulha o po
vo Jaraguaense, um time estar

líder de um campeonato cata
rinense, mas bem, sim somos,

por uma grande e honrosa aju
da de parceiros empresariais
que fazem nosso futebol, cida
de, cultura, transparecer em
todo Estado, mas porém, tal
massa esportiva acaba esque
cendo que o futebol não faz,
parte do restante da população
j araguaense, corno nem todos

poderiam gostar de futebol faço
parte desse escalão, também
não poderiam açordar em uma

bela manhã de domingo e

deparar em frente as suas

casas com um reflexo de

vitória, mas aliada com um

grande abuso de poluição em
* Estudante de Adminis'

tração
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Momentos da inauguração da.UTI Infantil

Laurita Karsten Weege e o presidente do Conselho
Administrativo do Hospital e Maternidade Iaraguâ, Lírio
VIech, inauguram a ampliação e as melhorias na

maternidade, que leva o nome dela.
Ao fundo aparecem industrial Wandér Weege e o vice

governador Paulo Bauer

o vice-governador Paulo Bauer, o secretário estadual de

Saúde, Eni Voltolini, e o Casal Wandér e Laurita Weege,
na cerimônia de inauguração da UTI (Unidade de Terapia
Intensiva) Infantil do Hospital Iaraguá, doada pela
Malwee Malhas

Marguit Rabock Strelow eiunprimentu wandér Weege
durante a inauguração da U'I'I Infantil

Vista parcial da U'l'l lnjantil do Hospital e Maternidade Iuraguá, uma das tnais
modernas e sofisticadas do Sul do País

o indústrial Walldér Weege assina o livro de presença da

UTllnfantil

o ministro da Saúde, José Serra, prestigia a

inauguração da U'I'I Infantil

Mais de mil

pessoas
participaram
da cerimônia
de inaguração
da UTl-

Infantil, que
contou com a

presença do

governador
Esperidião
Amin, da vice
Paulo Bauer, do
secretário
estadual de

Saúde, Eni
Voltolini, além
de autoriadades U ministroIosé Serra parabeniza o casal Wandér e Laurita Heege pela doação
regionais da U'I'l Infantil

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PNEUS NOVOS E RECAUCHUTADO/?
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EmendaàLeiOrgânicapermite
queCâmara tenha21 vereadores
Proposta foi
aprovada na

sessäode

segunda -feira

Arquivo/CP

Jaraguá do Sul - A Câ-
o

mara Municipal aprovou, por
unanimidade, na sessão da úl
tima segunda-feira, emenda à Lei

Orgânica que altera o número de
vereadores na Casa. A medida

permite que a Câmara tenha até
21 parlamentares a partir da pró
xima legislatura, a iniciar em ja
neiro de 2001. A emenda, pro
posta pela Mesa Diretora, será
confirmada por projeto de de
creto legislativo, que fixará o nú- Aumento: Câmara Municipal deverá ter 21 vereadores em 2001
mero exato de vereadores. Com
a alteração, o coeficiente elei- o

toraI reduz de aproximadamente
4,33 mil para 3,09 mil.

A proposta já vinha sendo dis
cutida há algum ternpo. Em mea

dos de setembro, o secretário-ad
ministrativo da Câmara, Rui

Lessmann, chamou atenção para
a distorção da Lei Orgânica com

relação à Constituição de Santa
Catarina. Ele lembrou que o artigo
111 da Constituição EstaduaJ per
mite aos municípios com mais de
100 mil habitantes terem 21 ve

readores. "Esse é o caso de Jara

guá do Sul. Não sei porquê temos
sempre que pensar pequeno", la-

mentou na época.
Na opinião dele, a baixa repre

sentatividade dificulta o atendi
mento de toda a comunidade. A
Lei Orgânica doMunicípio deter
mina que a composição da Câ
mara socá de 15 vereadores para
os primeiros 100 mil habitantes,
acrescido de mais um a cada 30
mil novos habitantes. "Estamos

apenas adequando a Lei Orgânica
à Constituição Estadual, que de
fine o número de vereadores de
acordo com a população", defen
deu o líder do governo, vereador
Adernar Possamai (PFL).

A proposta vai para segunda

votação na noite de amanhã, e de
ve ser aprovada por unanimidade
outra vez.

ALTERAÇÃO - Com a

aprovação da emenda, o artigo 6°
da Lei Orgânica passa a vigorar
com a seguinte redação: "O nú

mero de vereadores será propor
cional à população doMunicípio,
obedecidos os limites na forma
do artigo 111 da Constituição Es
tadual. De 40 mil a 60 mil habi

tantes, até 15 vereadores; de 60
mil a 80 mil, até 17 vereadores;
de 80 mil a 100 mil, até 19 verea

dores, de 100 mil a um milhão,
até 21 vereadores".

'Encontro da Integração' apazigua tucanos
Jaraguá do Sul - Depois

das desavenças internas, que
culminou na intenvenção federal,
o Diretório estadual do PSDB

conseguiu a reconciliação e deve

apresentar chapa única à eleição
do novo diretório, marcada para
o dia 5 de dezembro. A proposta
saiu do Encontro da Integração,
que aconteceu na sexta-feira e no

sábado, no CPL (Centro Integra
do de Profissionais Liberais), reu
nindo coordenadores regionais,
prefeitos, vereadores e membros
do Instituto Teotônio Vilela.

O presidente da comissão

provisória do PSDB, deputado fe
deral Vicente Caropreso, descar
tou a possibilidade em ser o can

didato "de consenso" a presidente
estadual da legenda. "Possa até
fazer parte do diretório, mas não

serei o presidente", assegurou. O
encontro discutiu também a

/

organização política da legenda e

as eleições do próximo ano. O
secretário do diretório de Jaraguá
do Sul, Márcio Steilein, disse que
a idéia é manter a coligação com

o PFL e ampliar a aliança com

PPB, PL e PTB.
- Cada município tem suas

peculiaridades, que devem ser

respeitadas na composição das

alianças. Estamos trabalhando pa
ra eleger dois prefeitos e cinco
vices na região - revelou, acres
cenando que em Corupá o partido
tem chances reais de eleger o em
presário Dieter Werner como

prefeito. "Em Guaramirim, esta
mos negociando. Podemos lançar
o ex-prefeito Víctor Klein, mas

isso vai depender de negociações.
com os demais partidos", com
pletou.

A pedido dos membros do
Instituto Teotônio Vilela, Caropre
so analisou o PPA (Plano pluria
nual), ao qual a bancada catari-

nense conseguiu incluir impor
tantes emendas.

Estiveram presente ao encon

tro, além de Caropreso, o secretá
rio-geral Jacó Anderle, o deputa
do estadual Jorginho Mello e o

atual presidente da Celesc (Cen
trais Elétricas de Santa Catarina),
Francisco Küster, ex-presidente
estadual da legenda.

CHAPA ÚNICA - Para Ca

ropreso, a chapa única deve ter

critérios que contemplem lideran

ças e representantes de órgãos
internos do PSDB. "Quanto mais
democráticos forem os critérios,
melhor", declarou.

Ele afirmou que a proposta de

chapa única vem sendo discutida
há alguns meses. "Os tucanos

amadureceram e perceberam
agora que muitas dificuldades

aparecem por incentivo de

lideranças de outros partidos",
afirmou.

O vice-governador Paulo Bauer (PFL) sugeriu que a imprensa
utilisse um terço do espaço para divulgar "coisas boas".

- Somente as colunas sociais têm notícias boas, o restante só
assaltos, corrupção e coisas ruins. Os repórteres poderiam fechar as
matérias ruim; com uma frase de esperança. Precisamos falar de

coisas boas para atrair coisas boas - discursou.
Pode até ser, governador, mas no momento está difícil encontrar

coisas boas para serem divulgadas.
O pior é que a maioria das desgraças são patrocinadas por políticos

ou decorrentes de projetos deles.
As coisas boas são promovidas pela iniciativa privada, como

aconteceu na semana passada com a inauguração do shopping e da
UTI Infantil.

Ninharia
Com tantos problemas no Município, com tantos assuntos sérios

para serem discutidos, os vereadores perdem tempo em discursos

autopromocionais e de rasgação de seda.
Na sessão de segunda-feira, Gildo Alves (sem partido) ocupou a

tribuna para falar sobre a inauguração da Recreativa do Sindicato
do Vestuário, o qual é presidente. O assunto não tem nada a ver

com as atividades legislativas, mesmo assim os colegas foram
também à tribuna reforçar a bobagem.

O vereador Afonso Piazera (PSDB) chegou ao absurdo de
solicitar que fosse enviado a Alves um ofício parabenizando-o

pela "brilhante conquista". É brincadeira!

Tiroteio
O vereador Carione Pavanello

(PFL) classificou de

indiferença a posição do

prefeito Irineu Pasold (PSDB)
sobre o projeto do ISS

(Imposto Sobre Serviços).
O vereador criticou a proposta
atual, disse que "não atende os

pequenos empresários".
- Beneficia os grandes que
não pagam o imposto. Será que
se a iniciativa partisse de um

vereador do PSDB o prefeito
teria mais sensibilidade?,
indagou, afirmando que "virou

questão pessoal".

Relembrando
Em dezembro de 1998, o então

prefeito Geraldo Werninghaus
(PFL) enviou à Câmara projeto
alterando o Código Tributário.
Uma emenda apresentada pelo

então vereador Vicente

Caropreso, hoje deputado
Federal (PSDB), modificoua

proposta original, gerando
desentendimento entre as

legendas.
Weminghaus não se conformou

com a posição do aliadoe

prometeu enviar outro projeto.
,

Hoje, a proposta repousa
tranqüi la na gaveta do prefeito.

Consulta
O PFL de Corupá está

preparando um questionário para
ser respondido pelos 234 filiados

sobre as eleições de 2000. A

proposta foi apresentada durante

a reunião da Executiva no final
do mês passado.

O presidente do diretório,
vereador Ernesto Blunk,

revelou q ue a legenda já fez

contatos prelirríinares corn

PPB, PMDB e PSDB.
"Mas as definições SÓ

acontecerão no

próximo ano", avisa.

Alteração
A Mesa Diretora da Câmara de

Corupá apresentou projeto
alterando o Regimento Interno.
A proposta está na Comissão
de Justiça para análises e

possíveis emendas.
O presidente da Câmara,
Ernesto Blunk (PFL), disse que
a intenção é atualizar e adequar
a Casa às necessidades

legislativas.
O novo regimento tem 208

artigos, 82 a menos que o atual,
.

e exclui a Corregedoria da

Câmara.

BATISTA PNEUS

* Pneus Novos (Michelin, Goodyeer, Pirelli)
*Balanceamentos

*Geometrias

*5uspensão
*

Calibragem com NitrogêniO
R. Mal. Floriano Peixoto, s/nQ - CentrO
Fone (047) 372-3574 - Jaraguá do Sul
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O O movimento no primeiro final de semana no Shopping
Center Breithaupt superou a previsão do diretor

I administrative do Grupo Breithaupt, Bruno Breithaupt,
I estimado em dez mil pessoas.
Somente na sexta-feira, mais. de 15 mil pessoas passaram
pelo shopping.

Estado precisa gerar 50 mil
postos de trabalho por ano

Em 12 meses,
foram fechadas

890vagas em
Santa Catarina

e a adrninistração pública
810. Mesmo assim, a

abertura de novas vagas
não foram suficientes para
compensar o baixo resul
tado dos demais setores.

Técnicos do Sine
acreditam que a situação
econômica combinada
com a desativação de

postos de trabalho empur
ram 0r desempregados
para a economia informal.
No mesmo período, os 50
maiores municípios cata

rinenses destivaram 2.492

postos de trabalho. As ci
dades que registraram
aumento de vagas foram Tuba

rão, que contratou 995 trabalha

dores, 5,44%; Itajaí, 958, 3,23%
de amento no nível de emprego,
e Concórdia, que abriu 818 pas
tos de trabalho, num aumento de

6,61%.
Na opinião do presidente do

diretório do PT do Município,
Dionei da Silva, a queda no nível
de emprego e a falta de perspec-

EMPREGC EM SANTA CATARINA· AGOSTO, 99
- CL __ � ",. •

o O CUB (Custo Unitário Básico) da construção civil superou as

expectativas de aumento este mês e foi reajustado em 1,08%.
O aumento em Santa Catarina foi maior que em cidades como São

Paulo, onde a correção atingiu 0,69%.
Com o reajuste, o CUB no Estado passa a valer R$ 467,11.

• flutuação por setor de atividade econômica

"""",,,5 DESlIGADOS VAAI).,(ÃO(%)
259 348 ·89 �.37

1.123 1.127 �.01
5.630 5649 ·10 �,01
2.737 2.504 233 0,53
lí2 96 16 0,96

10.133 9.353 780 0,23
10.048 .. 8.177 1.871 0,72

132 131 0,01
4 1,05

30.178 27.379 2.799 0,33

'"""""" DESlJGADOS saro VAAJAr)..o(%j
690.144 676.838 13.306 0,07
133.318 133.362 .44 �,01
30.178 27.379 2.799 0,33

mOI

Administraçãopilblica
Agropecuária
Comêtoo

ConstrÚçãoCivil
ExtroçãoMineral'Jaraguá do Sul- O cresci

mento da economia catarinense

não é suficiente para absorver a

mão-de-obra no Estado. De acor
do como Sine (Sistema Nacional
de Emprego), Santa Catarina

precisaria gerar 50 mil novos

empregos por ano para absorver

o crecimento da população eco

nomicamente ativa, pessoas entre
14 e 65 anos. Somente entre

agosto de 1998 e agosto deste

ano, 890 postos de trabalho foram
fechados, registrando queda de

0,10% no nível de emprego for
mal no Estado.

