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PoliciaisMilitares são agredidos por
grupo de homens em Jaraguá do Sul

FME/Breithaupt Pasold nega RSJ reivindica Fröhlich quer
vence e disputa a " substituições no R$ 3,5 milhões ser candidato a
final no sábado secretariado ao BNDES

prefeitode
DoasRodas
IndustrLaI A FME/Breithaupt venceu o prefeito Irineu Pasold O advogado Homero Flesch Guaramirim

a Unoesc/São Miguel, de São (PSDB) negou que esteja em contestou os valores do financia-

Miguel do Oeste, por 6 a 2 e andamento uma reforma ad- mento ao Hospital São José, di- Caderno Regional

FÖTOLITOS reverteu a vantagem do time ministrativa na Prefeitura de vulgados na semana passada pe-
adversário. Jaraguá do Sul, com a subs- lo presidente da CEF, Emílio

O terceiro e último jogo da tituição de secretários. Ele, no Humberto Carazzai. Segundo
decisão do Campeonato de Fut- entanto, revelou que o Conselho Flesch, os R$ 17 milhões men- DávioLeu

· Prd'
sal Di visão Especial será no pró- Político, formado por cinc-o cionados por Carazzai são refe-

ximo sábado, às 18h30, tam- integrantes do PSDB e outros rentes ao total de empréstimos articulaaliançabém no Sesi. cinco do PFL, reúne-se ainda reivindicados pe.la Sociedade

{fJl�ggJ}] Os ingressos, a R$ 5,00, já essa semana para discutir a Divina Providência, que admi- Be
estão à venda nas Lojas Be- administração municipal e o nistra, além do São José, outros

371-7719 netton, da Reinoldo Rau, e no projeto político para o próximo três hospitais em Santa Cata-
PDT Caderno RegionalShoppingBreithaupt. Página 8 ano. Página 3 rina. Página 3

Cinco policiais militares fo
ram agredidos na noite de sexta

feira por oito homens, quatro de

uma mesma família. A confusão

começou depois que o Copom
(Centro de Operações da Polí

cia Militar) foi acionado para
atender ocorrência no Bairro Ja

raguá Esquerdo.
De acordo com a versão po

liciai, dois PMs foram agredi
dos pelo grupo quando abordado.

A confusão só acabou quan-
'

do outros quatro PMs do GOE

chegaram.
O motorista Ademar Mafez

zolli,21 anos, foi preso acusado,
de participar das agressões e le

vado ao presídio do Município.
Página 7

Pesquisas existem muitas ...
mas Líder só tem uma.

Rádio Jaraguá
AM 1010

---��--�.

I
fl7A/S 5_ABOR PARA SUA V1D41

Edson Junkes/CP

Desperdício: obras da sede da Amvali, paradas há três anos, sofreram a ação do tempo e foram refeitas. Caderno Regional
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Projetos inadiáveis
. Mesmo aprovado repetidamente, o repasse de verbas das

prefeituras à Arnvali (Associação dos Municípios do Vale do

Itapocuj.é também repetidamente gerador de polêmicas. As
discussões ultrapassam as fronteiras dos poderes constituídos e

infiltram-se na população. Entretanto, faltam argumentos mais
sólidos aos debatedores. Acusar aAmvali de cabide de emprego e

,

de não prestar qualquer serviço à comunidade,justificaodo assim
a reprovação aos recursos das verbas públicas, é limitar-se às

abstrações, isso sem falar na possibilidade de outras intenções
escondidas.

Sustentadapor dinheiro público,
a existência da Amvali deve ser

questionada pela população, princi
palmente pelos vereadores, fiscaliza
dores oficiais e constitucionais da

aplicação das verbas oficiais, !TIas as
ações precisam ser explicadas.As

.

frases jogadas nas, tribunas das.
.câinaras traduzem a irresponsa
bÚidade de quem deveria tu o

compromisso
_

em defender os

recursos públicos, desatreladas das

picuinhas e desassociadas daselei

ções do ano que vem. A própria dis
cussão suscita a necessidade da

reforma e do processo de escla-
:,:: ;:'.'. j recirnento do papel da entidade.

As.iriformações chegam - quando chegam - distorcidas. A

imprensa contribui decisivamentepara que apopulação desconheça
as funções da Amvali. Todavia, a principal responsável pelo

. ..

descompasso é a própria Amvali, que não faz nenhuma questão
em explicar o papel do órgão. Qualquer associação demunicípios
não tem poder de execução. Funciona como um fórum especial
para debates e buscasde soluções regionais, além-de coordenar
ações e projetos conjuntos, que dependem diretamente da éàneta
dosprefeitos..

" .

:' ",,'
_

.

"
sé se fizer um balançodás atividades da Arnvali'duranteeste

.ano; o saICl0 é positivo no que diz respeito às atribuições e.ãs

propostas. Mas os resultados podem - e devem -,- sÚ
questionados. Exige-se, no entanto, que sejam responsiveis'e
imparciais. Qual arazãodaconstruçãode um prédio próprio? Quais
os benefícios extraídos dos seminários e fóruns? São questões que
deveriam entrar na pauta de análises, inviabilizando, assim os

constrangimentos que embaraçam a Amvali. Ao fim, diante do

inevitável, lava-se as mãos na pia do alívio, procrastinando o
problema para o ano seguinte.

As críticas mais contundentes partem dos vereadores Carione

Pavanello, do PFL de Jaraguá do Sul, e Ivaldo Kuczkowski, do
PPB de Guaramirim. O último propôs extinguir a contribuição do
Município à Amvali. Aproveitam as votações das subvenções para
os discursos, permitindo o afago da vaidade e a fuga efêmera das

cobranças de resultados, diante de uma população éstarrecida e

perplexa. O oco da omissão e da superficialidade reforça a falta
de posicionamentos, tanto dos adversários quanto da Amvali. No

meio, a população sern entender nada, cobrando ações que fogem'
da alçada da entidade.

'Talvez o levante sirva para jogar mais luz ao caso e que as

atribuições da Amvali possam sermelhores explicadas. Não cabe
aqui nenhuma defesa, mas a provocação do debate, visando o

entendimento geral. É inadmissível o torpor oficial. Será que a

estrutura da Amvali é suficiente para cumprir as atividades

propostas? Será que osmunicípios estão exigindo da entidade toda
a capacidade instalada? Qual a estrutura ideal? São

questionamentos que poderiam nortear o debate. Por outro lado,
se não traz benefícios aos municípios associados, não tem razão

de existir.

Foto do Fato
O conceito de

cidadania ainda

é abstrato. O
termo pressupõe

igualdade de

direitos e de

oportunidades,
além de

possibilitar à
cada ser o

direito de gozar
da «moderniza
ção" e da infra-

estrutura.

Entretanto, nem
todos são iguais...

SenhorWandérWeege
Apraz Cl mim e a meus

familiares saber que V. S";
com todos os méritos, vem
escrevendo, há muitos

anos, a simples palavra SO
LIDARIEDADE com letras

maiúsculas; que através de
seus gestos humanitários
têm alcançado dimensões

gigantescas, quer.pelaUTI
Infantil, quer pelas doações
vultosas precipuamente
dirigidas para a área da saú-

. de em nossa comunidade e;'
simultaneamente, socor

.

rendo aoutros segmentos
damesma.

Dado a sua ajuda, creio
que nós, jaraguaenses, po
demos afirmar sem incorrer
em erro algum que nossa

cidade pode se vangloriar de
possuir 'um dos melhores
modelos na área de saúde em
todo o País, se não omelhor.

Indago ao senhor: por
que outros grandes empre-

sários não seguem o vosso

grandioso gesto; intervindo
em outras áreas carentes,
tais como educação, segu
rança e, principalmente,
voltar seu olhar para osmi

seráveis, famintos, desnu
tridos e desempregados de

.

nossa cidade e região?
Reitero o que lhe disse

recentemente por telefone:
V. S". .rnerece um grande

. monumento no centro da
.

nos,sa cidade, do tamanho

"dessas suas atitudes; alta-
mente louváveis.
A UTI Infantil do Hos

pital eMaternidadeJaraguá
será um marco histórico

para nossa Jaraguá do Sul

graças a sua SOLIDARIE-

DADE, louvável sobremo
do pelo querepresentapara
a saúde de nosso povo.
Aceite os meus votos de

louvor, gratidão e respeito
a sua digna personalidade,

sendo
_ que tenho certeza

que, no caso, o Senhor dos

céus distribuiu a riqueza
para a pessoa certa.

Convicto estou que V. sa.

ao lado de sua preciosi
dade, adona Laurita, tem

grande paz de espírito que
cria a felicidade que toda a

humanidade tem buscado.
Na condição de humilde

munícipe desta acolhedora
Jaraguá do Sul, enche-me
de orgulho, .satisfação, feli
cidade, sensibilidade e

bem-estar poder transmitir,
através desta singela mis

siva, meus votos de louvor

e um gigantesco preito de

admiração por seus gestos
dignificantes e humanitá
rios, ímpares. em nossa

sociedade.
Paz e todo o bem.

Respeitosamente, Baro

Maller.
'
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JARAGUÂ DO SUL, 1 DE DEZEMBRO DE 1999

o presidente da CPI do Narcotráfico, deputado federa) Magno
Malta (PTB/ES), está sugerindo que os estados abram também

comissões de inquérito para investigar e apurar os esquemas
regionais, "contribuindo para fechar o cerco aos narcotraficantes

e aos 'lavadores' de dinheiro".

Empolgado com os resultados obtidos pela CPI e pela
repercussão nacional porque atingiu gente graúda, prendeu
parlamentares, ex-comandantes da PM de dois estados,
empresários e até advogado, Malta quer que as câmaras

municip�is também instalem CPI "para debelar, no nascedouro, os
mercados emergentes da droga".

A iniciativa é louvável e poderá reforçar o esforço da sociedade

para combater o narcotráfico, mas se depender de certos

legislati vos, a idéia não vinga. Haja vista-que outras caseiras

sequer saíram do papel.

Freio
Os prefeitos candidatos à

reeleição no ano que vem não

poderão nomear, contratar ou

demitir sem justa causa nos três
meses anteriores à eleição.
Eles também estão proibidos de
fazer publici dade insti tucional
de atos, obras e programa,
salvo em caso de urgente
necessidade pública.
As deterrninações foram
divulgadas essa semana pelo
TSE (Tribunal Superior
Eleitoral)

Prazos
O TSE definiu também os

prazos de

desincompatibilização, das
convenções e da propaganda

eleitoral gratuita.
As coligações e as

candidaturas devem ser

definidas até 30 de junho. A
campanha começa dia 6 de

junho e a propaganda será
entre os dias 15 de agosto e

28 de setembro.
O primeiro turno será dia I de

outubro e o segundo dia 29.

Recorde
A escolha do industrial Wandér Weege como um dos cinco líderes

empresariais de Santa Catarina,' realizada em outubro pelo Jornal
"Gazeta Mercantil", surpreendeu os organizadores do evento.

Wandér Weege recebeu o maior número de votos dado a um

candidato desde que o jornal instituiu o prêmio, há 23 anos.

A cerimônia de diplomação acontece no dia 13 de dezembro, às
. 19h30, no I-lQ'td.�..sãaPaul(}.E}s'eleitos:0

integrarão o Fórum de Líâere!'Empresariais no ano 2000.

Mudança de rota
Corrê à boca pequena que a

eleição do atual secretário da
Câmara de Jaraguá do Sul,
Afo�so Piazera Neto (PSDB),
para presidir a Casa no próximo
ano deve sofrer alteração de

percurso.
Fontes do PFL e uma do próprio
PSDB juram por Deus que
Piazera não terá os votos

necessári os.
As fichas podem ser desviadas
para outro tucano, o vereador
Adernar Winter, que não esconde
o desejo.

Aids

O coordenador do

Programa DST/Aids de

Jaraguá do Sul, Afonso
Quental de Moura;

e a enfermeira Marisa Born

participam hoje, às 19h30, no
auditório doSesi,

do debate "Escute,
aprenda e viva",

tema do Ministério
da Saúde em

comemoração ao

DiaMundial de Luta
contra Aids.

O debate é aberto ao público.

1!JIl__... BATISTA PNEUS
�- PNEUS NOomS E RECAUCHU'AOO,

'Pneus Novos (Miche/in, Goodyesr, Pire/Ii)
• Balanceamentos

• Geometrias
r Suspensâo

.

,;. Calibragem com Nitrogênio
R. Mal. Floriano Peixoto, s/nº - Centro
Fone (047) 372-3574 - ..Jaraguá do Sul
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Advogado contesta informações
daCEF sobreHospital São José

Pasold nega substituição no secretariado

�372-0620

Dívidas: Hospital São José reivindica R$ 3,5 milhões ao ENDES

o valor total fosse inferior a R$ 7 de atendimento das redes hos-

milhões, a própria Caixa teria pitalares, importante ao funcio-

autonomia para liberar os recur- narnento do SUS", completou,
sos. "Talvez tenha sido essa a inforniando que o valor do cré-

causa da confusão. O presidente dito é limitado em 20% da média ,

mencionou valor superior a R$ 7 do faturamento do benefício jun-
milhões.o que foi interpretadoco- to ao SUS nos últimos 12 meses.

mo valor de toda a operação", O CASO .:_ Na segunda-
afirmou. feir a jda semana passada, o

Flesch lembrou que o finan- presidente da Caixa informou que
ciamento é parte do Projeto de a in�tituição havia concluído a

Reestruturação Financeira e Mo- análise de 'crédito dos hospitais
dernização Gerencial das Santas do Município e enviada ao

Casas e Hospitais Filantrópicos BNDES (Banco Nacional de

conveniados' ao SUS (Sistema Desenvolvimento Econômico e

Único de Saúde), desenvolvido Social). Na oportunidade, Ca-

peloMinistério da Saúde, comre- razzai, afirmou que o valor do
. <.'1 '

cursos dos FAT (Fundo de Am- pedido de financiamento feito pelo
paro aq Trabalhador). "O objetivo Hospital São José "ultrapassava
do projeto é: manter acapaeidade-c.os.Rf 7 milhões".

-
-�-

- Por enquanto não passam
.

de especulações. Tudo vai

depender da reunião do conselho
e das posições que serão

colocadas - desconversou

Pasold, acrescentando que não

está descartada a hipótese de uma

reforma administrativa, mas que
isso não significa substituições no

. secretariado. "Pode ser que sim,
pode ser que não", completou.

A boataria foi detonada no

final da semana passada e ganhou

corpo durante o final de semana,

quando se especulou nomes a

serem substituídos. Uma fonte do
PFL chegou a informar que os

exonerados seriam os secretários

sernyínculo partidário. "Quantos
votos eles têm? Ano que vem é

ano eleitoral e precisamos pensar
nisso com seriedade", justificou.
Essa mesma fonte garante que as

relações entre as legendas estão

deterioradas, o que é veemen

temente negada pelos tucanos.

Flesch afirma

que. instituição
reivindica
R$ 3,5 milhões

Jaraguá do Sul - o pre
sidente do Conselho de Adminis

tração do Hospital São José, ad

vogado Homero FIesch, contes
tou -os valores do financiamento
da CEF (Caixa Econômica Fe

deral) à entidade, divulgados na

semana passada pelo presidente
da instituição, Emílio Humberto
Carazzai. Segundo FIesch, os R$
17 milhões mencionados por
Carazzai são referentes ao total
de empréstimos reivindicados

pela Sociedade Divina Providên
cia, que administra, além do São

JOSé, os hospitais Santa Isabel,
de BlumenaLi; Nossa Senhora da

Conceição, de Tubarão; e o

Hospital eMaternidade Chiquinha
Gallotti, de Tijucas.

De acordo com o advogado,
o Hospital São José reivindica R$
3.584.000,00. "Os hospitais,
separadamente, requisitaram a

concessão de financiamento"
mas como estão agregados a um

único CGC, a análise dos

processos é feita em nome da

Sociedade Divina Providência",
explicou, acrescentando que se

Jaraguá doSul- O prefeito
,

Irineu Pasold (PSDB) classificou
como especulações os boatos

que estaria em andamento uma

reforma administrativa, com
substituição de secretários. Ele,
no entanto, revelou que o

Conselho Político, formado por
cinco integrantes do PSDB e

cinco do PFL, reúne-se esta

semana para discutir a adrninis

tração municipal e o projeto
político parã o ano que vem.

LAJE RIO BRANCO LTDA.GONÇALVES
CONTABIliDADE
Rua: Felipe Schmidt, 86
FonelFax: (047) 371-3751

Fábrica e Comércio de Laje e Lajota

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

(Após Lanch. Italiano)
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Cf)r. 5llcgr 91ídekí CJiodrígues da Uí/Da

Ortopedia e Traumatologia
Cirurgia do Joelho - Artroscopia

CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA

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

Máquinas para empacotamento
Rua Araquari, 136 - Ilha da Figueira

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

Horário de atendimento:

17h30 às 23h30
De segunda à sábados

W 371-0757

Av. Getúlio Vargas, 847 - Centro

Jarllguá do Syl - SC

Qavelli,' a loja
que veste o

homem de
bom 8osto.

Calçadão, 364 • cl estacionamento anexo - não fechamos para almoço
Fone: (047) 370-1010 - fax: (047) 433-3501

P'ONTO DOS
__

•. _.c. i·� ,

�

COLCHOaS
Calçadão, 180 - Sala 03 - Tel. (0**47) 275-3400

Colabore com as entidades
beneficentes

CP Comunidade

Lenice Rartel e Marcos
Kretchmer receberama
bênção matrimonial na
Igreja Evangélica de
Guaramirim e

recepcionaram os Convi
na Sociedade Vieirense

Marilda R.S. DiMari
aniversariou no último dia
13 de novembro e recebeu

cumprimentos dos familiares
e amigos

a esposa.s
proprietário
Texas

Restauras

introduzilld
novidadess
seletíssimo

cardápioe,
inclusive, ,

de chapead
domingos,
almoço

Adilson
Nasato

(Floricultura
Florisa)

aniversariou
ontem e

recebeu

cumprimentos
dos

familiares e

amigos --:
., .� ....

Foto Niho

fil'I.AGisela, ,'"

GislenoeR
Freitas PesS�
Márcio,jilho
OsmareIi

. Vogt, recebe,:
bênçãonUPc
Igreja Nossa,
do Rosário ($
Moiha)e
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História, Fatos eTradiÇ@ CORREIO DO POVO
Quarta-feira,

1 de dezembro de 1999 .