Os setores que ·mais demiti
ram foram: agropecuária, com
3.212, e construção ci vil, com
2.730. Por outro lado, a indústria
de transformação contratou

3.487, o setor de serviços 7.706

o A partir de hoje, o sexto lote da restituição do imposto de
renda de pessoas física estará disponível para consulta pelo
telefone 0300-780300 ou pelo endereço eletrônico

www.receita.fazenda.gov.br.
O dinheiro estará disponível para saques nas agências
bancárias a partir da próxima terça-feira, dia 16.

I O O lucro dos bancos, triplicaram nos primeiros nove meses do
I ano em comparação a igual período do ano passado. A informação
I é resultado de estudo da Consultoria Austin Asis.

I
.

I O O governo federal pretende autorizar a venda dos estoques

I
de álcool hidratado. O objetivo é forçar a queda do preço do
combustível.

I Oministro de Minas e Energia, Rodolpho Tourinho, formalizou
I na segunda-feira a proposta de leiloar logo os estoques
I governamental.
I
I O Para produzir uma série de cerveja especial, a unidade da

I Brahma de Lages deverá contratar 340 funcionários por prazo

I determinado.

I
A pré-seleção dos candidatos será feita pelo Sine (Sistema Nacional
de Emprego) de Lages.L �-------�

Indústriadetronsformoção
Serviços
Serviçosindustriaisdeutilidodepúblico
Outros

Total

• Flutuação por nível geográfico
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tivas de quem está desempregado
-é resultado da política neoliberal

implantada pelo governo central.
"O sistema capitalista privilegia o

lucro em detrimento do trabalha
dor. Não há uma política de gera

ção de emprego que possa rever

ter o quadro atuaI", definiu, afir
mando que agricultura poderia ser

a "redenção do País, se o governo
investisse no setor".
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150/0 no ato e 150/0 em Dezembro Oll

300/0 no ato e a primeira prestação
somente em Janeiro/2000EMMENOÖRFER

COM. DE VEíCULOS
\

Aproveita que te fa bene
371-3655
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Ortopedia e Traumatologia
Cirurgia do Joelho - Artroscopia

CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA

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

Prensas Térmicas

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

home a e - htt :llwww.metalnox.com.br

Máquinas para empacotamento
Rua Araquari, 136 - Ilha da Figueira

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

LIMPEZA e MANUTENÇÃO de TÚMULOS

Consulte-nosl
975-1064

370-7173 (só pl recado)

Temos a opção certa para. seu caso!

Davelli. a loja
que veste o

homem de
bom Bosto.

CiÇacfio,364-c/estaciOImBtoWleXo-rmfechanospwaatnoço
Fone: (047) 370-1010 - fax: (047) 433-3501

-

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

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

no Calçadão da Marechal.
Tudo em colchões e tapetes.

Venha conferir nossos preços e' a qualidade dos produtos.

Aniversariou ontem, a

sempre alegre e sorridente
Maria Klein Piermann . ..A
data foi comemorada em

familia no último sábado.
Parabéns

PIAZ �RA
"U'�e..�

Aluga telões

(047) 372-2:161 I

/

Foto M8thi..

Tania, filha de
Alitor e Erna

Setter, e Rogério,
filho de Nilton e

Sônia Veiga,
receberama

bênção 'nupcial,
dia /6 de outubro,

na Igreja
Evangélica Centro.

Após a cerimônia
recepcionaram os

convidados na

Associação
Recreativa Weg

Andréa Regina e Kurt casaram

dia 2 de outubro na Igreja
Evangélica Luterana Centro e

recepcionaram os convidados na

Associação Atlética Banco do
Brasil. A noiva é filha de

Ademar e Lourdes Neitzel, e o
noivo é filho de Edemar e Nelci

Einsfeldt
ARS

FONE/FAX

Prefeito lrineu
Pasold

-

entregou o

Brasão do

município ao

prefeito de

Dannemberg,
cidade ao no

da Alemanhai
em recente

visita a

localidade de
Rio Cerroll

Afonso
Kasmirski, Pe,
Jorge Kasmin

Pe. estanislau

Kapuchinskie
Silvestre

Biematzski; na

Basilica da

mu ltiplicação
dos pães
(Jerusalému
recente visitai
Terra Santa'
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História, Fatos eTradiÇ@
História em fotos

Se dissermos que estas

duas fotos são do centro

de Jaraguá do Sul, de uma
das principais ruas da
cidade, sem as devidas

explicações, com certeza,
as pessoas não irão

acreditar tamanhas as

transformações sofridas

nas cinco ou seis décadas

que se passaram.
Verificando

detalhadamente as fotos,
não consegui identificar
uma única edificação que

hojeainda estivesse em

pé. A única coisa que

permaneceu foi o traçado
das ruas e a ferrovia. Por

isso, o que pode ser

considerado de

construções históricas,
nestas ruas, tem menos de

cinqüenta anos.

CORREIO DO POVO
Quarta-feira,

10 de novembro de 1999

Por Egon Iagnow

Vis/a do centro da cidade: Av. Mal. Deodoro da Fonseca e Rua Antonio C. Ferreira. nofinal da década de JIJ3()

1\1'. Ma], Deodoro da FOI/seca, vista a partir do cruratuento com a via jérrea. Estajoio é alguns {l/IOS ntuis antiga que a primeira, visto que
o prédio da esquima ainda não ter sido construído

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



2 - CORREJODO POVO MEMÓRIAS Quarta-feira, lO de novembro de 1999

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

j

na saudade". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.

Barãu de ltapocu

Há 72 anos

Em 1927, um jornal do Rio divulgava um mapa com as estradas de

Santa Catarina: de Florianópolis para Pcpery, Porto União, Marnpituba,
Brusque, Itajaí, Bom Retiro-João Joaquim, Curitibanos, Bela Vista, Goyo
"en-Clevelandiu, Tijucas-Gaspar, Itajaí-Ponte Alta, Lages-Caçador, Barracão
Rio do Sul, Blumenau-Joinville via Jaraguá. num total de 1953 Km. Em

tráfego, 203,30Km., em construção e 668,2Km., em projeto. Concluía a

nota que o presidente dr. Adolpho Konder trabalhava para seu estado.

O Domínio Dona Francisca, requeria ao Conselho Municipal de

Joinville, que fossem cancelados todos os lançamentos de impostos dc

conservação de estradas e pontes nas intendências distritais (Jaraguä, Hansa
c Bananal) e que fosse feito o lançamento na Contadoria Municipal, visto ser

a sede do domínio na cidade. A imprensa joinvilense contestava o pedido,
alegando que o Domínio tinha grandes alegas de terras, cujas estradas
recentemente construídas eram as que ruais despesas traziam à adrninistração
municipal.

Há 71 anos

- Em 1928, o Hospital Jaraguä recebia a cobertura por telhas, com a presença
de 80 pessoas da cidade e da colônia, que espontaneamente prestava estc

serviço, já se movimentava a comissão, visando sua breve conclusão.
- O presidente do estado, Dr. Adolpho Konder, passava o governo para o

vice,Walmor Ribeiro, em cerimônia no palácio, viajando a bordo do paquete
"Araçatuba", do Lloyd Brasileiro, que escalou expressamente em

Florianópolis, para receber o ilustre chefe 00 executivo catarinense. O vice

presidenteWalmor Ribeiro, no exercício do cargo. acompanhava com outras

autoridades o embarque, com as despedidas de estilo.

Há 70 anos
- Em 1929. os 100 Anos de [migração Alemã em Santa Catarina, eram
também motivo de festejos de 15 a 17 de novembro em Jaraguä, tanto o

chamado 'pasto dos Piazera' (hoje-as Ruas 33. nominada de Henrique Piazera

e 179 (Francisco F. Fischer), uma vasta área - grande festa popular. com
as sociedades, escola alemã, hospital Jaraguá e Club Teutônica, que trabalhava
em colaboração com o intendente ArthurMil Iier. Para a construção do prédio
do museu, à nível de estado, arrecadava-se Rs. I :300$000 (um conto de

trezentos mil réis), em listas, além de doações, tômbolas, roda da [ortuna.
Todas as escolas da cidade e colônia eram convidadas, e as srtas. e moças
deviam comparecer, dia 10 (domingo). no Salão Becker, à 15 horas, paru o

acerto final.
Há 68 anos

- Em 1931, a Comunidade Evangélica Luterana de Rio Serro Il, elaborava
o seu estatuto, que se constituía de 28 artigos, assinado em l O de março.
deixando consignado que a comunidade Iora Iundada no ano de 1899. A
diretoria se compunha de presidente Carlos Bansen. tesoureiro Ricardo Rux

e secretário Paulo Müller. As assinaturas era reconhecidas pelo tabelião
Venâncio da Silva Porto.
- Entre as lembranças daquele ternpo, surgia a S.e. Germania. que em 23-
06-31 no Salão do Bosque-da Saúde, de propriedade de José Marcelino
Müller. irmão de Arthur (hoje as edificações da Comp. Máquinas Famac, na
Proc Gomes de Oliveira), pontualmente. realizava-sea primeira hora de

ginástica do clube.
- O Schuetzenverein "Jaraguá".
procurava um ecônomo, para a recém

construída nova sede social, c os eventuais

pretendentes deviam contatar com o sr.

Reinoldo Rau.
- Na esquina das ruas Abdon Baptista e

Independência (hoje ruas I e 2), um

automóvel de Blumenau (reparem só!)
atropelou o fiscal de veículos do 2° distrito,
sr. Guilherme Haering, que foi levado, dado
a gravidadc para o hospital de .loinvillc.

Qualidade
Marista de

Educação

LIVROS NA PRAÇA

Um alemão nos trópicos

Blumenau - Após as justas
homenagens prestadas ao fundador de

Blumenau dr. Hermann Bruno Otto

Blumenau, pela passagem do centená

rio de Seu falecimento, a cargo da Pre

feitura Municipal ele Blumenau, do

Instituto Blumenau 150 anos, do Ins

tituto Histórico e Geográfico de Santa

Catarina, nos seus J 04 anos de exis

tência e a Fundação Cultural de B lume
nau, AuditórioWilly Sievert da Socie

dade Dramático-Musical Carlos Go

mes, alcançou grande brilho, lotando

completamente os espaços com perso
nalidade do mundo cultural, artístico,
político, econômico e de letras, com
uma exposição histórica elo "dr.

Blumenau, Vida e Obra".

Acontecia, também, o lançamento
do livro "Um alemão nos trópicos", de
sua autoria bilíngüe com a tradução de

Curt W. Hennings e Annemarie

Fouquet Schünke.
O livro em si é um rico repositório

documental desta região ele Santa

Catarina, com orientações seguras aos

imigrantes, aconselhando-os sobre o

que deveriam levar para a nova pátria,
com língua, usos, costumes e clima

totalmente diversos da Europa.
Dificilmente um outro au tor

chegaria a minúcias como o fez o

colonizador Dr. Hermann Blumenau,
sabendo-se como se sabe' através de

leituras que muitos agentes de imigra
ção só estavam interessados nas

vantagens que eles poderiam auferir
com o transporte de muitos em car

gueiros improvisados, pois, no retorno

a embarcação ia carregada de produtos
que alcançavam excelentes lucros,

abandonando-os a sua própria sorte.

Na oportunidade o diretor do COR·
REIO DO POVO fez entrega de um exem:

plar do mais antigo jornal do interior de

Santa Catarina e ao deparar com o nome

Jaraguá do Sul, ela se emocionou
lembrando que assistiu, na Alemanha, a

Orquestra sie Câmara de Jaraguá do Sul,

dirigida pelo Maestro Ricardo Feldens,
e que ficou admirada do apuro da cultura

musical desenvolvida no Brasil.
Na fotomontagem um instante anteS

dos autógrafos, o casal Schmöckel.
Brunhilde e Eugênio, ladeado a bisneta

'-' .

cio elr. Hermann Bruno Otto Blumenau,
senhora Jutta Blumenau Niesel, e bell1

a direita a I a Secretária do IHGSC, sra.

Iza Vieira Rosa Grisard.
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o Município de Massaran

duba estará completando o 38"

aniversário de emancipação
política nesta quinta-feira (II).
Localizado na microrregião do

Vale do Itapocu, ocupa posição
destacada na rizicultura ca

tarinense, com uma produção
média anual de I milhão de

sacas. Mais de 6 mil hectares

são ocupados por arrozei ras,

que podem ser vistas de ponta
a ponta no território. Apro
ximadamente I, I mil famílias
tiram o sustento dessa ati vidade,
que é também a grande pro

pulsora da economia massa-

rnndubense. )
O momento é de rnu ita

expectativa entre os pro
dutores de arroz em relação à

nova safra. O alto custo de

produção, os problemas cli-

Turismo

rural pode
tornar-se nova

fonte de
rendaem

Massaranduba

Página 2

CORREIODOPOVO
•MASSARANDUBA·GUARAMIRIM· SCHROEDER· CORUPÁ 10/11/1999· Ano 1· N97

Capital Catarinense do Arroz completa
o 38° aniversário de emancipação política
máticos e um mercado de

perspecti va de comercia

lização difícil tiraram dos

agricultores parte da alegria
que tiveram com a colheita

passada, que marcou pelos
índices de produtividade e

bons preços de mercado.

Existem várias outras ati
vidades agrícolas se expandindo
em Massaranduba, além da

importante contribuição eco

nômica da indústria, comércio e

prestação de serviços. A cidade
também está apostando no

Turismo Rural, como nova

alternativa para a captação de

receitas.

Disparada do

custo de produção
e problemas
climáticos

comprometem
a safra de arroz

Página 3

Agricultor de
RibeirãoWilde

presenciou todo o

ciclo de

desenvolvimento
da cultura do
arroz na região

Página 4

Legislatívo de
Guaramirim
realiza sessão
ordinária na

comunidade de

Linha Caixa
"

D'Agua

Página 8
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Edson Junkes/CP

•

" l'

Fonte de rique:a: a produção de arro; t('�n:.\'id() a atividade de sucessivas gerações

Parabénsl Massaranduba!
São 38 anos de crescimento e pujança.
A Marisol orgulha-se ce. há 20 onos.

fazer parte desta história.

'A
Ma'risol
Rua Paulo Cardoso, 400

Ie.: (47) 379-1133 - Fax: (47) 379-1123
www.marisal.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



2- MASSARANDUBA

o Núcleo da Mulher Em

p r e s
á
r i a já d e f i n i u o re

gulamento para a realização
do Concurso de decoração de
vitrines e fachadas resi
denciais e de empresas, para
as festas do final de ano. A

part ic i p aç ão será em cinco
diferentes categorias: vitrines
até cinco metros quadrados,
vitrines com m a i s de cinco
metros quadrados, fachada

comercial, fachada industrial
e fachada residencial. Esta

última categoria aberta à par
ticipação da comunidade em

geral.
Será atribuída nota geral de

5 a 10 para cada categoria. A
comissão julgadora será com

posta por ci nco pessoas,
indicadas pela Aciarn (Asso-

CORREIO DO POVO, 10 DE NOVEMBRO DE 1999

Presidente da Aciam quer o
comércio mais competitivo

Riboldi diz
que é saída
para evitar a
evasäode
clientes

MASSARANDUBA - o

presidente da Aciarn (Associação
Comercial, Industrial e Agrícola
de Massaranduba), Jairo Riboldi,
defende o fortalecimento do

comércio, para torná-lo mais

competitivo frente à concorrência
de outras praças comerciais da

região, como Blumenau e Jaraguä
do Sul. Segundo ele, isto pode ser
conseguido, apostando na me

lhoria da qualidade do aten

dimento à população. A evasão

de clientes atraídos por outros

centros comerciais tem sido uma

das di ficuldades enfrentadas pelo
comércio massarandubense.

Na opinião dele, os em

presários precisam adotar nova

postura, diante da realidade que
são clientes cada ruais exigentes.
Riboldi entende que o momento

exige criatividade das empresas,
que devem fazer o que estiver ao
alcance para cativar cada vez

mais os clientes. "Ampliando ou

melhorando as instalações, tor
nando-as mais confortáveis e

atraentes", exemplificou.
Riboldi não forneceu uma

estimativa sobre o efeito dessa
concorrência sobre as empresas
locais, mas admitiu que preocupa
e não pode ser ignorado. Sabe
se que um dos setores bastante

afetados é o do comércio de

confecções. Em contrapartida,
afirma o presidente da Aciam,
existem bons exemplos de reação
das empresas locais, que estão

inovando, além de empreen
dimentos novos que estão se

instalando no Município.
No último dia 20 de outubro

foi realizado o segundo sorteio da

Campanha 101 Prêmios, justa
mente uma das iniciativas da

Aciam, com a finalidade de pro
mover a conscientização da

população sobre a importância de
fazer opção pelo comércio da

cidade. Mais de 20 prêmios
foram sorteados entre clientes de

diversos estabelecimentos lojistas
locais. Outros dois sorteios serão

realizados até o final do ano. o

último deles, dois dias antes do
Nata!

Turismo Rural pode ser a nova

fonte de renda em Massaranduba
O Turismo Rural deverá

tornar-se a terceira m a i s

importante fonte de renda de

Massaranduba, logo após a

agricultura, a indústria e o

comércio. A convicção é mani

festada pelo secretário muni

cipal de Cultura e Turismo,'
Vitalino Voelz. Conforme o

secretário, as características

naturais de Massaranduba

favorecem o desenvolvimento
do segmento. Hoje, existem
diversas pousadas e pesque
pagues funcionando no

Município. A Prefeitura está

organizando a atividade. Recen

temente, o prefeitoMário Sasse

enviou projeto de lei à Câmara
de Vereadores instituindo o

ConselhoMunicipal do Turismo
e foi encomendado um plano
para o desenvolvimento do

setor.

Voelz fala do assunto com

entusiasmo, porque, segundo
ele, existem comunidades
aderindo à idéia. Nesta.semana
ele deverá proferir uma palestra
na comunidade de Braço Direito
sobre o assunto. A intenção é
esclarecer a comunidade sobre
a importância da utilização das

propriedades rurais pa ra

receber os turistas e fazer da

atividade uma fonte alternativa
de renda. Para o secretário,
essa é inclusive a saída para o

melhor aproveitamento de

propriedades rurais, que hoje se

encontram ociosas.

Na opinião de Voelz, para a

concretização desses projetos,
é muito interessante aliar as

belezas n at urai s com infra
estrutura para a prática es-

• porti va, além da construção de

piscinas e o funcionamento dos·

CORREIO DO POVO
Diretor-Presidente: Eugên ia Victor Schmöckel
Diretor-administrativo e financeiro: Francisco Alves

Reportagern: Milton Raasch
Fotos: Edson Junkes
Sucursal - Redação & Comercial
Rua II de Novembro, 224 - Massaranduba
Telefone: (0**47) 379-1418

pesque-pagues. Voelz acredita

que a expansão do turismo
nesse sentido, é uma pers
pectiva de desenvolvimento
m a i s concreta que o Mu

nicípio possui no momento. "É
o futuro", afirma.

A Prefeitura já adotou

algumas providências com a

finalidade de consolidar essa
tendência do município. O

prefeito Mário Sasse enviou

projeto de lei à Câmara de

Vereadores instituindo o

Conselho Municipal de Turis
mo e encomendou a elabo

ração do Plano de Desenvol
vimento do Turismo. O estu

do será elaborado pelos alu

nos do curso de Hotelaria e

Turisino da Univali (Univer
sidade do Vale do Itajaí),
Campus 2, d e Balneário
Carnboriú.

LABOMASS
Laboratório de Análises Clinicas LIda.

:Dm. ,slfá//(, Vidl'fl C/mf(1s,'
Farm. Bioq.-CRF 1513

Sócia-Gerente

1" A""t> t>c b""" ",tc"t>j""c"t"

Horário de atendimento
De segunda a sexta-feira

das 7hás I1h45
das 13h30 ás 17h30

Rua 11 de Novembro. 2965 - Massaranduba

Fone: (Oxx47) 379-1392

Núcleo daMulher Empresária
realiza concurso de decoração

ciação Comercial, Industrial e

Agrícola de Massranduba). O

período de avaliações será de9
a 15 de dezembro. Serão
u ti I i zados os cri téri os de cria.
tividade, originalidade do
trabalho e arte e beleza da orna.

mentação. Haverá premiação
com troféus p a ra primeiro,
segundo e terceiro lugares de
cada categoria.

A premiação aconteceráno
dia 23 de dezembro, às 19

horas, na Praça da Prefeitura.

quando também aconteceráo
último sorteio da Promoção
101 Prêmios, iniciativa da
Aci a m . Para participar de

qualquer das cinco categorias,
com exceção da residencial,
será exigido que a empresa

seja associada da Aciam.

�
S.EVEN

Queremos agradecer
Massaranduba, pelo seu

acolhimento e pela
oportunidade de exercermos

nossas atividades em sua

região. Temos a honra de

parabenizá-la por seus

38 anos de existência.
IIIIAS••IJISA
Industrial Ltda.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A Câmara de Vereadores de Guaramirun realizou com sucesso

uma reunião descentralizada na última quinta-feira (8), na
localidade de Linha Caixa D'Água. Os moradores atenderam

ao apelo e compareceram em grande número para apresentar
as rei vi ndicações. Percebeu-se mui to i nteresse e ansiosa

expectativa de parte da comunidade. É claro que o

atendimento das reivindicações não depende só dos

vereadores, mas principalmente do poder Executivo e de

outros órgãos, conforme o tipo de solicitação. Não foi difícil

constatar, porém, que a classe política pode recuperar e

desfrutar de plena credibilidade com a população. Desde que

procure agir com dedicação e boa vontade. Isso vale para
Guaramirun e qualquer outro lugar.

Investigadores
Estão definidos os nomes

dos vereadores que
deverão compor a

Comissão Especial de
Inquérito que está sendo
constituída pela Câmara de

Vereadores de Guararnirim

para averiguações de
ordem administrativa no

Hospital Santo Antônio.
São os vereadores Valério
Verbinern (PFL), Alcibaldo
Germann (PPB) e Irvando
Zorner (PMDB). Todos
indicados pelas respectivas
bancadas.

Economia

O vereador Irvando Zomer

(PMDB) usou da palavra
durante a sessão

descentralizada do

Legislativo de Guararnirim,
na comunidade de Linha

Caixa D' Água, e solicitou
regime de economia à

presidência da Câmara de

Vereadores. Zorner defende a

idéia de que os recursos que
o Legislativo puder

economizar sejam utilizados

no atendimento de
. reivindicações da população

guaram irense.

Reartfculando
O Núcleo dos Técnicos Agrícolas na região Norte do Estado está

sendo reativado e deverá atuar com muita disposição. A
informação é do presidente Ivo Luís Rizzoli. Uma das bandeiras

de luta da nova fase, segundo Rizzoli, será ainstalação do

Conselho Nacional dos Técnicos Agrícolas. Com isso, o

segmento deverá desligar-se do Crea.
Rizzoli defende um trabalho bastante sintonizado dos técnicos

agrícolas com a comunidade, para detectar os nichos de carência
desses profissionais. Conforme ele, a categoria não pode mais
contar com o setor público. Aliás, nesse aspecto existe uma

contradição. Enquanto os agricultores pedem por mais

assistência técnica, as prefeituras, exauridas financeiramente, não
conseguem colocai; maior número de profissionais à disposição

dos mesmos.

Impaciente
O vice-prefeito de Massaran
duba Alfredo Vavassori dá
sinais de impaciência com o

projeto político que alimenta em

relação às próximas eleições
municipais.

.

Recanto

Roda

D'Água

Piscinas

t Naturais
'-------___ I

Guaralll'Açul r,la t+onweder ii 12 Km do
Centro - Massaranduba - SC

Fone (Oxx47) 379-1871

De novo

Suplente Osni
Bylaardt(PMDB) volta a ter

oportunidade de atuar na

Câmara de Vereadores de

Guararnirim. Ele assumiu
cadeira na semana passada.

Clima desfavorável emercado
difícilcomplicamasafradearroz
Colheita

podenão
render o

esperado
MASSARANDUBA - Os

produtores vivem uma ansiosa

expectativa em relação à nova

safra de arroz, que será colhida
no início do ano que vem. As

condições climáticas adversas e

o mercado di fíci I, ainda satu-rado

pelo excedente da última colheita,
estão deixando os rizicultores

preocupados. O novo ano a

grícola, que prometia ser

excelente, em função dos últimos
resultados, acabou revelando logo
no início uma dificuldade, o

aumento do custo de produção.
Atrelados ao dólar, os preços

dos insumos (defensivos e

fertilizantes) dispararam.
O custo de produção do

arroz elevou-se em 50%, na

comparação com o ano pas
sado, conforme cá leu I os da

engenheira agrônoma Cristiane
Mara Fiedler, gerente do

Departamento Técnico da

Cooperativa Juriti.
O produtor Evair Belegante,

da localidade de Fundo Sueco.
está sentindo no bolso esta

situação. Ele está investindo
mais para colher menos. No ano

passado, Belegante desembol
sou R$ 9,8 mil e colheu 4,7
mil sacas de 50 quilos. Este ano,

o investimento poderá chegar a
R$ 12 mil, com a previsão de

colher 4,2 mil sacas. A mesma

preocupação tem Sérgio Lu

chini, da localidade de Pa

trimônio. "É uma loucura o que
houve com os insumos", re

clama, dizendo que pelos cálculos
dele, o adubo dobrou de custo.

O clima desfavorável é
outro problema. A chuva em

excesso favoreceu o surgimen
to do taiá, vegetação que pre

judica a lavoura de arroz, cons

tata Alcindo Conzati, de Jacu-
. Açu, Guaramirirn.

O clima propício para o

arroz deve ter muito sol e calor,
diferentemente do frio persis
tente que estamos registrando
neste ano, inclusive atípico, em

Eng" Cristiaue Mara Fiedler

pleno mês de novembro,
observa a engenheira Cristiane.
Ela receia que se as condições
climáticas permanecerem des

favoráveis, a colheita poderá
atrasar, diminuindo a "resseca",
uma espécie de segunda safra
feita na mesma área.

De qualquer forma, ainda

é cedo para arriscar qualquer
previsão mais definitiva, pois
a colheita ainda vai demorar
e o clima é bastante impre
visível, diz Belegante.

m/Tabelionato-W-

T
...... de Notas e

•

Protestos de

Osnildo Bartel
II

• 373-0404

Expectativasprodutores temem não conseguir os meS/JlOS resultados da sajra anterior

VARIG RIO-SUL
NORDESTE
CARGO

Cargas e

encomendas

aéreas

371-0091

Parabéns aoMunicípio de
Massaranduba pelos 38 anos de
emancipação e progresso. Que a

pujança de seu povo seja o alicerce

para um futuro repleto de

realizações e conquistas.

São os votos do

Deputado Federal Eni Voltolini.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Agricultor testemunhou o ciclo
histórico da cultura do arroz

Jacobi foi

plantador
durante
60 anos

MASSARANDUBA - o

agricultor Alfredo. Jacobi
testemunhou o ciclo histórico da
c u l tur a do arroz n a região.
Jacobi, hoje com 73 anos, du

rante seis décadas foi plantador
de arroz. Ele instalou-se na

localidade de Ribeirão Wilde,
onde permanece até hoje, há 33

anos, vindo de Guaramirim.
Produtor dedicado e receptivo
aos novos conheci mentos

técnicos, Jacobi iniciou os fi
lhos n a atividade e garantiu
através da rizicultura a pros
peridade da família. Na última

safra, eles colheram ruais de 20
mi I sacos de arroz, com la
vouras inclusive no Estado do

Paraná.

Depois de trabalhar durante

aproximadamente 60 anos e já
tendo sido substituído pelos
fi lhos na atividade, Alfredo Jacobi
continua com a mesma opinião:
independentemente da insta
bilidade de preços, problemas
cli máticos ou ameaças das pragas
e fungos, plantar arroz continua
sendo bom negócio.