História em fotos
Com toda a carga poluente que os nossos rios

estão recebendo na atualidade, até se torna

impossível imaginar algo diferente .

. Se hoje a água que precisamos, retirada dos

rios, precisa ser primeiramente tratada,
havia época que as primeiras indústrias de

malhas podiam utilizá-la no

processo industrial sem tratá-la.

As águas eram tão límpidas que serviam
,

de espelho, como se pode ver nas
fotos desta semana.

Travessia de canoa, vendo-se ao fundo o

comércio de Georg Czemiewic:

Por Egon Iagnow

�

! A margem oposta, vendo-se o povoado do Laraguá
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Confira a História
liA História de nossa gente não pode ficar só

na saudade ". O Passado Só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.

Barão de Itapocu

Há 72anos
- Em 1927, na edição 449, de 24 de dezembro, do CORREIO DO POVO, na
-capa estava estampada a nota de uma mulher que matava homem a cacete.

A tragédia se desenrolava na Estrada TrêsMonos, fundos da Estrada DOmiNgOS
Rodrigues da Nova Júnior, um casal de alemães novos, trabalhava em terras

de José Constantino dos Santos, que assediava a mulher na ausência do
marido. Um dia resolveu' novamente e, encontrando a porta fechada, José,
com o ombro, abriu e, quando queria violentar a mulher, esta pegou um

sarrafo e de tal forma bateu que ele caiu e, dias depois, faleceu, deixando a

viúva e os filhos.
- O cruzador "Emden", da marinha alemã, entrava em São Francisco, e

100 cadetes e 20 oficiais vinham a Joinville, onde foram festivamente
recebidos, com passeios pela cidade e um piquenique até Pirabeiraba, Centenas
de pessoas, inclusive do 20 Distrito (Jaraguä), visitavam a belonave fundada
no porto, seguindo, depois, para o porto de Santos.

Há 71 anos
- Em 1928, uma curiosa nota no CORREIO DO POVO contava uma história
de dinheiro e ratos - A.M., sob estas duas letras escondia-se o delegado de

polícia local, que dizia ter sido lesado em regular quantia que ele pôs atrás de
um quadro. Necessitando, procurou o dinheiro que não encontrou. Todas as

pessoas eram suspeitas, mas não conseguia chegar em nenhum deles. Foi

quando teve uma idéia: os ratos poderiam ter carregado o pacote. Num
pequeno armário envidraçado, de fato, es ratos haviam levado o pacote,
com todo o dinheiro dentro. E, como não podia deixar de ser engraçado, a

nota concluía, como happyend, de que, infelizmente não deu tempo, nem
ocasião de prender os ratos autores dessa safadinha transferência.

Há 70anos
- Em 1929, o pastor Ferdinand Schlünzen desfilava a sua memória sobre

Jaraguá, lembrando que, em 1894, um distrito policial, abrangendo o

Município de Joinville, e no ano seguinte o distrito de paz. O primeiro juiz de
Paz foi Frederico Schmidt e o escrivão era Joaquim Athanasio da Costa. O

primeiro nascimento era lavrado em 3/1/1896, o primeiro casamento em 1/
2/1896 e o primeiro óbito em 28/3/1896. Depois de muita luta, Jourdan
vendeu a Colônia Jaraguá à Pecher &Cia., e esta para Domingos Rodrigues
da Nova Júnior (que foi o maior colonizador) e da Nova Júnior passou às
mãos da firma Cesar de Souza & Cia. (7) e mais tarde a Ângelo Piazera. De
Cesar de Souza & Cia., faiia parte o próprio, Ângelo Piazera e o dr. Tavares

,Sobrinho, progenitor do dr. Mário Tavares, então o político de mais prestígio
no tempo do Município de Joinville, de onde Jaraguá fazia parte.

Há68anos
- Em 1931, uma nota em língua alemã, no CORREIO DO POVO, chamava a

atenção para um leilão público que iria realizar-se em 23/6/1931, quando 6
mais famoso prédio do Salão Lorenzen era vendido por quem mais oferecesse,
acima de uma avaliação que se fazia, que se situava na margem esquerda do
Rio Itapocu � a atual Rua 412 (Max Wilhelm), quase defronte da atual
Rádio Jaraguá, construído por Augusto Carlos Mielke, inaugurado no ano

de 1913 e demolido em 1943. Na falta de outra instalação existente naquela
época, o prédio depois mais conhecido por Salão Lorenzen, servia para

realização de bailes, casamentos, reuniões
políticas, como Tribunal Correcional,
'onde funcionavam juízes de Direito, de

Paz, advogados e promotores, com

sessões dejulgamento, apresentações
teatrais, lutas de boxe. E levava a vantagem
de ser uma região onde havia luz elétrica,
obtido de gerador acionado a força
hidráulica, graças a Friedrich Wilhelm

Sonnenhohl, eletricista instalador, que
,

fixava-se definitivamente, em 1912, em
Jaraguá.

Qualidade
Marista de

Educação

K7

Rotary Club de Jaraguá do Sul
- Pérola Industrial

- Durante a Reunião Ordinária do dia

24, o Rotary Club de Jaraguá do Sul -

Pérola Industrial, através do Presidente
Ruben Braga e demais companheiros,
repassou às mãos do presidente da Ajadefi,
Sr. Petri, o cheque no valor de R$ 911,00,
referente ao resultado financeiro conseguido
através da 3" Noite Brasileira, um dos
eventos sociais máximos deste clube de

, serviço. Sr. Petri, além dos agradecimentos
feitos, fez menção de honra ao falecido sr.

Lessmann, que assumia a Presidência da

entidade, durante a realização deste evento.
O Rotary Club de Jaraguá do Sul -

Pérola Industrial agradece em público, em
nome da Ajadefi, o apoio e participação da
comunidade jaraguaense, e dos clubes de

serviço co-irmão, Rotary Clubs e Lion Clubs

vizinhos, que através destes, pudemos obter
mais este sucesso promocional. Este
entusiasta clube informa que já iniciou os

trabalhc;>s de planejamento da 4" Noite
Brasileira.

- O companheiro Ingo Krause, atual
secretário do clube, apagou algumas velinhas
na noite do dia 24, e aele, desejamos muitas
felicidades e muito sucesso junto de sua

o auditório da Scar - Sociedade Cultura
Artística -, no domingo passado (28111)
esteve totalmente lotado para assistir o
Concerto de . Formatura de seus alunos
Mayara Lueders (piano) e Ricardo Feldens
(violoncelo), cumprindo um extenso e

selecionado repertório, que arrancou
calorosos aplausos.
Mayara Lueders é jaraguaense, filha de
Adolar e Marina Lueders. É portadora de
um soberbo currículo musical. Ricardo
Feldens, natural de Dois Irmãos (RS),
organista e regente do Coral Evangélico e

professor da Casa de Música do Colégio
Evangélico e regente da Orquestra de
Cordas e a Camerata de Jaraguá do Sul.
O CORREIO DO POVO sente-se honrado
em cumprimentar os formandos com os

votos de que continuem com entusiasmo à
frente da cultura artística jaraguaense.

família e seus projetos.
- A Escola Jaraguá 84 foi representada

na reunião do dia 24 pela professora Mirtes,
diretora desta escola, e convidada especial
do clube. Na oportunidade, a professora
Mirtes expôs os principais problemas e os

novos projetos para o ano 2000 desta escola.
- Os companheiros Marco Antônio

Meneses Garreta, e Paulo Brisolla Tavares

F., convidaram os presentes e amigos, à

participaram do 2° Encontro de Com

panheirismo Recreativo dos Rotacyclisu
em Rio Negrinho, a ser realizado no próximo
dia 28, domingo, a partir das 9 horas, no tênis
clube daquela cidade, e coordenado pelo
companheiro Gilson Pedro Stoeberl e sua

eqUIpe.
Na oportunidade, estarão reunidos

companheiros(as) Rotarianos(as), Rotaca

ractianos(as) apreciadores doMotociclismo,
e do Jeep Clube do Rotary.

A renda do almoço beneficente, e as

doações individuais de lkg de-alimento não

perecível, serão doadas a uma entidade
beneficente daquela localidade.