Uma das histórias do

pioneirismo de Jacobi remonta
aos anos 60, quando ele parti
cipou de uma viagem à Tau

baté(SP), com outros produ
tores da região, para conhecer
a máquina de transplantar
mudas, u m a novidade ,na
rizicultura da época, vinda do

Japão.
Jacobi também foi fundador

da Cooperativa Juriti, onde é o

sócio de número 10. Na opinião
dele, a criação da cooperativa em

1968 fortaleceu os produtores da

região, que passaram a contar

com maior apoio financeiro e

assistência técnica. "O Brasil

deveria passar tudo para o

cooperativismo, que as coisas
iriam bem", afirma.

Conforme o agricultor, o

momento atual é de grandes
transforrnações, em função do

avanço da tecnologia n a agri
cultura. Em decorrência dis

so, muitos dos jovens 'agri
cultores poderão não encon

trar lugar nessa atividade.
"Não haverá espaço p a r a

todos", avalia.
Mas, para os que perma

necerem, ele deixa alguns en

sinamentos de como conseguir
bens resultados no cultivo do
arroz. Alguns dos principais
requisitos, ensina, são a pre- .

paração correta da terra. a sele

ção de variedades adequadas e

o uso ele semen tes ele boa ger

minação.
Veterano: produtor (lCIi/I/II/VIl mais dc utcio scculu dc (.\/" 1/, /HIlI

Cultura do arroz irrigado é a

principal atividade econômica
A produção ele arroz irrigaelo

é a principal cultura agrícola e

a base do movimento econô

mico do Município. Massaran
duba conta com 6,2 mil hec
tares tomados por arrozeiras e

aproximadamente I, I mil fa

mílias de agricultores nessa

atividade. A produção anual

su pera a marca de I m i I hão de
sacas. O arroz, cultivado em

várzeas, pode ser visto de ponta
a ponta no território. Tudo isso

justifica o título de Capital
Catari nense do Arroz, osten

taelo pelo município.
O solo tem boa fertilidade.

Algumas arrozeiras estão

produzindo há ruais de 80 anos e

em mui tas d e I a��, é u t i I i z a d.a

apenas aelubação de cobertura

com nitrogênio. É graneIe a

demanda por sementes, tanto

que muitos agricultores começam
a desenvolver negócios para
atender a esse segmento. AI·

gurnas atividades paralelas estão

sendo incentivadas entre os

produtores, como a rizipis
cicultura (criação de peixes nas

arrozeiras). Essa prática com

plementar teve início há 10

anos atrás, e atualmente está
sendo bastante valorizada, pois
aumenta a renda. A própria
piscicultura (produção de

peixes em açudes) começa ii

despertar ruais interesse entre

.os agricultores.
Di versas outras ati vidades são

desenvolvidas pelos produtores
locais, como a produção de

bananas, aves, 'bovinos, suínos,
fumo. milho e feijão.

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

UEmprincípio minhapreocupação é concluir bem omandato,
realizando o trabalho que a comunidade 'espera. Mas, como

se costuma dizer, "sou um soldado do Partido... "

Esta semana está sendo de

muito signi ficativa para o prefeito
Mário Sasse (PMDB). O

Município estará completando o

38" aniversário nesta quinta-feira
(II) e o Executivo municipal
aproxima-se da fase decisiva de

governo, Afinal, falta pouco ruais

de um ano para finalizar o

mandato e é chegada a hera de

ser feito um balanço da situação.
A administração muni cipa l

precisa avaliar os erros e acertos.

pesando os objeti vos já alcan

çados e as metas ainda não

atingidas. E, em cima disso, traçar
a linha geral de trabalho para os

meses de atividade que ainda
restam. A tarefa do atual prefeito
não tem sido fáci I. Durante

praticamente todo o mandato.
Sasse debateu-se com um

adversário que está se tornando
o algoz da grande maioria dos

prefeitos na atual gestão: a falta
de recursos financeiros. Com a

aproximação de m a i s um

aniversário de emanei pação do

Município, a reportagern do
CORREIO DO POVO levou ao

prefeito algumas questões.

CP - Como será a come

moração do 38" aniversário?
Sasse Si mples, s ern

restividade. O momento é de

contcnção de· gastos. Mas
deveremos aproveitar a data para
alguns atos oficiais.

CP - O senhor pensa na re

eleição?
Sasse - Em princípio minha

preocupação é concluir bem o

.mandaro, realizando o trabalho
que a comunidade espera. Mas,
como se costuma dizer. "sou um

soldado do Partido" .....

CP - Algum aspecto que
chama a atenção no 38°
aniversário do Município?

Sasse - O crescimento
econômico de Massaranduba
nesta gestão. Houve uma

evolução gradativa, mas notável.
Estamos contentes porque não
decresceu.

CP - Em termos de

realização administrativa, o

qUe marcou a gestão até o

lllomento?
Sasse- Os investimentos

realizados na educação e saúde,
que foram muitos expressives e

Contenção: Sasse Ú1SÚ/1ÚU turno único pura reduzir cus/o"

com muito bons resultados. importante para isso.

Inclusive, Massaranduba é

destaque hoje no ensi no.

CP - Alguma frustração?
Sasse - Gostaria de realizar

mais pavimentações de ruas.

mas faltam recursos e não

temos tido o apoio financeiro
necessário.

CP - Algum outro aspecto
do governo a ser ressaltado?

Sasse - Teríamos mui ta coisa
a relatar em termos de obras e

serviços. Por exemplo, colo
camos cerca de 30 mil tubos de

esgotos. em diversos bairros. É
, muito importante para os

moradores.

CP - E o governo do Estado
tem dado apoio?

Sasse- No governo de Paulo
Afonso Vieira tivemos um apoio
indiscutível nos dois primeiros
anos. quando muita coisa foi feita.

Depois, faltaram recursos. Agora
estamos tentando uma audiência
com o governador Esperidião
Amin e temos no vice-prefeito
Alfredo Vavassori um aliado

CP - O comércio tem tido
dificuldades com a evasão de

clientes, atraídos por outras

praças da região. Como o'

senhor vê iS'so?
Sasse - Olha, eu aproveito

para pedir à nossa população que

procure comprar no comércio
local. Por que isso retorna para a

população, em impostos e obras.

CP - E o desenvolvimento
de Massaranduba?

Sasse - Acredito que o

Município vai deslanchar. pois
tem muitos empresários mani
restando interesse em fixar

negócios erriMassarunduba. A

nossa localização é privi legiada.

CP - O PMDB deve manter
a atual coligação com o PPB no

município?
Sasse - Isso o partido deve

responder, mas acredito que sim.
As diferenças que existem entre

os dois partidos no Estado não

acontecem em Massaranduba,
onde o PPB e o PMDB são bons
aliados. E a população sabe disso.

Colonização teve início no século
passadocomos imigrantes alemães

o início da colonização do
atual Município deMassaranduba

(o nome é originãrio de uma

madeira de cor rósea) remonta
ao ano de 1870, com a chegada
dos primeiros imigrantes alemães,
que se instalaram na região da

Campinha e Patrimônio. Em

1885, a ocupação da área

começou a ficar sistematizada,
através do agrimensor Oscar

Schipmann. No início a ocupação
da região ocorreu basicamente
através de colonizadores ger
mânicos, mas a partir de 1900,
também imigrantes italianos e

poloneses instalaram-sé na área,
além de açorianos, um pouco
rnais tarde.

O primeiro censo do então 9"
DistritoMunicipal revelou que em

1.920 mais de 900 famílias já
estavam estabelecidas na área. A

emancipação do Município
ocorreu em 1948, através de ato

do então governador AderbaI

Ramos da Silva, tendo sido o

primeiro prefeito nomeado José
Cordeiro. O novo Município,
entretanto, durou muito pouco,
tendo logo depois sido trans

formado em 2" Distrito de Gua
ramirim. Essa situação transitória
perdurou por bastante ternpo, até

que, finalmente, a emancipação
foi consumada, através da Lei No

746, de 29 de agosto de 1961.
A primeira denominação dada

ao novo município, na época, foi
Adolfo Konder, mas, munida de

um abaixo-assinado, a população
exigiu que voltasse a antiga
denorni nação Massaranduba,
assumindo então como prefeito
nomeado, Ricardo Witte (PSD).
A cerimônia de instalação do

Município deu-se em II de

novembro de 196 I. No ano

seguinte, a comunidade teve a

oportunidade de eleger o primeiro
prefeito, recaindo a escolha sobre
Emílio Manke Júnior (PSD).

Área: 394 qui lömetros quadrados
Limites Territoriais: Norte - Guaramirim; Sul - Luís Alves;
Leste - São João de Itaperiü; Oeste - Blurnenau e Jaraguá do Sul

População: 11.787 mil habitantes (Censo 1996)
-

Distância de Florianópolis: 178 quilômetros
Distância de Jaraguá do Sul: 30 quilômetros
Altitude média: 26 metros

Temperatura média anual: 200 C

Precipitação média anual: 2.200 mm

Clima: Subtropical úmido, verão quente, temperado dejulho a agosto
* Fonte: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

MASSARANDUBA E SUA GENTE
" A gente de Massaranduba é
menos gente ''.

Com isso queremos dizer que
o número de habitantes
massarandubenses não tem

aumentado nas mesmas

proporções, com o passar dos
anos. Gente que vem,

gente que vai.
Mais gente que vai do que
gente que vem. Gente que sai
da roça, que vai para a cidade,
que vai buscar trabalho,
buscar dignidade.
Nosso povoprecisa ficar,
precisa ter esperança, Precisa
ter em que confiar.
Precisamos continuar
construindo nossa cidade, na
cidade, no interior. Naquele
interior de onde sai o "produto
dourado", o arroz, que hoje dá
muito trabalho, muita despesa
e pouco lucro para o pequeno
produtor. Os insumos, a

tecnologia, as máquinas,

enfim, todos ajudam a dividir

o espaço, a abocanhar um

quinhão, a deixar o plantador
cansado, suado, obrigado a

recomeçar tudo de novo na

esperança de que na próxima
safra possa secar o suor.

Massararanduba dos seus 38
anos ou dos 114, desde o

ternpo de Schiprnan ou ainda
dos 129 dos desbravadores,
enaltecida por um povo
ordeiro, trabalhador, que.

.... ansioso pelo progresso, quer
veE-te majestosa, pujante.com
seú olhar altaneiro. Quer ver-t,e
como a árvore frondosa da

qual herdaste o nome.

Essa mescla de todas as etnias
busca em ti, Massaranduba, o
fruto das searas de um passado
que nossos pais plantaram e

cuja colheita pode ser sua.

Parabéns Massaranduba!

(Primavera, 99 ).
Prof. TITO STOLF.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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LOJA

Baumgarten
V 379-1681

. Gerente da Marisol (Unidade Massaran.duba i, Robison
Fernando Wroblewski, entrega um cheque no valor de R$
1.770,00 para Sônia Martini, representante da APAE

Quem está muito feliz
com a idade nova é

Deyse Back

Machado, que 110 dia
3 comemorou seu 13°
aniversário. Os pais
Euclides e Maria

Luiza, e os irmãos
Cássio e Érico
compartilham esta

felicidadeI

Recebo convite

para Primeira

Eucaristia de

Daniely Cisz, filha
de José e Suely

Rosa Rieter Cisz:

Domingo dia 14.

Parabéns a Dani e
seus pais pela

data tão

importante

KibelêZá /furßmor
Móveis e Eletrodomésticos

Sabor e qualidade que
se põe a mesa

Promoção de Estofados
20% de desconto à vista

ou 6x sientrada
Fone 379-1318
Fax 379-1524
Massaranduba - SC

Fone (0**47) 379-1757

Rua 11 de Novembro, 2913-
Centro - Massaranduba - SC

Esta coisa mais

linda é Vinicius

Henrique da Silva,
filho do casal

empresário Mauri e

ldésia da Silva (leia
se Vizzano Indústria

de Móveis).
E por falar em

Vizzano - móveis
com beleza e

qualidade é
/lO 379-1484.

Confiram!

INAUGURAÇÃO
EM JARAGUÁ - I
Estivemos na última 6n feira na

inauguração daUTI Infantil do
Hospital Jaraguá. Esta obra
que recebeuequipamentos de
úl tima geração e toda a

.

atenção do indústrialWandér

Weege - idealizador, construtor
e patrocinador do projeto - é

algo ímpar no Estado, e
provavelmente, em toda a

região Sul doBrasil.

INAUGURAÇÃO
EM JARAGUA - II
Conforme foi noticiado por
toda a imprensa,muitas
personalidades vieram
prestigiara evento. Entre elas,
oMinistro José Serra. Mas

felizmente, se fez justiça e os

grandes homenageados do
dia foram, efetivamente, o
casal Wandér e Laurita

Weege, que idealizaram e

fi nanciaram toda a obra:
Sendo que nenhum centavo

veio do recolhimento do
CPMF ou de qualquer oUU'O
imposto criado para ajudar a
saúde,�omo dizem por lá...

Todos os dias, almoço com Buffet

À Norte, Pizzas em 15 sabores diferentes.

TELE-ENTREGA379-1324

MASSSARANDUBA

por Isolete Mais

CORREIODOPOVO, 10 DE NOVEMRO DE 1999

RIBEfRÃO DA
LAGOA
E continuam as grandes
promoções no salão
comunitário de Ribeirão da

Lagoa. Dia 14, a partir das
20 horas, mais uma
sensacional soyreé com
animação doMusical San
Marina.
No dia 15 (feriado) tambérna
partir das 20 horas, a soyreé
será animada pela Banda
Havaí, do Paraná .

PARABÉNS
MASSARANDUBA!
Amanhã, nossa cidade
completamais um ano.