Parabéns aos companheiros Rotarianos de

Rio Negrinho, pela bela e digna iniciativa.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Gráfica e Editc>raCPLtda_

R..-u.aWalter :rv:rarq-u.arcl't� 1_ 180
Telefe>r:l.es (047) 370-7919/370-8654/370-8649/ 370_':'_7944

E-mail: corpoV'e>@>j13s_TY1atrix:._ce>m_br

,
: ARROZAGULHlNftA

"MARTINI:
:SABORESAúDEAOSW�,:

:UM PRODUTO COM A QUAUDAllE:'
,

SKSULAR:ROZ)
'Massaranduba • sc

................... :
'

PFL reúne-se
comoPSDB
Lideranças do PFL e PSDB

estivúa� reunidas na tarde do

último sábado (20) em Massa
randuba. A iniciativa da reunião

partiu do presidente do Diretório
municipal doPFL,Dávio Leu, que
tenta organizar a oposição no

Município para as eleições. Ele
fez críticas ao governo de Mário
Sasse (PMDB). Página 7

Lar da Criança
será inaugurado

Está previsto para o próximo
dia 15 de dezembro, no Bairro
Avaí, em Guaramirim, a inau

guração do Lar da Criança. O
projeto será destinado ao rece

bimento e abrigo de menores de
até 12 anos envolvidos em situa

ções-de risco. Página 8

Fröhlich só sai

para prefeito
o ex-vereador e ex-presidente

do PFL Lauro, Fröhlich, hoje
integrante do PMDB de Gua

ramirim, disse que só sairá can
didato se for na cabeça-de-chapa.
"Se fosse para sair a vereador eu
teriapermanecido no meu antigo
partido", declarou. Página 3

.Amvali é

questionada
A votação da liberação de uma

verba para a obra da Amvali, na
Vila Nova, provoca debate no

legislativo jaraguaense. Página 4
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Moradores deGuarajuva iniciam projeto
conjunto para explorar o turismo rural

Edson JunkeslCP

Recreação: lagoas instaladas na propriedade de Tráudio Tureck já estão sendo utilizadas para atividades de lazer

Mais de 30 famílias da loca
lidade de Guarajuva, em Corupá,
e proximidades estão trabalhan
,do desde junho na irnplernen
tação de uma proposta de ex

ploração conjunta do turismo

,

rural na região. A comunidade

está localizada às margens da

Estrada Rio Novo e pretende
oferecer mais uma alternativa

para os turistas que se dirigem
à Rota das Cachoeiras. Alimen-

bamento da antiga Escola Rio

Novo, para garantir a preserva
ção histórica do prédio, construí
do em estilo enxaimel, em 1912.
A velha edificação está aban
donada. Página 2

tos de produção caseira, frutas,
hortaliças sem agrotóxicos,
além de recreação nos pesque
pagues e prática esportiva serão
oferecidos aos visitantes. A co

munidade também quer o tom-

Deputado do PT UnidadeSariitária Comércio de Secretaria de
faz prestação de de Schroeder é Massaranduba já Saúde intensificaa
contas na Vila ampliada e recebe distribuiu 200mil prevenção R

Carolina. Página 3 equipamentos. Página 7 cupons. Página 7 diabetes. Página 7

Orçamento .serrt. compromisso
Composição, fotolito e'impressao
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Fotos: Edson Junkes/CP

.Pureza: Valmor Farias pretende. comercializar hortaliçasproduzidas setn agrotóxicos História: moradores querem preservar o prédio da antiga Escola de Rio Novo

MoradoresdeGuarajuvainiciamProjetodeTurismoRurnl
,

Intençãoéoferecer
opções poro quem
visita a Rota das
cachoeiras

Corupá - Os moradores da
localidade de Guarajuva cons

tituíram uma associação para
desenvolver a exploração con

junta do turismo rural na comu
nidade. O projeto é pioneiro. no
gênero na Microrregião do Vale

do Itapocu e deverá funcionar
"como opção aos visitantes da

Rota das, Cachoeiras, principal
atração turística do Município.
Trinta e oito famílias deverão par
ticipar, oferecendo desde ali
mentos de fabricação caseira até
ati vidades de lazer, através da

prática esportiva e dos pesque
pagues. A Prefeitura deverá

apoiar realizando serviços e obras
de melhoria da infra-estrutura.

A primeira providência,
segundo Valmor Raul de Farias,
um dos incentivadores do pro
jeto, foi constituir uma entidade

para congregar os moradores de

Guarajuva e de outras localidades
próximas. Cada família deverá

participar oferecendo o que tiver

disponível, seja produtos colo-

niais, como geléias, conservas,
frutas, verduras, café colonial,
ou liberando o acesso às pro
priedades, para que os visitantes

, possarn usufruir das belezas
naturais da região.

" Farias acredita que existe um

)me��p potencial turístico no

Município, que pode ser melhor

explorado. Ele faz questão de

salientar que não se trata,

absolutamente, de competir com
o núcleo de ati vidade turística que'
já existe na área das cachoeiras,
mas sim de oferecer mais opções
para quem visita Corupá.

Na opinião dele, o turismo
rural aparece como urna alter

nativa importante e oportuna para
os moradores da região, tendo
em vista que, a bananicultura,
principal cultura agrícola do

Município, não está apresentando
os resultados desejados. "As
famílias não estão conseguindo
mais sobreviver só da produção
de bananas e precisam sair

urgentemente da monocultura",
comentou.

Conforme Farias.,a iniciativa,
com a característica de reunir
várias famílias em torno de um

mesmo objetivo, no ramo do

turismo, baseia-se em proposta
semelhante que funciona em

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

Reportagem: Milton Raasch
Fotos: Edson Junkes
Sucursal - Redação & Comercial
Rua 11 de Novembro, 224 - Massaranduba
Telefone: (0**47) 379-] 418

,
Joinville e serviu de modelo, mas
é pioneira entre os municípios do

Vale do Itapocu.
Os moradores já solicitaram

o apoio da Prefeitura para realizar
as obras e serviços de infra-es
trutura. A comunidade está reivin

dicando conservação de estradas,
iluminação da ponte de acesso à

localidade e construção de abrigos
nos locais de parada de ônibus,

A comunidade também rei
vindica a liberação da Escola

Municipalizada Rio Novo, que
neste final de ano ficará desati

vada, em função do processo de

nucleação, desenvolvido pela Se

cretaria de Educação, para que

possa ser utilizada comosede da

associação dos moradores e local
de reuniões na discussão das

questões do Projeto de Turismo
Rural.

Os moradores também pre
tende oferecer a prática esporti va
como alternativa aos visitantes.

A proposta já teve manifestação
favorável da FundaçãoMunicipal
de Esportes e será implementada
com o apoio da Sociedade Es- '

portiva Rio Novo. Dessa forma,
observa Farias, além de atender,
aos visitantes, o projeto também

servi ri a para i ncen tiv ar os

próprios jovens da comunidade

LABOMASS
Laboratório de Análises Clínicas LIda.

, ,

:Dm. E/itllle Vieira Cardoso
Farm, Bioq, - CRF 1513

Sócia-Gerente

10 A>10b bc b0>11 ... tC>1biH1C>1to

Horário de atendimento
De segunda a sexte-ieire

das 7h às I1h45
das 13h30às 17h30

Pcstcde ::C'eID to'Tlbéfr rc;""csp to' Xqodc Ccroçöc de.:eSLS

Rua 11 de Novembro. 2965 ' Massaranduba

Fone: (Oxx47) 379,1392

na prática esportiva.
Outra reivindicação dos mo

radores é a recuperação e o tom

bamento da antiga escola do Rio

Novo, com a finalidade de ga
rantir a conservação histórica do

prédio, construído no estilo enxai

mel, em 1912.
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o serviço de auditoria contratado pelaCâmara de Vereadores de
Guaramirim para averiguar supostas irregularidades no

funcionamento administrativo do Hospital Santo Antônio já está
em atividade. O resultado dessa verificação deverá constar de
relatório que será encaminhado aos vereadores integrantes da

Comissão Especial de Inquérito, que têm a missão de esclarecer
esta situação. Como o recesso do Legislativo municipal está

próximo, dificilmente a comissão terá tempo suficiente para trazer

os fatos à tona (se realmente existirem), ainda durante este ano.

Preocupação
O prefeito Luís Carlos

Tamanini vê com muita

preocupação a discussão que
se instalou em torno da real

.contribuição da Amvali
(Associação dos Municípios
do Vale do Itapocu),
por ocasião da tramitação
na Câmara dos Vereadores de

Jaraguá do Sul, do pedido
de suplementação de recursos

para a conclusão da sede
da entidade que
ele presi de.

Importância
Na opinião de Tarnanini, é
evidente a importância da

Amvali para os municípios do
Vale do Itapocu e

principalmente.para as

pequenas prefeituras, que
freqüentemente precisam

recorrer aos serviços técnicos
prestados pela entidade, para a

execução de tarefas diversas.
Tamanini disse estar

preocupado também com o

precedente que está sendo
aberto com essa discussão.

Vidas ceifadas

Num curto período de tempo, três jovens perderam a vida em

acidentes de trânsito ocorridos na Rodovia SC-413, na ligação das

cidades de Massaranduba e Guaramirim. Além de ser um trecho

sinuoso, com muitas curvas, é uma região onde o. tráfego de

veículos geralmente é bastante movimentado, acaba ficando ainda
mais intenso com a chegada do verão. É recomendável trafegar

com cautela nesse trajeto.

Começando'
O cenário político
massarándubense começa aos

poucos a ficar movimentado. O

presidente do Diretório

municipal do PFL, o ex-prefeito
Dáyio Leu, desponta como o

principal articulador dos
partidos oposicionistas no

Município. No último final de
semana ele convidou os

tucanos para uma reunião: no
que pode ser Q primeiro passo
para um alinhamento para as

eleiçõ'es municipais do ano que
vem. Leu também já conversa

Com o PDT.

Alerta

A Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de

Guaramirim divulgou nota

alertando as empresas locais de

que não haverá prorrogação no

prazo de aquisição do Emissor

de Cupom Fiscal, previsto
para 31 de dezembro, para as

que vendem ao consumidor

final, com faturamento de R$
120 mil a R$ 240 mil. A

Associação se coloca,
inclusive, à disposição para

realizar compra conjunta, no
intuito de obter melhores

preços.

Nova diretoria
A nova diretoria da Associação Comercial, Industrial e Agrícola

de Corupá tomou posse ontem, sob a presidência de

Hermann Suesenbach

Recanto

Roda

D'Água

Piscinas

Naturais

Guarani-AçuITifa Rohweder à.12 Km do
Centro - Massaranduba - SC

Fone(Oxx47) 379-1871

.r=t'1rabelionatoJ.\.�JL.
, T deNotas e

Protestos de

Osnildo Bartel
ir 373-0404

Lauro Fröhlich diz que só sairá
candidato se for para prefeito

Ex-pefelista diz
que não se trata
de imposição,
mas de coerência

Edson JunkesiC P

Guaramirim - O ex-verea-

_

dor Lauro Fröhlich, que recen

temente deixou o PFL, onde
exercia a presidência do partido,
para ingressar no ,PMDB, só sairá
candidato nas eleições municipais.

.

se for para concorrer a prefeito.
"Se fosse para ser novamente

vereador eu teria permanecido no

PFL", avisou. Ele esclareceu que
não existe nenhuma imposição
nessa declaração, afirmando que
foi bem recebido no PMDB e está

tendo bom relacionamento no

novo partido. Mas disse que a

disposição de disputar na cabeça
de-chapa é a postura que está
mantendo desde o início e que o

fez inclusive deixar o PFL, ao

"perceber que esta possibilidade
me estava sendo tirada".

Fröhlich disse estar ainda num Convicção: ex-pefelistas têm projeto político definido
momento de transição, em

função da decisão de desligar-se
do PFL, partido do qual foi o

candidato a prefeito em 1996.
Conforme o ex-vereador, ele

estaria ainda aparando arestas da

nova situação, mas "animado
com a aceitação extraordinária

que tivemos no PMDB". Ele ad

mitiu que tem encontrado "pes
soas descontentes e até revolta

das" com a mudança de partido,
mas em compensação, afirmou,

"existem também aquelas que eu

conquistei, justamente pela
atitude tomada".

O ex-vereador tem se mantido

ativo na política, participando de

eventos nas comunidades e pro
curando esclarecer a população
"sobre os reais motivos da minha
decisão". Fröhlich acredita que,

apesar de tudo, estaria "agre
gando valores".

Ele não quis comentar a atual

discussão que se trava nos meios

politicas locais, em torno da

formação da Comissão Especial de
Inquérito para investigar proce
dimentos administrativos no Hos

pital Santo Antônio. Mas conside
ra lógico que os vereadores de

sempenhem a principal função do

Legislativo, que é a fiscalização das
contas públicas. "Mas que a .CEI
tem motivação política, isso não

, tenho a menor dúvida", conclui.
'

.

CarlitoMerss faz prestação de contas naVilaCarolina
o deputado federal Carlito

. Merss (PT) estará neste sábado,
às 17 horas, na Vila Carolina, no
Bairro Rio Branco, para realizar
a "prestação de contas" da

atuação parlamentar. Haverá pan
fletagem e reunião com os

moradores do bairro. Na visita,
o deputado deverä estar àcorn-

Supermercado

.tQ.
379-1003
379-1654

Av.SetedeSetembro,1140-Massararduoo-SC

panhado (je militantes locais do
Partido dos Trabalhadores ..

De acordo com o secretário
do PT, José Thomaz Barbara Fi
lho, o partido deverá realizar uma
série de reuniões nos bairros,
expondo as idéias e propostas e

recebendo as manifestações das
comunidades. Recentemente, um

PANIFICADORA
JAQUELINE
Pães - Tortas - Roscas

Aceitamos encomendas

ir 973-6112
Rua 11 de Novembro,3128 - Centro

Massaranduba - SC

desses encontros foi realizado no

Bairro Corticeira.

Esta movimentação faz parte
da preparação do PT para as

eleições municipais em Guara
mirim. O partido havia ficado

algum tempo afastado da disputa
no âmbito municipal, mas,

segundo Bárbara Filho, "deverá
retornar com muito ânimo no ano

que vem". As últimas par
ticipações na disputa do governo
municipal ocorreram nos anos 80,
eil'] duas ocasiões, tendo na

época Jair Amorim como can

didato.
o PT, que já iniciou con

versações com o PPS em torno

de uma possível coligação,
pretende eleger pelo menos dois
vereadores no pleito eleitoral do

próximo ano -.
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acrescentando 'que até mesmo a

Câmara de Vereadores local deu,
entrada com um pedido' para
elaboração de projeto para a

construção da futura sede.
Para a secretária, não procede

a acusação de empreguismo feita
pelo vereador Carione Pavanello.
"Nossa equipe é enxuta e os

salários não excedem aos R$ 12

mil, incluindo encargos". Con-
. forme Maria Teresa, a equipe da
Amvali é composta de uma

arquiteta, um desenhista técnico,
uma técnica em contabilidade,
telefonista e de um economista,
além dela própria, que responde
pela secretaria-executiva.

O economista Mateus Sil
vestrin integrou-se à equipe re

centemente, vindo de Chapecó.
Ele tem experiêncianas questões
referentes ao movimento econô

.

mico dos municípios e tem nisso,
basicamente, a principal tarefa.

Outra questão, segundo Maria

Teresa, é a própria inter-relação
dos municípios da microrregião
que precisa ser considerada. "Se

Jaraguá do Sul recebe recursos

do Reforsus, é com base na po

pulação microrregional", lembra.
Na opinião' dela, parte do

desconhecimento que existe em

relação ao trabalho prestado pela
Amvali se deve ao fato de que não

existe nenhuma publicidade.
"Nossa função é fazer acontecer.
Fazemos e não anunciamos".

CORREIODOPOVO,1 DE DEZEMBRO DE 1999

Edson Junkes/CP

Faltando: prefeituras ainda precisarão investir R$ 60 mil para concluir prédio iniciado em 1995

Vereadores

questionam
liberaçãode
verba para a sede

.'

Jaraguá do Sul- A Câmara
de Vereadores autorizou na

sessão da última quinta-feira
(25), em primeira votação, o

Executivo Municipal a repassar
verba no valor de R$ 18,7 mil

para a conclusão da obra da sede
da Amvali (Associação dos

Municípios do Vale do Itapocu),
na Vila Nova. Oito vereadores

apoiaram a liberação dos recursos
e seis foram contrários. A

votação da matéria foi acom

panhada de críticas dealguns ve

readores, questionando a contri

buição da entidade no desen
volvimento dos municípios da

Microrregião do Vale do Itapocu.
O vereador Moacir Bertoldi

(PPB) sugeriu na tribuna que a

associação preste contas das
verbas recebidas .. Gilmar Menel

(PMDB) votou contrário, ale
gando que a cidade tem

necessidades mais urgentes,
como a pavimentação de ruas.

Lia Tironi (PSDB) disse ter

conhecimento de que a Pre-
p

feitura não tem sequer dinheiro'
em caixa e, por isso, não deveria
assumir mais este ônus.

Pedro Garcia (PMDB), que
apoiou a liberação da verba,
discordou das críticas, elogiando
a atuação da entidade e afirman
do que "a Amvali contribui para
o desenvolvimento da micror

região". Garcia relacionou ta

refas cumpridas pela associação
e des tacou pri nci paImente Ö

trabalho de acompanhamento do

movimento econômico do s

municípios, determinante do

rateio dos recursos que retornam

doICMS. Garcia alertou também

para que não seja feita confusão
entre recursos de manutenção e

verbas destinadas ao custeio de

serviços e projetos.
O vereador Carione Pavanello

. (PFL) foi incisivo, indagando
sobre os salários que estariam
sendo pagos e acusando a

entidade de "cabide de empre
go". Con. 'me o vereador, a

AGRADECIMENTO

o Departamento e a 8ª fase do Curso de Pedagogia da Fundação
Educacional Regional Jaraguaense FERJ. Vem agradecer as
seguintes empresas: Itajara Hotel, Correia do Povo, Cosmos
Turismo; Supermercado Angeloni, Cia. Embalagens, Cassuli

Advogados Associados SIC Ltda., Floricultura Florisa, Posto Mime,
Gráfica 22, Roger Rent-A-CAR, Trapp, HC Hornburg, Kastrup &

Junqueira, Sindicato do Vestuário de Jaraguá do Sul, Joalheria e

Ótica Paládio, Fass Bier Distribuidora de Bebidas; Alimentícios
Sasse, pelo incentivo e apoio proporcionado à concretização da II

Jornada da Educação, realizada no período de 17 e 19 de
novembro. Certos de que o sucesso obtido só foi possível, por
termos estabelecido esta parceria entre escola e comunidade.

Repassede verbaampliadebate
sobre a importância daAmvali

Prefeitura deveria utilizar a verba
destinada à conclusão da sede da

Amvali, no atendimento infantil..
"Sou contra e ninguém me faz

mudar de idéia na próxima
votação", arrematou Carione.

A vereadora Niura Sandra

Demarchi dos Santos (PSDB),
que havia pedido vistas do projeto
no início da semana semana,

votou pela liberação da verba,
explicando que procurou alinhar
se com a posição do prefeito
Ir ineu Pasold (PMDB) e da

bancada tucana. Na opinião dela,
o assunto só deveria ser tratado

no ano que vem. A vereadora

Maria Elisabet Mattedi (PFl)
concordou com a sugestão de

Bertoldi, de que algum repre
sentante da entidade faça ex

planação sobre a utilização de

recursos.

Pasold quer a desocupação
das salas que a Amvali ocupa no

prédio da antiga prefeitura, para
instalar o Museu Municipal no

local. Ele já havia defendido o

término da obra durante reunião

dos prefeitos da microrregião, em
BarraVelha.