Esta coluna quer parabenizar
você CIDADÃO
MASSARANDUBENSE
que constrói a história
desta jovem cidade ...
Você agricultor, que
acredita ria força desta

terra, você operário que

viaja muito ou pouco para
chegar ao seu trabalho,
mas que não abre mão do

calor humano de nossa

cidade. Você jovem que
não encontra muitas

opções de diversão, mas
sabe da satisfação de ser

tratado pelo nome numa

cidade onde a gente nãoé

apenas mais um ... Você

mãe, que observa seu filho
indo para outras cidades,
estudar e/ou trabalhar, mas

que o espera sempre de

braços abertos.
Parabéns Massaranduba!
O que te desejamos, no
teu aniversário, são muitas

indústrias, muita saúde e

educação, muita oferta de

trabalho, muito sucesso e

prosperidade para quem
investe em sua terra,
muitos políticos e

administradores que te

tratem com respeito e

amor, como você merece!

No teu 38° aniversário, a

empresa de ônibus
Massarandubatur te saúda

deseja que trilhemos juntosüS
caminhos do progresso e da

prosperidade. É o que deseja
aMassarandubatur.

Rua 11 de Novembro, 4338 (ao lado
do Mercado BOGO)Massaranduba

Sr. Wandér, como disse o

Governador:
- Faça Sempre!
E nós sabemos que o

Senhorfará.

CONFIRMAÇÃO
A coluna registra com
satisfação, a confirmação
religiosa do jovemMamei
Fernando Roloff, no domingo
que passou, dia 7. Filho de
Alitor e IracemaRoloff ,

Mamei recebeu ami-gos e

familiares em sua resi-dência

para comemorar a data.

FESTAS E
FESTAS
Acontece neste dia 13 a partir
da 23:00hs no salão da comu-
nidadeBom Jesus emGuaraní

Açú - Massaranduba, um
grandioso baile com animação
daBandaMontreal do Paraná.

BAILE DE
RAINHA
E ainda ano dia 13, na
Sociedade Faixa Azul em

Benjamin Constant - Festa e

Baile de Rainha.

r--------- ..

ANIVERSÁRIOS•..
0/11 Neusira Deretti Mader

II/II Silvério Kucskowski

12/1 I Maristela Raimondi

13/ II landra de Fátima R. Garcia

14/11 Antônio Decker

15/11 Mário Leuthauser

Maria Tarnowski

Irene de Paula Nogueira
Raimund Zimdars

I 16/ I I Antônio Koslopp
I Walter César Deretti
.1._-------_ ..
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Palestra orientou produtores
sobre as perdas na lavoura

Assunto foi
tratado durante
workshop da
Cooperativa Juriti

MASSARANDUBA - Os

agricultores brasileiros perdem
em média 10% da safra, ainda
nas lavouras, em decorrência,
principalmente, da má regulagem
das máquinas colheitadeiras. O
alerta foi feito pelo engenheiro
agrônomo e i nstrutor do Senar

(Serviço Nacional de Aprendi-

zagem Rural), Lúcio Humberto

Alvares, durante palestra proferi
da na última sexta-feira (5),
durante workshop promovido
pela Cooperativa Juriti, na So
ciedade Atiradores, em Mas
saranduba.

Conforme o palestrante, a

situação é ainda mais grave, pois
os agricultores perdem também
nos tratos culturais inadequados,
transporte e comercialização.
"Em algumas regiões do País as

perdas totais chegam a 30%",
disse Alvares, frisando que esse

índice é consenso entre técnicos

de vários órgãos ligados à

agricultura.
Na comparação com a

agricultura em todo o País, os

números ficam impressionantes.
Considerando-se que o· Brasil

possui cerca de 3,6 milhões de
hectares ocupados por várias

culturas, as perdas seriam

equivalentes a 360 mil hectares.
"Dinheiro jogado Iora", lamenta
Alvares. Ele recomendou que
os agricultores levem em con

sideração esta realidade, tor
nando-se m ais eficientes na

atividade.

Uecic/agelll: socios da cooperativa tiveram oportunidade de atualizar (JS conhecitnetuos

Dívida ativa deve ser quitada até o dia 10 de dezembro

Os contribuintes com tributos
municipais em atraso e inscritos
naDívida Ativa doMunicípio têm
prazo até o dia 10 de dezembro
para efetuar a quitação. O Setor
de Tributação da Prefeitura está
concluindo a elaboração dos
boletos para cobrança, que estão
sendo confeccionados através do
Banco do Brasi I.

Os contribuintes que efetua-

rem os pagamentos até aquela
data terão direito a desconto de

10% sobre o valor devido. As

dívidas no montante superior a

R$ 200, 00, podem ser parcela
das em até 10 pagamentos men

sais e sucessivos, conforme
legislação aprovada recentemente
pelos vereadores.

Os contribuintes 'deverão

procurar o Setor de Tributação das

7 às 13 horas, conforme o novo

expediente de turno único da

Prefeitura. Os assuntos

específicos da área de tributação
também estão sendo atendidos em
horário especial até as 15 horas.

, O Setor de Tributação está
alertando os contribuintes de que
se trata da última chance de quitar
os débitos antes da cobrança
judicial.

Assistência Social promove série de palestras educativas
A secretaria de Estado de

Assistência Social e o Ministério
da Previdência e Assistência
Social, em articulação com o

Conselho Nacional de Assistência
S '

OClal, e em parceria com o

Ministério da Educação (TV
ESCOla), juntamente com a
As .

.

,

sOclação de Comunicação

Educativa Roquette Pinto, estão
lançando a Série Diálogo 2.

O Conselho Municipal de

Assistência Social de Massa

randuba está convidando a

população em geral para

acompanhar os programas, que
foram assim divididos: 13 de

novembro - Política para a

Juventude; 20 de novembro -

Atendimento às crianças de O a 6

anos; 27 de novembro - Revisão
do benefício de prestação
continuada. Os programas, com
uma hera de duração, 'serão
transmitidos aos sábados; das 10
às II horas, pela TV Escola ou

TVE.

ENQUETE

População reclama empregos
A cidade necessita gerar urgentemente novos empregos.

Essa é a principal manifestação da comunidade em consulta
realizada pela reportagem doCORREIO DO POVO.

Confira algumas opiniões:

"Massaranduba precisa
de mais indústrias para
gerar empregos. Nossos

filhos estão tendo que sair

do Município para ter

oportunidade.
"

Mariano Koslopp -

agricultor

"A cidade está átima, mas

faltam empregos. Temos

percebido muitas pessoas
pedindo oportunidade de

emprego na loja.
"

Terezita Klososki -

comerciária

"Existem proprietários de

imóveis baldios no centro
da cidade que não estão

investindo. Isso atrasa o

crescimento da cidade.

,E a Prefeitura precisa
incentivarmais empresas.

"

Luis Winczkiewicz -

, comerciante

"É Ulna cidade tranqüila,
mas faltam empresas. O

povo tem que ir para outra

cidade para trabalhar. "

Lismar SeyJert -

proprietária de lanchonete

"Sem dúvida [aliam
oportunidades, mais

indústrias. As pessoas
moram aqui mas
trabalham fora.

"

Roseli Kupas De Rocco -

comerciária

•
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Vereadoresna
Linha Caixa

,

D'Agua
GUARAMIRIM-A

Câmara dos Vereadores
realizou a sessão ordiná
ria da última quinta-feira
e4) na localidade de Linha
Caixa D'.Água. Aproxi
madamerite 80 morado
res compareceram à reu

nião e fizeram a entrega
de um documento com

as reivindicações da co

munidade. Os trabalhos
aconteceram no salão
comunitário da Capela
São Pedro, sob a presi
dência do vereador Altair

Aguiar (Pl'B). A realiza

ção de reuniões nos bair
ros faz palte da proposta
elo Legislative de descen
tralizar os trabalhos.

O presidente da

Associação dos Morado

res, Gerson João Soares
disse que um dos princi
pais problemas é a falta
de água potável. Segun
do ele, por conta dessa

situação, diversas famí

lias do LoteamentoOsmar
Klei n e os alunos doGrupo
Escolar Paelre Mathias
Maria Stein estão utili
zando água considerada

imprópria p.ara o consumo.
O presidente da

Capela São Pedro, Hercí
lia Zanluca, diz que a

comunidade deseja a

inclusão da região no

projeto ele expansão do
sistema ele abastecimento
de água da Casan. "Do

jeito que está não pode
continuar", comentou.

Os moradores que
rem também a expansão
da telefonia, instalação ele

posto de saúde, aterra

mente de parte da estrada
da localidade, iluminação
pública nas estradas de

Serenata, Quati e Rio ela

Prata, construção de

abrigos em pontos de

ônibus, construção de

creche, alargamento da
estraela que faz ligação
com Guamiranga e outras

obras e melhorias.
O presidente da

Câmara de Vereadores -

disse que o atendimento
das mesmas depende dos

órgãos competen tes.
Aguiar lembrou que
algumas das reivindi

cações recebidas já
haviam sido encami
nhadas anteriormente.

lT E
a

•

o Carrinho Multiuso da ."pp®
A Trapp está lançando PRACIII:AR: o carrinho multiuso que vai

tirar o peso das tarefas diárias. Fácil de ser adaptado para diversas

situações, pode carregar lixo, caixas, diversos materiais em casa,

escritórios, estabelecimentos comerciais e suporta até 70 kg.
PRACIICAR· da Trapp. Porque você tem coisas

mais importantes para fazer do que carregar peso.

VERSATILIDADE E RESISTÊNCIA
Prático para limpezas de residências, escritórios e empresas em geral,

podendo colocar dois sacos pafa separar lixo por tipo, regular a altura ideal para limpar seu jardim, recolher folhas,
grama cortada, ervas daninhas e lixo acumulado. Funciona como carrinho de transporte, podendo levar engradados, caixas,

botijões de gás, bombonas de água, ferramentas, refrigerantes, basta retirar o suporte dos sacos plásticos. Carrega objetos com

até 70 kg. A tampa se transforma em pá para juntar pequenos objetos. Possui suporte traseiro para equilibrar cargas.

RuoJoinville,1117
Cx. POSTAL I 06· CEP 89256·500· J"aguá da Sul- SC

fone (047) 371·0088 • fax (047) 371·1997
"http://www.trapp.rom.br

�O00POVOSOAnos
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Cistite (infecções de bexiga)
(Ardência na hora de urinar, associado geralmente com atos seguidos de micção)

Observamos aqui na Clínica UroAtual

que ocorre muito mais. freqüentemente na

mulher, principalmente naquelas que tenham
o intestino preso*, sendo o germe mais

comum (até 85% da vezes), a E. Coli, que
existe na flora das fezes. Esta infecção não

é associada com febre, o que confunde

muito a população leiga. *40% das

mulheres atendidas em nossa clínica têm

o intestino preso.
A classificação das cistites é conforme

seu aparecimento no tempo:
1 - Cistite aguda - É aquela que ocorre

esporadicamente, principalmente após
período de obstipação intestinal, em que

dias de tratamento erradicam o germe.
2 - Cistite persistente - É aquela oriunda

de um defeito no sistema urinário, entre os

germes não são erradicados com os

antibióticos, em razão da urina não "lavar"
esta área defeituosa. O tratamento consiste
em se diagnosticar o defeito e corrigi-lo.

3 - Cistite não resolvida - É quando
a bactéria é resistente aos antibióticos

empregados, sendo o tratamento um

ijac@netuno,com,br

•
LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLíNICAS.LTOA,

EXClm�s �c>m ClltCl
Cc>nfiabilidadE3 E3m

aparE3lhc>s
Clutc>mati;z.adc>s dE3
ultima gE3rClçãc>_

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I ••••

Dr: J\/1arlo Sousa
Dr: lV1arlo Sousa Jr:

_i.'lé!i'll

Rua Dr. Waldemiro Mazureehen, 67 -

Ao lado do Hospital São José

antibiótico adequado.
4 - Cistite recorrente - É aquela infec

ção que ocorre sempre de novo, em torno

de uma vez ao mês, com a mesma ou outro

tipo de bactéria, cujas causas, comentários
e tratamento abordarei abaixo.

Causas:
1 - Alteração da flora vaginal, que,

diminuída, favorece a entrada de bactérias

patogênicas.
2 - A falta do hormônio estrogênio

(comum na menopausa) é fator importante
que facilita mais infecções.

3 - Pedras (cálculos urinários), nas quais
o germe dificilmente consegue ser

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

açúcar na urina.
S - Bexiga hiper-reativa e bexiga

neurogênica, nas quais existe um "lago"
permanentemente de urina, que não é

exteriorizado e serve desta forma de meio
de cultura para os germes.

6 - A gravidez, por modificar a forma
de fluxo urinário.

7 - Uso de espermaticida intravaginal,
que modifica a flora e o pH vaginal, dando
mais condições para o crescimento
bacteriano.

8 - A relação sexual pode introduzir

bactérias na uretra, ocorrendo infecção, o
que é raro.

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

passagem da urina.