E�RAVIO DE DOCUMENTO

LAÇOS DE RENDA

CONFECÇÕES LTDA-ME,
estabelecida à Rua José
Menegotti, 323, sala1, Nova
Brasília, em Jaraguá do

Sul(SC), inscrita no CNPJ sob
n2 00.552.824/0001-74, e no

estado sob n2 253.035.635,
vem comunicar o extravio das
notas fiscais não utilizadas 101

até 175 da série 1, da AIDF n2
051430428.

Secretária diz que vereadores
deveriam conhecer trabalho feito
A secretária-executiva, Maria

Teresa Amorim Nora, gostaria
que os vereadores conhecessem
melhor a atuação da Amvali. Con
forme Maria Teresa, difici Imente

algum vereador acompanha o

trabalho, apesar de o Legislativo
ser informado regularmente sobre
as reuniões realizadas. "Alguns
sempre alegam falta de tempo",
afirma, aorescentando que quem
não comparece não tem con

diçõesde avaliar a enti.dade. Ela

garante que, graças ao trabalho

da equipe, Jaraguá do Sul con

seguiu maior participação no re

torno de ICMS, e acredita que
falta divulgação do trabalho feito

pela equipe da associação.
Maria Teresa diz que são mui

tas as tarefas que poderiam ser

mencionadas para exemplificar o
desempenho da associação, mas
aponta o acompanhamento sobre
o movimento econômico dos mu

nicípios, como uma das que de

vem ser destacadas. Segundo ela,
Jaraguá do Sul deixou de receber

R$ 40 mil por mês, de retorno

do ICMS, no ano passado,
quando o serviço da equipe téc

nica não foi utilizado. "Felizmente
retomamos a tarefa e conse

guimos elevar o retorno em R$
60 mil mensais".

Ela cita diversos outros ser

viços, como a elaboração das pro

postas do Prodetur, acompa
nhamento do consórcio inter

municipal de saúde, participação
na elaboração dos planos pluri
anual federal (com as associações
comerciais e i ndustri ai s) e

estadual, organização do con

gresso de municípios recente
mente realizado em Lages, sem
contar os projetos técnicos for
necidos para prefeituras e enti

dades, como os da Câmara de

Vereadores e da Associação
Comercial, Industrial e Agrícola
de Corupá.

- As pequ�nas prefeituras
não contam com toda a estrutura

e assessoria técnica como a de

Jaraguá do Sul, por isso somos

bastante requisitados -'--, afirma,

. EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A AJAPSY - Associação Jaraguaense de Psicólogos, de acordo
com seus estatutos sociais; convida seus associados para
Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada dia 08 de dezembro �e1999, tendo por local as dependências do Centro Empresanal e

Jaragi.Já do Sul, sala 02. A .primeira convocação está prevista para ��19 horas e 30 minutos e na falta de quorum, prorrogada para as

horas, com qualquer número de presentes.
Ordem do dia:
1 - Prestação de Contas
2 - III Encontro Jaraguaense de Psicologia
3 - Assuntos Gerais

,

Odenite C. de Magalhãés
Presidente AJAPSY

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Campanha incentiva colocação
de pinheirinhos no comércio,
Guaramirim - A diretoria

de Comércio da Aciag (Associa- ,

ção Comercial, Industrial e Agrí
cola de Guaramirim) iniciou
canlpanha incentivando a colo

cação de pinheirinhos em frente

aos estabelecimentos lojistas, vi
sando contribuir na ornamen

ração da cidade para a come

moração do Natal. Conforme a

diretora do SPC (Serviço de Pro

teção ao Crédito), Roseli Krüger,
a campanha deverá reforçar ou
tras iniciativas semelhantes, co
mo o concurso de decoração de
vitrines e fachadas e de prepa
ração de jardins nas residências.

Roseli acredita que se houver
boa participação dos lojistas, o

segmento do comércio estará
dando boa contribuição para o

embelezamento da cidade neste

final de ano. Ela concJamou, prin
cipalmente, os estabelecimentos
localizados na Rua 28 de Agosto,
centro da cidade, a terem uma,

participação bastante ativa na

campanha.
Neste ano, o processo de

escolha dos melhores trabalhos
decorativos será modificado,
dando oportunidade para a

participação da eornunidade. A

seleção dos melhores trabalhos
será feita por votação, através de
uma urna que será instalada na

agência dos Correios.
HORÁRIO ESPECIAL �

O comércio de Guaramirim cum

prirá horário especial a partir de
segunda-feira (6), facilitando o

acesso da população às compras
de final de ano. De 6 a 10 de de

zembro, funcionará até 19h30;
No sábado, dia 11, das 8 às I 5 ho
ras. De 13 a 17 de dezembro, até
às 20 horas. No sábado, dia 18,
das 8 às 16 horas; no domingo,
dia 19, das 14 às 18 horas; de 20
a 23 de dezembro, até às 21 ho
ras. No dia 24 de dezembro, das
8 às 12 horas.

'Iamaníní atribui divergências
à "briga pelo poder" em JS

Presidente da
Amvali afirma

que a entidade é
útil aosmunicípios

Corupá - o prefeito de Co

rupá e presidente da Amvali, Luís
Carlos Tamanini (PMDB), atri
buiu à "briga pelo poder político"
em Jaraguá do' Sul as dificulda
des na confirmação doMunicípio
na disponibilização dos recursos

necessários à conclusão da sede
da entidade. Ele lamentou o fato,
destacando que os pequenos mu

nicípios precisam dos serviços
,

técnicos prestados pela associa:
ção e afirmou que um eventual
distanciamento de Jaraguá do Sul
seria "andar na contramão", por�
que a solução de diversos pro
blemas comuns na microrregião
passa pelo associativismo.

Tamanini já havia manifestado

preocupação com o assunto na

última. reunião dos prefeitos, em
Jaraguá do Sul, na semana pas
sada, depois de tomar conheci
mento do pedido de vistas da

matéria. Ele argumentou que os

vereadores não podem desconsi
derar o fato de que a liderança
que Jaraguá do Sul exerce sobre
as cidades vizinhas, implica numa

certa co-responsabilidade. "Os

Preocupação: Tamanini diz que o reinicio da obra evitará disperdicio

pequenos,municípios não devem
ser lembrados só na hora de

eleger deputados", desabafou.
O rateio dos recursos (cerca

de R$ 60 mil) entre os sete

municípios filiados, ficou com

binado durante reunião da Amvali
realizada em Barra Velha. Pelo

acordo, as prefeituras repassarão
as contribuições com base no

movimento de FPM ou ICMS,
em cinco pagamentos. A partici
pação maior será a deJaraguá do

, Sul, com R$ 18,6 mil. As contri-.
buições dos demais municípios:

conforme informação da secre

tária-executiva, Maria Teresa
Amorim Nora. Por pouco a ques
tão não foi parar na Justiça.

A construção, propriamente
dita, também sofreu trans

tornos. A fachada saiu dife
rente do projetado e a cobertura
teve que ser modificada. Ex

posta à intempéries, a edifica

ção está saindo mais cara do que
o previsto. "Tivemos que
refazer muita coisa", admite o

.

presidente Luís Carlos Tama-

Apoio: CORREIO DO POVO e Rádio Jaraguá

Construção da sede teve atraso e rescisão contratual
A construção da sede própria

da Amvali tem sido bastante com

plicada. Iniciada em 1995, na ges
tão do ex-prefeito de Massaran
duba OdenirDeretti, então na pre
sidência da entidade, a obra atra

sou três anos e 30% da edi ficação
ainda não foi concluída. Os
trabalhos só foram retomados no

início deste ano, com o prefeito
Luís Carlos Tamanini, de Corupá,
na presidência da associação. A
construtora não utilizou materiais

especif icádos em contrato,

Schroeder - R$ 5,4 mil; Corupá
- R$ 6,2 mil; Barra Velha - R$
7,2 mil; Massaranduba - R$ 7,2
mil; Guararnirim -R$ll mil; São
João do Itaperiú - R$ 4,2 mil.

Conforme Tamanini, a

construção precisa ser concluída,
até para que seja evitado des

perdício do dinheiro público. A
paralisação da obra, durante apro
ximadamente três anos, devido a

problemas com a empreiteira,
comprometeu as instalações
inacabadas, que ficaram sob a

ação de intempéries.

nini, que estima em mais de R$
20 mil o prejuízo sofrido.

A Amvali existe há 20 anos e

a sede da entidade já foi trans
ferida de local várias vezes. Nas

atuais instalações, na antiga pre

feitura de Jaraguá do Sul, no Cen
tro, dispõe de espaço suficiente,
o que não acontecia quando fun
cionava no prédio da Câmara de

Vereadores. Mas tem problema
com a instalação elétrica, que
precisa de reparos. "Isso aqui é
um perigo", diz Maria Teresa.'

DE 06/NOV. À 05/DEZ.
-SÁBADOS E 'DOMINGOS

1;,)aS 20:30hrs.
IN6R SSO A R$ ,001 fí!:J�.:"t_ _. c.xJ
COM BaNUS R ,QQJ O,lj(WU'f

(_x:) &tdtuMf, de tfr.' I r1IIJJl
R: JORGE CZERNIEWCZ ,J'lfio
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Por

ocasião de

suar

Eucaristia,
a bonita
Danieli

Cisz, com
seus pais,
Suely
Rosae

José, e o

irmão,
Cristyan

LOJA

Baumgarten
W 379-1681

If. FESTA
.