Tratamento preconizado na Clínica
UroAtual:

Obviamente o tratamento dependerá do

tipo e da causa da cistite. Normalmente, em
torno de 90% dos casos, a utilização de três
a sete dias de nofloxacimo, 800mg ao dia, re
solverá a infecção. É importante frisar que a

medicaçãomais utilizada (associação de Sulfa
com Trimetoprim) encontra 86% de re

sistência dos germes habituais.
Caso ocorra recorrência, é importante

identificarmos o germe e os antibióticos aos

quais este seja suscetível, inclusive o grau
de sensibilidade frente à droga (na cultura
de urina). Utilizamos então de sete a 14dias
da droga mais simples do exame. Em caso

de nova recorrência, realizamos exames

complementares para identificar as causas
descritas acima e, caso nada seja encontra
do, utilizaremos 25% da dosagem padroni
zada. À noite (quando a urina ficará retida

por mais tempo na bexiga), em período
variável', de seis a 12 meses, sendo que o

tipo de antibiótico é trocado a cada dois
meses. Este esquema debela a infecção em

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

Dr. Paulo Odebrecht é médico da
Clínica UroAtual

Clínica UroAtual
Pedras do Rim - Próstata - Impotência Sexual -

Perda de Urina

Dr. Paulo Odebrecht
"Atendemos aos melhores

convênios de nossa Região"
Rua Jorge Czerniewlcz, 1277

W 371-3426

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

Aperfeiçoamento em Córnea, Doenças Externas e

Plástica Ocular na Santa Casa de São Paulo

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

Fone (047) 371-8447 - Centro Médico Odontológico

FeJ1l\i�iclj�
Clínica de Ginecologia e Obstetrícia

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

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

CRM 5457

Endereço: Rua Presidente Juscelino, 45 - 1 º

andar - Centro - Telefone: 372-0395.1'

•. ,\
Doenças do Intestino g"'so,

't: ) reto e ânus, Colonoscopia,

/ (,.;.;:,/ retossigmoidoscopia
L_rJ Dr. Alexandre L. Schlabendo

C-Pi_oç_t��rti1-) CKM • 7096

Fone 371-5117" 372-1553
Rua Guilherme Weeg«: 50 safa 701

Jaraguá do Sul - SC

Centro Médico Odontológico
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REPRESA: REFEIÇAO DO LADINH� DO RIO

restaurante conta também com enorme

variedades de pratos, entre frutos do mar, carnes e outros; e atende a La Carte todos os dias para o

almoço, e de terça à sábado para o jc:ntar. No domingo o almoço é servido com buffet completo.
Conheça as instalações com vista privilegiada.
Restaurante Represa, na BR 280 Km 55, ao lado do

Posto Rudnick. Reservas para festas,
pelo telefone 373-0235

Com o crescimento, as cidades

praticamente vão perdendo suas

fronteiras, tornando as regiões em polo
industriais, comerciais e de
entretenimento.

É o que acontece hoje entre Jaraguá do
Sul e Guaramirim.
Localizado em Guaramirim, o
Restaurante Represa é um ponto de

encontro formalizado entre muitas

pessoas de toda a região.
Sua especialidade é o famoso caldo de

cascudo, juntamente com o cascudo frito
e recheado, que além de muito
saborosos são também saudáveis. O

Reúnoo suo fomFho e amigos e venho passar
horoscorodóveis em um ornbieote ownchegante

e acolhedor.

Rgorüem Joroguá do Sul.
um novo opção Café Colornot.

OCofé ColonloJ funoor'lO onerooo Barro Velho
W,lIeHotel Ruo Carlos Eggert 80 . Vila Lolou.

Reservos de meso pelo Fone (47) 37.1·.86,1 1
W_--� Atendemos todosossóbados oos 16,OOàs203D

o 'Sábado
nunca foi
tão gO:t'ÕlOSO

Restaurante REPRESA
BR-280 Km 55, nº 11.117

(anexo ao posto Rudnick) Guaramirim

Banquetes, jantares, coquetéis,
recepções poro reuniões de

oeoocios. festas de casamentos,
oniversártos. batizados,
tormoturos. confirmações.

V 376-1425

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

almoço e jantar, e aos domingos somente no almoço.

PIZZARIA E CHOPERIA
-

CASARAO
Mais de setenta tipos diferentes depizzas,

messes, calzones, sopas e o tradicional bife à

parmegiene
SALÃO ESPECIAL PARA FESTAS E

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

Pão & Vinho

- Rodízio de carnes nobres
- Bufê de saladas
- Sobremesas

De terça-feira a sábado
servimos almoço e jantar e

aos domingos somente

almoço
- Acdt,-,J'11oS reservas

fcstxs C CVCt1tos
cm SCf,-,l

Fone 372-3999

----------------------------------------------------------------------------------�--------------------------------------�..Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Verdureira da

RAQUEL Ltda.
Clfmércill tleFrntase
t!ertlnras e/1/ Geral.

/)lfce� sa/patlll� II'IP�
;epitla� aúmeNtlls

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

Fone: (047) 372-1468

Hans e Carmem Breithaupt
desatando a fita inaugural
do Shopping Center

Breithaupt

Al1IIulaor Falo a VldlloiRanaldo Junk"

�

Vergilio e Hilária Moretti
com os filhos Paulo César e
a esposa Arlete, Ana Elisa e

o esposo Aldo Pavanello,
Gilmar e a esposa Vera

Triches, na comemoração
de Bodas de Ouro, no
aristocrático Baependi

Arla Cllck

Art.Cllck

Dieter e
Beatriz

Werninghaus
e afilha

AnneMarie,
que recebeu a

Confirmação
na Igreja

Evangélica
Luterana

BORDARE®
BORDADOS

• Bordados computadorizados e apliques
para confecções em geral

• Desenvolvemos também programas
para bordados.

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

FONE: (0471371-2111

Gabriela Travi, filha de
Humberto e Rosângela Iark
Travi, comemorou seus 15 anos

com bonita festa, no Baependi

Angular Foto. VIdeoIR.naldo Junk••

A união deMarleneMaurer
e carlos Fernando Petrarca

foi acontecimento vip na
agenda branca da

temporada. Eles receberam a

bênção matrimonial na
IgrejaMatriz de Corupá

KIBARATO
* Confecções em geral

* Cama - Mesa - Banho'

Com o melhor preço da cidade

Visite nossa nova loja:
Av_ Mal. Floriano, 35

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Pasold inaugura PAMA II
Volfolini cita saúde
de Jaraguá do Sul

como referência

para o Estado

Nem mesmo as ausências
do ministro José Serra e do go
vernadorEsperidião Amin tiraram
o brilho da inauguração do PAMA
II, que reuniu cerca de 200 pes
soas na última sexta-feira (5). A
cerimônia, que contou com a

presentações doCoral da Scar, foi
prestigiada pelo vice-governador
Paulo Bauer, o secretário estadual
da Saúde, Eni Voltolini, o deputa
do federal Vicente Caropreso, o
presidente da Celesc, Francisco
Küster, entre outras lideranças
políticas locais e estaduais, além
dos empresários Egon João da
Silva - representando o deputado
federal Antônio Carlos Konder

Reis - e Wandér Weege (a obra
leva o nome de seu pai Wolfgang
Weege).

"Com a entrega desta obra,
estamos cumprindo mais uma

etapa do nosso projeto de

descentralização da saúde no

município", destacou o prefeito
Irineu, acrescentando que Jara

guá do Sul aplica R$ 616 mil

mensais nesta área, o que repre
senta 17% de seu orçamento,
percentual bastante superior ao

índice deterrninado por lei (10%).
Pasold credita esta performance
ao chamado dinheiro novo - a

parceria - que tem sido utilizado

por sua adrninistração, citando
como exemplo o terreno em que
foi construído o PAMA II , uma

doação de Wolfgang Weege.
Para o deputado federal

Vicente Caropreso, "a obra é um

exemplo de dinheiro público bem

aplicado para melhorar o atendi
mento na medicina de urgência
na cidade". Lembrando que o

PAMA II deverá atender cerca de
1.000 usuários/mês, o vice-go
vernador Paulo Bauer avaliou que
o posto da Barra do Rio Cerro

"representa uma porta a mais na

qualidade de vida dos ja
raguaenses". Já o secretário
estadual da Saúde, Eni Voltolini,
elogiou a estrutura de atendimen
to inforrnatizado em Jaraguá do

Sul, citando como modelo a ser

seguido em todo o Estado. "Va
mos sugerir ao governador
Esperidião Amin a aquisição des-

<'
te programa para que possarnos
disponibilizar o sistema aos de

mais municípios catarinenses",
salientou o secretário.

Instalado em um prédio de

650m2, na Barra do Rio Cerro, e

contando com

rampas de acesso

para pessoas por
tadoras de defici
ência física, o

PAMA IIrecebeu,
entre construção e

equipamentos, um
investimento total
de R$ 211 mil,
sendo 50% deste
valor oriundos dos
cofres municipais
e a outra metade

de recursos fede

rais. Este posto
está equipado com
sala para realização de pequenas

cirurgias e suturações, sala de

vacinação, gabinete odontológico
e pronto atendimento e contará
com pediatra, ginecologista, den
tista e médico para pequenas ci

rurgias. No local também funci
onarão os programas do Leite,
Planejamento Farni liar e Saúde da

Família.
AUSÊNCIAS

Voltolini (E) anunciou que Governo do Estado vai adquirir software criado por

Iaraguá do Sul na área de saúde

Esperados para a cerimô
nia de inauguração do PAMA lI,
José Serra e Esperidião Amin não

puderam comparecer ao evento

devido ao mau tempo. Uma chu

va de granito impediu por duas

vezes que o avião que trazia o

ministro pousasse no aeroporto
de Navegantes, onde era aguar-

Inauguração de ponte antecipada para sexta-feira
A inauguração da ponte sobre

Q Rio da Luz, que havia sido
remarcada para o próximo
sábado (13/11), tem nova data,
desta vez definitiva: foi anteci

pada para sexta-feira (12/11), às
18h. Reivindicada há 30 anos

pela comunidade, a obra recebeu
investimentos de aproximada
mente R$ 22 mil e tem um vão
livre de 14m por 4rn de largura,
ligando a Rua Rio da Luz II

(Grande) à Estrada Rio da Luz

Pequeno, na altura de onde está

instalado o secador de sementes

comunitário. O secretário do

Desenvolvimento Urbano, Valdir
Bordin, explicou que ÇI ponte foi
construída em madeira - pran
chas de eucalipto -, "mas suas

cabeceiras foram feitas em

concreto e permitem que,
futuramente, a faixa de rolagem
também seja de concreto e tenha
uma largura de 6m".

De acordo com o presidente
da Associação de Moradores do

Rio da Luz I e II, Roque Bach

mann, a obra beneficiará cerca

de ) mil pessoas do bairro.
" Mui tos

plantadores
de milho, por
exemplo, que
estão do ou

tro lado do rio
e precisavam
percorrer

aproximada
mente qua
tro quilôme
tros para u ti
lizar o seca

dor comuni-Ponte deverá beneficiar cerca de 3 mil pessoas

tário, agora andam pouco mais

de 100 metros para chegar lá",
observou Bachrnann, lembrando

que a construção foi promessa
de campanha de várias adrninis

trações anteriores. "Justamente

esta, que não prometeu, acabou
fazendo", completou o líder

comunitário.
Bachmann salientou ainda

que a ponte foi viabilizada gra

ças à colaboração de vários mo

radores, que doaram parte de

suas terras, possibilitando a

abertura de uma rua no local: o
casal Inácio e Lídia Klemann,
Raimundo Mohr, Nelson Khun,
Darci Reinke e Asta Lindemann.

Os moradores definiram por

Henrique Gutz o nome da rua de

acesso à ponte, que será deno
minada de Amoldo Haas. "Esco

lhemos estes nomes porque fo
ram pessoas que trabalharam

muito pela comunidade, além de

serem os antigos proprietários
das terras doadas para a viabili

zação desta obra", justificou
Bachmann.

dado pelo governador. Os dois

chegaram a Jaraguá do Sul so
mente por volta das 18h, condu
zidos em um helicóptero cedido

pelo empresário Wandér Weege,
em tempo de participarem do ato

inaugural da UTIInfantil do Hos

pital Jaraguá.

Prefeitura convida inadimplentes
a saldar tributos municipais

A Prefeitura de Jaraguá do Sul
está encaminhando correspon
dência aos contribuintes inadim

plentes solicitando que compare
çam à Divisão de Tributação para
negociar o pagamento da dívida

com o município. "Mesmo quem
ainda não recebeu a notificação
pode passar aqui, pois com cer

teza também será bem atendido

e, estando pendente com taxas e

contribuições, poderemos fazer

um parcelamento em várias ve

zes, dependendo da peculiarida
de do caso", explicou o diretor

do setor, Milton Ribeiro.
Considerada uma das meno

res inadimplências do Estado, a

dívida ativa de Jaraguá do Sul re
gistrada este ano até o mês de

outubro compreende 14% em

IPTU (Imposto Predial e

Territorial Urbano), 8% em Con

tribuição de Melhoria e 45% em

Alvarás de Licença. Somente em

IPTU, o município está deixan

do de arrecadar cerca de R$ 800

mil. Lembrando que em janeiro!
97 os prejuízos aos cofres públi
cos em IPTU chegavam a 25%,
Ribeiro acredita que com a

conscientização dos contribuin
tes cada vez maior, a tendência é

que até o final do ano o índice

registrado até o momento seja
menor ainda.

"Pagando seus impostos em

dia o contribuinte tem como exi

gir do poder público melhorias em

sua rua, até por que estarã dando

condições à administração muni

cipal de realizar obras para a co

munidade", argumentou Milton

Ribeiro, avisando que "quem não

negociar sua dívida será cobra

do judicialmente, de acordo com

o que prevê o Código Tributário
Municipal".

Os 86% dos con tri bu intes

jaraguaenses que estão com o

IPTU em dia este ano represen
tam aproximadamente R$ 3,6
-milhões em arrecadação para o

município.

Aberto período de
encomendas de alevinos

A Secretaria de Agricultura eMeio Ambiente, em parceria com a

Associação Jaraguense de Aqüicultores,jáestá disponibilizando alevino:
aos criadores do município. As encomendas podem ser realizadas ate

o dia 3 de dezembro na Divisão de Agropecuária da secretaria.
Estão sendo comercializadas as seguintes espécies: carpa húnga

ra, carpa colorida, carpa prateada, carpa cabeça grande e carpa capi�
a R$ 45,00 o milheiro; tilápia revertida a R$ 36,00 o milheiro;jundJa
branco a R$ 63,00 o milheiro; jundiá rosado a R$ 81,00 o milheiro;
traíra a R$ 150,00 o milheiro; e trairão a R$ 200,00 o milheiro. Os

alevinos de traíra e trairão serão vendidos somente a quem comprar
tilápia. A entrega das encomendas ocorrerá em 12 de dezembro.
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SEXO E SEXUALIDADE
Uma obra do Corpo e do Meio

A Psicologia define a sexualidade humana como uma combinação de
vários elementos: - o sexo biológico (o corpo que se tem), as

pessoas por quem se sente desejo (a orientação sexual), a identidade

sexual (quem achamos que somos) e o comportamento ou papel
sexual (a expressão sexual).

Os pais exercem forte influência no estabelecimento da identidade

sexual. A sexualidade começa a se desenvolver desde o nascimento

(há autores que defendem ocorrer desde quando os pais estão se

preparando para ficarem grávidos: "se for menino ... "; "se for
menina ... "; "eu gostaria que fosse ..."; "minha preferência é ... "; "mas

se vir..."; e assim por diante).
É por volta dos cinco. e sete anos que as crianças começam a se

perceberem como meninos e meninas, ou seja, a reconhecerem suas

diferenças sexuais. Estão nesse período decodificando informações
sociais e familiares. Os adultos/pais fazem muitos comentários na

presença das crianças, acham que elas não entendem do assunto.

Elas entendem à sua maneira e dependendo do comentário, acabam
por levar à sua maneira e dependendo do comentário, acabam por
levar à risca para sua vida adulta ou não tem muito critério sobre o

que fazer de sua própria sexualidade.
É muito importante, nesta fase, os pais em suas conversas, "bate

boca", discussões ou grosserias conjugais, não denegrirem a

imagem do parceiro(a) nem "usar" os filhos como escudo. Os
excessos na educação também devem ser evitados. A criança tem de
saber que tem um corpo e não precisa ter vergonha dele. Aprender a

respeitar e valorizar a individualidade e a privacidade de cada um,

passa a ser primordial, tanto aos pais quanto aos filhos.
Dizer que homem não chora, proibir meninos de ter cabelos

compridos ou usarem brincos e meninas de liberarem sua

agressividade não ajuda na construção do papel sexual. Hoje em dia
tudo isso é muito relativo.

A família faz tudo para aceitar o indivíduo do jeito que ele é. Mas
não está a seu .alcance educar um filho para que ele seja

homossexual ("gay/lésbica").
Onde a criança vai colocar a sua libido (energia sexual/afetivo/

prazer) é uma escolha que depende de muitas coisas. O que os pais
devem fazer é abrir os canais de comunicação com os filhos e não

reprimir seus afetos e emoções.
Os jovens hoje querem ser múltiplos e plurais. Não estão

preocupados em definir seu papel sexual e não querem ser rotulados

por esse papel.
SerHOMOSSEXUAL, HETEROSSEXUAL, BISSEXUALOU

TTRANSSEXUAL será uma questão de escolha??? ...
Pensem!!!

Se nasce ou se escolhe, ainda não se sabe com certeza ...

Uma coisa é certa, se sofre muito a discriminação quando não se está
internamente bem resolvido e esclarecido a nível de conhecimento

sobre si mesmo e o ser humano em geral.
Falar sobre sexo, ainda constitui um grande tabu e há também muita

discriminação e preconceito; não só em relação a si mesmo como em

relação ao outro.

Como está você frente a sua sexualidade?
Não se descrimine. Viveneie-a, pois ela faz parte da vida, e é o seu

maior complemento para a felicidade plena, mesmo que por um

instante.

Apaixone-se por você mesmo e busque em si e no outro a

continuidade deste prazer/amor.
Felicidade a todos!!!

ODENITECARDEAL DEMAGALHÃES
Psicóloga - CRP-12/00336

CEPPSI
O enderE�ço da Ps.icologiia
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População começa a discutir
as propostas da 'Agenda 21'

Primeiros: vereadores e o secretário municipal Silvio Celeste Bard com a versão preliminar da Agenda 21

Redação final
deverá ser

entregue até
fevereiro de 2000

Jaraguá do Sul - o Com

plan (Conselho de Planejamento)
entregou segunda-feria à União
das Associações deMoradores de

Jaraguá do Sul a versão prelimi
nar do projeto Agenda 21. O do
cumento também foi encami
nhado para o Centro de Ensino

Superior - Ferj (Fundação Edu
cacional Regional Jaraguaense) e
ao vereador Aleides Pavanello,
presidente da Câmara de Verea

dores. Até o dia 16 de dezembro,
a população poderá sugerir alte
rações na redação das emendas
através das entidades envolvidas

na proposta.
Dividida em sete estratégias,

a Agenda 21 Jaraguá do Sul apre
senta um conteúdo para o desen
volvimento urbano e econômico

sustentável, ações para preservar
o meio ambiente e envolve a

comunidade na discusão de no

vas alternativas para o crescimen
to doMunicípio. "Precisamos in
serir a população no processo
produtivo, de idéias e ações con
cretas", afirmou o secretário de

Desenvolvimento Econômico,
Valdir Watzko, coordenador da
estratégia dois do projeto.

A versão preliminar da Agen
da 21, que traz nas 80 páginas
propostas idênticas discutidas por
chefes de Estado na ECO-92, no
Rio de Janeiro, tem 15 mil exern

plares. Metade dos exemplares foi
encaminhado às instituições

Dazaranha eNenhum deNós
na programação de fim de ano
Jaraguá do Sul- A banda

gaúcha Nenhum de Nós e o gru
po Dazaranha, de Florianópolis,
são as principais atrações do Na
tal Luz em Jaraguá do Sul. A pro

gramação inicia dia 19 de novem

bro, às 20h30, na Praça Ângelo
Piazera, com o acendimento das

lâmpadas e o lançamento da nova
decoração natalina da cidade. Até
o dia 20 de dezembro, shows,
apresentações culturais e exposi
ções marcam o período que
antecede a comemoração do
Natal noMunicípio.

Domingo, 21 de novembro, a
dupla sertanejaMaurício eMauri,
irmãos de Chitãozinho e Xororó,
abrem a agenda de shows. Para
o dia 5 de dezembro, o Daza
ranha retoma pela terceira vez à

Jaraguá do Sul e toca no paleo
da praça. O mesmo local recebe,
dia 12 de dezembro, a banda Ne
nhum de Nós, formada no final
dos anos 80 no Rio Grande do
Sul. "Elaboramos a programação
com a proposta de agradar a

todos", destacou o secretário de
Cultura e Lazer, Sílvio Celeste.

públicas e privadas, além das es-
.

colas. O restante ficará à dispo
sição da comunidade no prédio
da Prefeitura e da Acijs (Associa
ção Comercial e Industrial de

Jaraguá do Sul). Em janeiro, com
as alterações sugeridas, membros
do Complan se reúnem para
redigir o texto final do documen
to. "A meta é entregarmos o pro

jeto em fevereiro do ano que vem,
mas sempre vamos aperfeiçoar as
emendas", salientou Watzko.

Para o presidente da União
das Associação de Moradores do

Município, Valei Cardoso, a par
ticipação da comunidade na, ela
boração da Agenda 21 é funda
mental. "É preciso ouvir quem
conhece os problemas, ou seja,
os moradores. E nas comunida

des, há muitas pessoas com idéi

as geniosas", destacou Cardoso.

Arte Cliek

'Viva Jaraguá'
sorteia carro
Jaraguá do Sul � A cam

panha "Viva JaraguáNoite e Dia",
do núcleo de Hotéis, Restaurantes
e Similares da Acijs (Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá
do Sul) vai sortear um Ford KA'
ao final da promoção. Um micro

computador e duas viagens à

Porto Seguro também serão sor

teados. Para o consumidor receber
o cupom, é necessário a cota mí

nima de consumação de R$ 5,00.
Depois, é depositar na urna e

aguardar o sorteio, que acontece

dia 19 de março de 2000.
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ça com seis e Florianópolis está
em terceiro lugar, somando três

pontos. Joinville ainda não

marcou nenhum ponto. "Jaraguá
e Chapecó devem decidir o cam

peonato", aposta o técnico Ma

noel Dalpasquale, que deverá

aproveitar o fixo Ciço e os alas

Adolfo e Júnior, da equipe adulta,
no time Juvenil. Esta é a primeira
vez,que Jaraguã do Sul disputao
Estadual da categoria.

A segunda rodada, sexta

feira, reserva outros dois jogos,
AABB de Joinville pega Chapecó,
às 19 horas, e a ADJ/Urbanitos
recebe Florianópolis. O jogo mais

importante do quadrangular
acontece sábado, às 18 horas,

Jaraguá do Sul enfrenta Cha·

pecó. Às 17 horas, Florianópolis
e Joinville fazem a preliminar.

JARAGUÁ DO SUL, 10 DE NOVEMBRO DE 1999

Jaraguá doSul é ouro noFutsal
dos 39°8 Jogos Abertos de SC

Foi o primeiro
troféu da história
do Município
na competição

Jaraguá do Sul-Depois de
38 anos Jaraguá do Sul comemo
ra o título em uma modalidade co
letiva na maior competição es

portiva do Estado. O primeiro tro
féu foi conquistado no Futsal,
com a vitória na prorrogação por
6 a 4 (3 a 3 no tempo normal)
sobre São Miguel do Oeste, sá

bado, último dia dos 39°5 Jasc

(Jogos Abertos de Santa Cata

-rina), realizado em Chapecó. Ape
sar do troféu de campeão, o Mu
nicípio amargou uma das piores
campanhas desde 1995. Foram

apenas dez medalhas (duas de ou
ra, duas de prata e seis de bronze)
e a 13" colocação no quadro de

pontuação. Ano passado, com
uma delegação menor, a cidade
faturou 15 medalhas e termi nau
os Jasc em nono lugar.

A frustação de algumas equi-

pes foi superada pela alegria do
título no Futsal. Nem mesmo a

derrota, da melhda de bronze no

Xadrez Feminino, na véspera da
decisão contra São Miguel do
Oeste, desanimou os jaragua
enses. Na semifinal, sexta-feira,
Jaraguá do Sul liquidou Curiti
banos: 3 a 1. Após quatro anos

sem figurar entre os três melho
res da modalidade, o Município
já havia assegurado a prata.
"Estávamos com o pensamento
no título", afirmou o técnico
Manoel Dalpasquale.

O equilibrou das duas equipes
- que fazem a final do Estadual
da Divisão Especial - ficou
evidente no primeiro tempo da

decisão, que terminou empatado
em 1 a 1. Patrick e Edjan marca

ram os gols. Na segundaetapa,
Marcel ampliou para Jaraguá do

Sul, mas São Miguel empatou
novamente com Lavardinha.
Xande fez o terceiro gol. Faltan
do 15 segundos para o fim da

partida, o goleiro Mano adiou a

cornerneração do time j ara
guaense, empatando em 3 a 3.

Município sedia final
do Brasileiro de Bicicross

Jaraguá do Sul - A partir
desta sexta-feira, a pista do Par

que Malwee será palco para as

provas finais do Campeonato
Brasileiro de Bicicross. Promo
vidas pela equipeMalwee, as ter
ceira e quarta etapas deverão
reunir 300 pilotos de todo o Brasil
em 35 categorias. Três jaragua
enses estão na briga pelo título
da temporada. Marcelo Ludchi
viack comemora no Município o

troféu obtido por antecipação na

categoria Cruizer 15/16 anos, en

quanto Joyce Moretti corre com

o bicampeonato garantido, na ca
tegoria Cruizer 17/18 anos.v'Po
demos ter cinco campeões",
arrisca o técnico Valdir Moretri.

Ludchiviack poderá festejar
seu segundo título no ano se

vencer a prova na categoria
Cruizer aro 20/16 anos. A biker
Salete Moretti também tem

chances de sagrar-se campeã se

cruzar a linha em primeiro ltigar
na Cruizer 35/39 anos. Tiele
Renschell é outra jaraguaense que
busca o título inédito.

Há dois anos sem sediar uma

etapa do Brasileiro, a pista do

Parque Malwee passou por
reformas. Recebeu melhorias na

rampa de largada, as curvas

ficaram .mais acentuadas e a,

segurança no local foi reforçada.
"Estamos prontos para promover
o evento", afirmou Moretti.

\

Na pror-rogação, a marca do
artilheiro Altair apareceu em dois

lances, que acabaram com a bola
no fundo das redes. Patrick
marcou o sexto para Jaraguá e

Mano descontou. "Vencemos um
adversário muito difícil, mas fa
inas prejudicados pela arbitra-.

gern", salientou o treinador.
ESTADUAL - Passada a

euforia dos Jasc, a equipe de

Futsal concentra-se para as

partidas da final do Estadual,
marcadas para os dias 20 e 27 de

novembro, contra a Unoesc/São

Miguel, de São Miguel do Oeste.
A FME/Breithaupt, time de
melhor campanha em todo o

campeonato, tem a vantagem de

jogar por três resultados iguais.
Se perder em São Miguel do
Oeste, terá que vencer no Gi násio
Arthur Müller para provocar o

terceiro jogo, previsto para o dia
4 de dezembro.

Intantil a quatro
pontos do título

Jaraguá do Sul - Um

empate e uma vitória. Com esse

retrospecto no returno das finais
do Campeonato Catarinense de
Futsal categoria Infantil (17
anos), marcado para os dias 26 e

27 de novembro no Ginásio
Arthur Müller, a ADJ/Urbanitos

conquista um título inédito para
oMunicípio. A equipe do técnico

Augustinho Ferrari aposta na boa
fase para superar os três jogos
que faltam para o término da

temporada.
No turno do quadrangular

final, realizado domingo, em

Blumenau, a ADJ/Urbanitos não
\ teve dificuldades para derrotar a

Abecelesc, de Chapecó ( 7 a 2);
AABB/Rotesma, também de

Chapecó (10 a l ) e a Apama, de
Blumenau (6 a 4). Fernando foi
o artilheiro do time jaraguaense
na fase. marcando sete gols.

Nova geração: ADJ/Urbanitos é favorita ao título da temporada

Urbanitos inicia luta por
troféu inédito no Juvenil

.�� L��i:���m�r���:i�e�:��'
Pré-Moldados e outros.