.

I(ibelêZã
Domingo, dia 5, acontece
a grandiosafesta da
Gruta do Sagrado Coração de
Jesus - Guarani-Mirim.

Compareça e prestigie
esta que é uma das
maiores festas de
Massaranduba.

Sabor e qualldade que
se põe a mesa

Fone 379-1318
Fax 379-1524.
Massaranduba - SC

. Cada umpuxa a brasapra sua sardinha, não é? Então lá vai:

Esta gatinha em meus braços é Fernanda, minhafilha. Uma
beijocal!!

Cleunice Tomczak - presidenta do Conselho Administrativo
-, acompanhando irmã Leucália - diretora do hospital=«,
secretária de Saúde, SôniaMartini, e o prefeito Mário Sasse

na chegada de "um dos aparelhos (autoclave)" doados pelo
industrial Wandér Weege ao nosso Hospital Sagrado
Coração de Jesus.
ÉMassaranduba experimentando o sentimento de

solidariedade daquele empresário

r-�---�------�-------�
� .

ANIVERSARIOS...I
1
1 2/12 Luzia Pera Stringari
I Jerry Edson de Souza

1 3/12 Celine Gertrud Sprung Sasse

I
.

Andréia Ione Belino Safanelli

I 4/] 2 Tan i a Reginá Ranguetti Deretti
I Verena Teresinha Sawulski

15/12 Leo Fernando P. Moczulski

16/12 JulioBorgmann
I Maria Gislene Finassi Stringari
I Nivaldo Rietter

17/12 VictoriaFinassi Radke
I
I
1
I
1

o parabéns a você desta semana é especial para o

empresário Alberto Correia, da empresaIndústria
Química Dipil- dia 8/12; e para Clara Cis: Lubawski,
da verdureira Santa Clara, que aniversariou dia 29/11.

�--------------------�

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

CANTINADEO
PIZZARIAERESTAURANTE

Korßmor
Móveis eEletrodomésticos

Promoção de Estofados
20% de desconto à vista

ou 6x sientrada
Todos os dias, almoço com Bufê.

À Nohe, Pizzas em 15 sabores diferentes.

Fone (0**47) 379-1757 TELÉ-ENTREGA379-1324

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

E::!" I@!Sna]'sUI
Vamos aproveitar esta fase
tão bonita, com ruas e cidades
iluminadas, decoradas, para
iluminar também os nossos

corações. Levar aos amigos,
parentes, vizinhos, conhecidos,
um pouco de esperança, uma

palavra amiga, um abraço
fraterno, um sorriso franco.
Afinal, é tempo de Natal!

� ACIAM

Associação Comercial de
Massaranduba, em conjunto .

com a Prefeitura eo comércio
local, marcou para sexta-feira,
dia 3, achegada do Papai
Noel e a inauguração da

DecoraçãoNatalina.
Defronte à Prefeitura.

Tragam seus filhos e

venham assistir este bonito
evento.

L:m., tli ii iiiHlij'tii
De mui to bom gosto o novo

visual do prédio da AM 1010.
Parabéns!

Epor falar em AM 1010,
fiquei surpresa com a

audiência da Rádio Jaraguá no

Município deGuaramirim
está com a bola toda!

Afinal, ninguém é líder por
acaso ...

ACONTECEEM
SCHROEDER

Dia 3 - Culto Ecumênico
do Ensino Médio no

ColégioMiguelCouto
Dia 4 - Encerramento

das atividades do Clube dos

.

Idosos Alegre Vida
Dia 5 - Grande Concerto

Natalino de COrais, na Igreja
, da Paz. Imperdível!
I
I
I
I

Lembrando aos idosos
do Clube Alegre Vida, que
domingo haverá o

último encontro do
milênio.
Não deixem de participar.

Abraço da coluna ao
.

atuante prefeito de

Schroeder, amigo Gregório
. Tietz, que corre contra o

tempo para realizar todas as

obras previstas ein seu

projeto para este ano.

Boas Festas!
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Dávio Leu articula a oposição
e critica o governo municipal
Massaranduba - o ex

prefeito e presidente do Dire

tório municipal do PFL, Dávio
Leu, deu o primeiro passo no

último sábado (27) para iniciar
á articulação dos partidos de
oposição ao governo municipal,
visando uma possível com
posição para as eleições do ano

que vem. Ele convidou o pre
sidente do Diretório municipal
do PSDB, Mário Fernando

Reinke, para uma "conversa" e

disse já estar tratando do
assunto também com Giovani

Tonet, do PDT.

Conforme Leu, o encontro

com os líderes tucanos no finí}l
de semana foi um contato ainda
'bastante preliminar, p ar a

discutir a sintonia de idéias e

princípios para as eleições do

próximo ano, mas afirmou que
representou a' manifestação
formal do interesse do PFL de

progredir para a'coligação entre
os partidos. A decisão de ini
ciar as conversações com os

tucanos foi tornada durante
reunião da Executiva do PFL,
realizada na quarta-feira da
semana passada.

Leu está animado com o

crescimento do PFL em Mas

saranduba, afirmando que foi o

Município onde o partido mais

progrediu na microrregião, re
cebendo aproximadamente 300
novas filiações. Ele destacou
que existem outros nomes, além
dele próprio" em condições de

disputar a indicação da candi
datura a prefeito, como Zeferino
Kuklinski, Lirídio Zanotti e o ve
reador Almir Trevisani. "Todos
os que se julgam em condições
devem se manifestar. Eviden

temente, o partido deverá es

colher o melhor", assinala.
Ele não poupou a atual ad

ministração municipal, acu

sando o prefeito' Mátio ,Sasse
(PPß) de, estar governando

. "com o freio de mão puxado".
Conforme Leu, isto seria visí

vel principalmente na conser

vação de estradas e na pres

tação de pequenos serviços para
a população. "Tudo sempre é

muito difícil", enfatizou. "Até
transporte de doentes em

ambulância estão cobrando,
pelo que me relataram, e isso é

inaceitável", acrescentou.

Dia do Diabético é destacado
com palestra emMassaranduba
Massaranduba - A co

memoração do Dia do Diabético,
que transcorreu em 14 de

novembro, foi marcada com a

realização de uma palestra do mé
dico Flávio Martini, na Unidade
Sanitária, na última sexta-feira
(26). Existem cerca de 60 pes-

.

soas portadoras da. diabetes no

Município, 42 delas recebem
insulina fornecida regularmente
no Posto de Saúde.
A secretária de Saúde e Bem

Estar Social, Sônia Martini, con
sidera este número bastante ele

vado, considerando o tamanho da
cidade. Por isso, conforme ela,
o trabalho preventivo deve ser

mantido.
A diabetes se mani.festa pelo

aumento da glicose no sangue,
devido a deficiência do hormônio
da insulina. O nível normal de gli
cose no sangue, em jejum, é de

aproximadamente 60 a 115 mI por
100 m I de sangue. Pessoas que

apresentam níveis acima disso

podem estar acometidas da

diabetes Mellitus, também conhe

cida popularmente como "sangue
doce" ou "urina doce".

Os sintomas são muita sede e

fome, urina freqüente, emagre
cimento, demora na cicatrização
de ferimentos e dormência ou for

migamento nas mãos e nos pés.

NOTA DE FALECIMENTO'
Faleceu no último dia 29/11 , vítima de acidente de

trânsito, a jovem Aline Janaína Orzechowski, filha
de Silvério e Sieglinda, com a idade de 16 anos.

Convidamos a todos para a Missa de 7º Dia, que
será celebrada dia 4 de dezembro (sábado), às
19h30, na Capela Nossa Senhora Auxiliadora.
O Jornal CbRREIO DO POVO e a Rádio�araguá
manifestam as mais sinceras condolências

,
,

Comércio deMassaranduba já
dístribuíu75prêmios aos clientes
Promoção
reforça
concorrência com
outras praças

mil cupons e que será neces

sário acrescentar outros 40
mil. O cliente tem direito a um

cupom a cada R$ 20,00 gastos
em compras. Com esta estra

tégia, a associação comercial

espera prender o interesse do

consumidor na cidade, com
batendoa influência de outras

praças de consumo da região.
Riboldi acredita que o mo

'virnento no comércio aumen

tará a partir desta semana,

tendo em vista que as empresas
iniciaram o pagamento do 13°

salário e à população fará as

compras para as festas de final
de ano.' Ele calcula entre 30 a

50% o crescimento das vendas,
dependendo do ramo do estabe
lecimento.

O diretor de SPC (Serviço
de Proteção ao Crédito), Mário
Sebold, diz que as vendas já
estão reagindo. "O movimento
de clientes subiu consideravel
mente nos últimos dias", disse,
acrescentando que boa parte
dos consumidores está prefe
rindo fazer as compras a prazo.

Sebold destacou um aspecto
que ele considera bastante posi
tivo na praça comercial de Mas
saranduba, que é o baixo índice

de inadimplência, de 0,02%.,
DECORAÇÃO - A Aciam

continua recebendo inscrições
de empresas e da população,
interessadas no concurso de

decoração natalina de fachadas
e vitrines. O concurso deverá

constar de cinco diferentes

cate-gorias, incluindo a das
fachadas residenciais. Para a

escolha dos melhores trabalhos
decorati vos serão considerados
os cri téri os de cri ati vi dade,
originalidade, arte e beleza. Os
três primeiros colocados de
cada categoria serão agraciados
com troféus, que serão entre

gues na programação de encer

ramento, na praça, dia 23 de
dezembro.