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

,(Após Lanch. Italiano)
89270-000 - GÚARAMIRIM - SC

Jaraguá do Sul - A equipe
ADJ/Urbanitos de Futsal inicia

amanhã, centra a AABB de Join

viiIe, a maratona de trêsjogos ru
mo a conquista de um título iné

dito para Jaraguá do Sul, o de

campeão estadual na categoria
Ju veni I (atletas até 19 anos). A
primeira rodada do quadrangular
final do campeonato acontence

nesta quinta-feira, a partir das 19

horas, 1'10 Ginásio ArthurMüller.
Na preliminar, a AABB de

Chapecó enfrenta a AABB de

Florianópolis. Jaraguaenses e

joinvilenses jogam a partida prin
cipal. O valor do ingresso é R$
1,00.

A ADJ/Urbanitos lidera o

quadrangular final do campeona
to Juvenil com nove pontos.
Chapecó aparece na vice-lideran-

TEXACO

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

HAVOLINE Superior 3 da Texaco ficou em primeiro lugar.

N
V
>
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PETERSON lzidono

Comemoração antecipada
Jaraguá do Sul e São Miguel do Oeste fizeram uma prévia do que

será a final do Estadual de Futsal este ano. As duas cidades

decidiram amodalidade nos 39°S Jogos Abertos de Santa Catarina,
encerrados sábado, em Chapecó. O campeão só foi conhecido na

prorrogação, No tempo normal, empate em 3 a 3. Jaraguá fechou

a partida em 6 a 4, com grande atuação do goleiro reserva Ninhó,.
que ganhou a posição durante a competição, e a marca do

artilheiro Altair, que pouco fez no nos 40 minutos, mas marcou
dois gols no tempo extra. Jaraguá do Sul traz um troféu inédito

para o Município na história dos Jasc.

Contra-ponto
A derrota serviu para elevar

a moral de São Miguel do
Oeste àfinal do Estadual.

Com esta declaração, o
técnico da Unoesc/São

Miguel, Sérgio Magrão
Antunes avaliou o jogo da
final do Futsal nos Jasc. Só

para lembrar o torcedor, a

primeira partida da decisão
do Campeonato Catarinense
da Divisão Especial está
marcada para o dia 20, no
Extremo-Oeste, e o

segunda, em Jaraguä do

Sul, dia 27 de novembro. A

FME/Breithaupt tem a
,

vantagem de jogar por três
empates.

Queda livre
Mesmo com o título do

Futsal, Jaraguá do Sul não

conseguiu repetir a campanha
dos Jogos Abertos do ano

passado. Em Joaçaba, o
Município ficou em 9° lugar

no quadro de pontos
(32 pontos) e havia

conquistado 15 melhadas

(cinco de ouro, quatro de para
e seis de bronze). Este ano,

em Chapecó, o Município
ficou apenas na 13" colocação

(41 pontos) e trouxe dez

melhadas (duas de ouro, duas
de prata e seis de bronze).

Resultado da falta de

investimento nas modalidades
de ponta.

Vale a pena?
Entre prós e contra, a importação de atletas para os Jogos

Abertos de Santa Catarina revelou uma situação interessante. Há

tempos não se assistia jogos tão empolgantes como este ano. A

qualidade técnica da competição aumentou em muito.
,.'

Supremacia blumenauense
Blumenau continua imbatível
no esporte amador catarinese.
Em 39 anos de Jogos abertos,
os blumenauenses ergueram o

troféu de campeão geral 33
vezes. Em Chapecó, a grande
decepção foi Joinville, que
perdeu o eterno segundo lugar
para Florianópolis.

Gosto amargo
Guaramirim participou dos
Jasc-99 na modalidade de

Vôlei de Duplas masculino.
Perdeu a decisão do bronze

para Chapecó, por dois sets a

zero. Schroeder levou ex

atletas do Vôlei feminino de

Jaraguá do Sul e não passou
da pri rnei ra fase.

Rápidas-,- _

* Piloto Eduardo Valle, vice-campeão estadual na categoria Marcas
N (Novatos), está negociando com empresa paulista patrocínio para
disputar o Campeonato Paranaense de Automobilismo. Se fechar,
Vallejá corre.este final de semana. Detalhe: as provas do Paranaense
são disputadas em pista de asfalto.
*

Jaraguá do Sul poderá sedir ano que vem uma etapa do
Campeonato Catarinense de Automobilismo. Será que, enfim,
vamos ter um autódromo na cidade?
*

Associação dos Amigos do Esporte Amador de Jaraguá do Sul
estuda a possibilidade de montar uma arena no terreno do empresário
Décio Bogo, na entrada do Bairro Ilha da Figueira, para a final do
estadual de Futsal. O piso seria trazido do Centreventos Cau Hansen,
de Joinville, e as arquibancadas, pré-moldadas, teriam capacidade
para dez mil lugares. Vereador Cacá Pavanello está entusiasmado
com a idéia. "Se der certo, vamos colocar o preço do ingresso bem
Popular para lotar a casa", disse, eufórico.

Jaraguá dá adeus à Segunda
Divisão e aguarda convite

Timepode
ser convidado

para disputar
da Primeirona

Jaraguá doSul- o Jaraguá
está definitivarnente fora das fi
nais do Campeonato Estadual da
Segunda Divisão. A derreta do

mingo, em Itajaí, p�ra o time lo
cal por 4 a 3, é a terceira conse

cutiva e decretou as chances de

assegurar uma vaga no quadran
gular do returno. Agora, a dire
toria aposta numa manobra polí
tica na Federação Catarinense de

Futebol para tentar disputar a

Primeira Divisão do ano quem.
O presidente da entidade,

Delfim de Pádua Peixoto Filho,
revelou que três clubes inscritos
na Primeirona deste ano deverão

pedir licença em 2000. Assim,
restaria para os times que dis

putam a Segunda Divisão aguar
dar o convite da federação. O

campeão da Segunda Divisão tem

lugar garantido na divisão de elite

do futebol catarinense na próxi
ma temporada.

Por esse precedente, a dire
toria do Jaraguá vai manter a base
de jogadores e não descarta a

possibilidade de trazer alguns re
forços caso o clube seja confir
mado naPrimeiraDivisão. O téc
nico Heraldo Gonçalves também

.

deverá ser mantido no cargo. O

presidente do c1ubeJosé Roberto
do Carmo afirmou que durante
encontro com Pádua Filho, re

cebeu a confirmação que o Jara

guá é um dos clubes cotados para

Valle e Konell Jr. são vice
no Estadual de Automobilismo

Jaraguá doSul- Os pilotos
jaraguaenses Eduardo Valle e Ivo
Konel Júnior asseguraram do

mingo, em Joaçaba, o vice-cam

peonato do Estadual de Automo

bilismo nas categorias Marcas N
(Novatos) e Marcas A (Profis
sional), respectivamente. A prova
marcou o fim da temporada de

velocidade em Santa Catarina.
Como as quatro categorias já
haviam definidos os campeões
antecipadamente, restou a disputa
pelo segundo lugar.

O público que lotou o autó

dromo Cavalo de Aço conferiu a

vitória de ponta a ponta de outro

jaraguaense, Douglas Bogo, na

categoria Novatos, e o show de

pilotagem deEdson Dalla Valle,
de Chapecó, na Marcas A. Cam
peão com duas corridas de ante

cipação, baila Valle largou em

segundo lugar. Logo no início da

prova, conseguiu ultrapassar
Konell Jr., que abandonou a prova

depoi s de ter o pneu de seu carro

furado. Mesmo não pontuando,
Konell J r. foi benefiado com os

outros resultados dos adversári
os diretos e terminou o ano como

vice-campeão da Profissional.

Eduardo Valle optou em não

participar da última etapa naMar
cas N devido às negociações com
uma empresa paulista, que deverá
anunciar nos próximos dias p
patrocínio do pi loto para competir
no Campeonato Paranaense ainda
este ano. "Se for fechado o patro
cínio, corro neste final de semana
uma etapa do Estadual deles;',
observou o piloto. O Estadual do
Paraná é disputado em circuito
de asfalto.

A diretoria da Fauesc (Federa
ção Catarinense de Automobilis

mo) começou a discutir as mu

danças para a temporada 2000. r

Algumas modificações foram
acertadas durante a etapa de Joa

çaba. A redução de dez para nove
corridas ano que vem .é pratica
mente certa, enquanto alguns au
tódromos serão fechados em

razão da falta de estrutura. O

presidente Jairo dos Anjos de

Albuquerque informou que Jara

guá do Sul, pelo grande número
de pilotos inscritos no camp
eonato, poderá sediar uma das

etapas. Mafra está co-tada para
ser novamente incluída no calen
dário da Fauesc.

participar do Campeonato Catari
nense de 2000. "Foi avaliado a

estrutura que dispomos e o

Delfim disse que Jaraguá está

muito bem de estádio", destacou.
Se nos banidores o clube

acerta os detalhes para voltar ao

cenário esportivo de Santa Ca

tarina, dentro do gramado o time
não consegue corrigir as falhas.
Na partida contra o Itajaí, a pe
núltima do returno, o Jaraguá vol
tou a apresentar erros de marca

ção na defesa e meio-campo.
Eder, de falta, abriu o placar para
o Itajaí. Marquinhos ampliou e

Eder fechou a etapa inicial mar
cando o terceiro para o time itajai
ense. A reação do Jaraguá come
çou com Adriano, também de fal
ta. Vilmar descontou aos 20 mi
nutos. Giovane, de pênalti, am
pliou para o Itajaí e Adriano mar

cou o terceiro gol do Jaraguá.

llha vence etapa
do Parapente
Jaraguá do Sul- Velocida

de do vento adequada, sol e muita
adrenalina. Estes foram os ingre
dientes para o piloto Frank Ilha,
de Florianópolis, faturar a sétima
etapa do Campeonato Catarinense
de Parapente; sábado, e manter a
liderança do Estadual. Os organi
zadores da prova decidiram can

.

celar os vôos de domingo devido
aos fortes ventos, computando
somente os resultados do dia an

terior. Ilha percorreu 33, 1 quilô
metros e disparou na classifica

ção geral.
Outro piloto da Capital,

Luciano Pudell Wagner, pulou do
13° lugar para as primeiras colo-c

cações com o. segundo lugar em
Jaraguá do Sul. Ele sobrevoou

31,5 quilômetros. Erich Suprung,
que estava na 21 a

posição até a

sétima etapa comemorou o

terceiro lugar. O piloto de Porne
rode percorreu 25 quilômetros.
Fernando Pradi não fez boa prova
e terminou apenas na lO" colo

cação. "O campeonato está em

bolado e ainda tenho chances de"
trazer o título para o Município",
destacou o jaraguaense.

A próxima etapa do Estadual
de Parapente está marcada para
os dias 27 e 28 de novembro, em
Santo Amaro da Imperatriz. A
última prova do campeonato
acontece em Pomerode, nos dias
18 e 19 dezembro.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



12 - PUBLICIDADE CORREIO DO POVO JARAGUÁDO SUL, 10 DE NOVEMBRO DE 1999

Discurso: Bruno Breithaupt destacou o investimento de 20 milhões na obra

Milhares de pessoas superlotam
ShoppingBreithauptno fim de semana

Jaraguá do Sul- Milhares
de pessoas lotaram loj as, cor
redores e as três salas de
cinema nó primeiro final de

semana de funcionamento do

Shopping Breithaupt. A admi

nistração do shopping registrou
um movimento aproximado de
30 mil pessoas entre sexta-feira
e domingo. A inaguração da

obra, que custou R$ 20 mi-

lhões, atraiu cerca de dois mil

convidados na noite de quinta
feira.

O diretor-administrativo do

Grupo Breithaupt, Bruno Brei

thaupt, ressaltou a importância
do empreendimento para o Vale

do Itapocu e afirmou que novas

empresas deverão ser instaladas
no maior local de entretenimento
da região. A rede norte-ame-

Presença: empresários prestigiaram a inauguração do shopping

� (47) 437-1367
_ 964-1367 Fone: (47) 370-2324

I

Rua Waldemar Grubba, 4133 . Jaraguá do Sul

Histórico: Hans e Carmen Breithaupt inauguram oficialmente o empreendimento

ricana de fast-food Mc'Donalds
e a cervejaria Bier Krug agendam
o lançamento das unidades no

Shopping Breithaupt ainda este

ano.

Comprovando o sucesso do

Shopping Breithaupt, o aglo
merado de pessoas nas portas de
cinema revelou a ansiedade da

população em dispor de urna obra
desta importância. Uma hora

antes das sessões, filas se for
mavam em frente as salas. O
movimento pegou os próprios
comerciantes de surpresa. Al

gumas lojas tiveram que rea

bastecerem as vitrines e pra
teleiras durante a noite de sábado.
No box de sorvete do Mc 'Do

nalds e do mini Calzone, também
houve a necessidade de re a

bastecimento.

Evento: convidados conheceram a shopping quinta-feira à noit�e

tm�reiteiro. oe Hmõo oeobra
fMt (47) 370-7827
_ (47) 975-0536

BLUAR
Ar Condicionado
ifl (47) 334-1396

Empreiteira de mão de obra

SPíNDOLA
Especializaela em aplicação ele pastililas.
revestimentos ceràmicos e construção ci\�1

�����I�u ���r�� ���Ir����r:
N�����
Fones: (48) 234-4951

(48) 997-6906

Ilr_dlJí
5mm��ING ®ENmER BRÊlma

t

1.'&.
111.f.l�0�lt

LI&�···Tonstrutora e E
.

pi ndlmentos
Imoblllánas Ltct.:.: ... �...��

Rua 25 de .luItlO. 144· VOll NfrIII
.lARAGUÃ DO SUa.. �� III

HOfne-p-ve:._�"",",!'-
-==Tel. 370-7537�
A Construtora Bau&Art parabeniza o

Grupo Breithaupt por proporcionar à .

comunidade jaraguaense, mais uma

opção de lazer e sente-se orgulhosa de

ter colaborado na execução
deste empreendimento.
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