Massaranduba - Setenta
e cinco prêmios já foram sor

teados entre os clientes de mais
de 40 estabelecimentos, na

campanha 101 Prêmios, que
está sendo desenvolvida pela
Aciam (Associação Comercial,
Tndustrial e Agrícola de Mas

.

saranduba), com a finalidade de

incentivar os consumidores a

fazerem suas compras no. co
niércio local. O próximo sor

teio, que distribuirá mais 26

prêmios, está previsto para o

próximo dia 23 de dezembro,
às 19h30, na praça da Prefei
tura. A Aciam, através do Nu

cleo da Mulher Empresária,
está incentivando também a

orna-mentação natalina da

cidade, em lojas e residências.
O presidente da Aciam, Jai

ro Riboldi, considerou a cam

panha bem-sucedida até o mo

mento, informando que já fo- Satisfeito: Riboldi calcula quejáforam distribuídos 200mil cupons
ram distribuídos cerca de 200

. Unidade Sanitária de Schroeder é ampliada
Schroeder - A Unidade

Sanitária está sendo reformada e

ampliada em 167 metros qua
drados. As instalações também

serão dotadas de. novos equi
parnentos. As melhorias fazem

parte das providências que a Se
cretaria de Saúde, Saneamento e

Bem-Estar Social está tomando

para transformar o local num

Pronto-Atendimento, apto a

prestar primeiros socorros, com

serviços médicos e de enfermagem.
Conforme o prefei to Gre

gório, Tietz, a intenção é ofere
cer uma estrutura melhor do

que a de um posto de saúde em

condições normais, para que a

população tenha para onde se

dirigir numa numa situação de

emergência, tendo em vista que
na cidade não existe hospital. A
Prefeitura está utilizando recur

sos do Reforsus para realizar as

obras, no valor de R$ 78 mil.
A secretária de Saúde, Me

lita Lindner Rubin, acredita que
a ativação do serviço possibi
litará a realização de diversos

pequenos atendimentos médi
cos na Unidade, evitando com

isso a sobrecarga do Pronto-
.

Socorro do Hospital São José,
em Jaraguá do Sul.

Oito médicos prestam ser

viços à comunidade.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Lar da Criança
será entregue,
nodia15

Guaramirim -

Es tá previ s ta para o

próximo dia 15 de

dezembro, às 20 ho

ras, a inauguração do
Lar da Criança "Valdir
Marcos Moroso", des
tinado ao atendimento
de menores com idade
até 12 anos, em situa

ção de risco. O prédio
onde o serviço deverá
funcionar está sendo

preparado com adapta
ção das instalações e

colocação de mobiliá
rio. O prefeito Luís
Carlos Tamanini anun
ciou que o Município
de Corupá tem interes
se em participar do

projeto, que já conta

com o apoio das pre
feituras de Guarami

rim, Schroeder e Mas
saranduba.

A presidenta da Ca
sa da Amizade - enti
dade que reúne as vo

luntárias do Rotary
Club e que ficará res

ponsável pelo funcio
namento do projeto -

Maria Dambrowiciz

Vasques, informou que
os trabalhos deverão

iniciar imediatamente.
Ela acredita que a clien
tela inicial será forma
da por crianças que no

momento estão reco

lhidas em lares provi
sórios. Conforme Ma

ria, a principal diretriz
de trabalho será bus

car, sempre que possí
vel, a reintegração das

crianças às origens.
Diante disso, ela prevê
uma atividade abran

gente, porque será pre
ciso envolver também
as famílias.

Maria alertou para que
não seja feita confusão
sobre a finalidade do pro
jeto, destacando que não

se trata do atendimento a

menores infratores, mas
àqueles em situação de
risco. "Crianças com -

problemas familiares sé

rios, como espancamen
tos e maus-tratos, enfim,
situação desse tipo", es
clareceu. Segundo ela,
só em casos extremos os

menores serão encami
nhados para adoção.

H

o Caninho MulHuso da....
A Trapp está lançandc;l PRACTICAR: 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.
PRACTICAR' da Trapp. Porque você tem coisas

mais importantes para fazer do que car�egar peso.

VERSAtiLIDADE E RESISTÊNCIA
.,,"" Prático para limpezas de residências, escritórios e empresas em geral,
podendo colocar dois sacos para separar lixo por tipo, regular a altura ideal para limpar seu jardim, recolher folhas,

grama cortada, ervas dal)inhas 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 c'argas.

I
I

Ruu'luinville; 1117
Cx, POSTAll 06' CEP 89256·500' luruguá do Sul. SC

Fone (047) 371·0088 • Fax (047) 371.19�7
http.//www•••upp.com.b. ,

OOOPOV080An�
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Estou diabético. E agora?
.

A diabetes é uma doença que afeta muitos ..

aspectos da vida do.doente, por isso a

primeira reação de uma pessoa ao descobrir

que tem diabetes é sentir-se confusa e

amendrotada.
A doença se desenvolve quando o pâncreas, .

glândula localizada na cavidadeabdominal,
não produz insulina, ou o faz de forma

deficiente, impedindo esse hormônio de

exercer sua principal função: fazer com que

a glicose seja absorvida pelas células.
Quando isso ocorre, as células fica�
subnutridas e há um acúmulo de glicose no

sangue. Então a pessoa passa a se sentir

muito fraca, começa a emagrecer e a urinar

mais do que o normal. De umamaneira

simplificada, podemos dividir o diabetes em
tipo I, ou insulina dependente, e tipo II,
insulina-independente. O diabetes tipo I

(dependente de insulina) ocorre geralmente
emindivíduos jovens e magros e tem um

início tempestuoso.
Antigamente era conhecida como diabetes

juvenil. Nessa forma, ocorre uma destruição
das células B no pâncreas, destruição essa

ijac@netuno,com,br

"
LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLÍNICAS.LTOA, .

25 DE NOVEMBRO
DIA DO DOADOR DE SANGUE

Doar sangue e um dos atos mais

sublime do amor humano. É dar
um pouco de simesmo ao bem

estar de seu irmão. '

Parabéns aos doadores de

sangue no seu dia.

HEMOCENTRO JARAGUAENSE

Rua Dr. Waldemiro Mazurechenl 67 -

Ao lado do Hospital São José

ainda não muito bem compreendida e que

acarret� a insuficiência total da secreção de

insulina pelo pâncreas. Já o diabetes tipo II,
muito mais freqüente, tem início insidioso,
ocoi-r�ndo em pessoas fuais idosas em geral
obesas, geralmente não necessitam o uso de

insulina e simniedicamentos orais e

controle na alimentação. Muitas vezes o

indivíduo éportador de diabetes durante
anos sem precebê-lo. Esses indivíduos

produzem insulina, podendo ter uma
diminuídá reserva da mesma ou, como

ocorre em obesos, existem uma resistência

a ação periférica da insulina.

Além dessas duas formas mais comuns de

diabetes, existe ainda o diabetes

gestacional, que surgedurante a gestação e

freqüentemente desaparece ao término da

mesma; e o diabetes associado a outras

patologias, como algumas síndromes Ou o
.

uso de altas .doses de glicocorticóides.
Controlar o diabetes é manter

o nível de glicose no sangue dentro dos

limites ideais (de 80 a 1l0mg/dl) e garantir
que as células fiquem bem nutridas.

Controlar o nível do estresse é também

muito importante para o tratamento, pois
. quando o paciente fica estressado a

concentração de glicose no sangue aumenta,

por isto, é recomendado aos pacientes com
diabetes praticar exercícios físicos

regulares para descarregar a tensão.
Os exercícios físicos, na verdade,

conseguem fazer com que, mesmo na

ausência da insulina, uma quantidade

MC\(Â�ício Bo9o
CRMlSC7474 - CRMlPR J3723

Psig lAiCltV'ià

CONSULTÓRIO
Rua João rv1ãrcatto, 98 - Centro

Fone (0**47) 371-8269 - Jaraguá do Sul - SC

- �

i,r I, ')
Doenças do Intestino gr.sso,
reto e ânus, coionoscopi«,

/ � retossigmoidoscopia

U�_c.
. Dr. Alexandre L. SchlabcndOli

r
.. ·· · ..

·
·· .. ···

·"

\.. Proctoclin ) CKM -7096

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

Jaraguá do /;u! - SC

Centro Médico Odontológico

razoável de glicose seja utilizada pelas
células, diminuindo a sua concentração no

sangue. A atividade física também aumenta a

circulação sangüínea, que beneficia os

diabéticos, �rincip�l�ente aqueles COI�Tproblemas circulatórios. 1 I
Os exercícios recomendados são: a natação,
a caminhada, a bicicleta (ergométrica ou

não) de preferência diários e constantes.

Não esqueça: p�ra praticar qualquer
exercício físico, antes deve-se passar por

orientação de um médico.

Caminhar: antes de começar alongue os

músculos. No final, ande devagar, respirando
fundo, por 5 minutos. O coração fica mais

forte; a pressão tende a diminuir; os riscos
de aparecerem doenças cardíacas no futuro
ficam menores; a oxigenação do organismo
melhora, principalmente no cérebro, o que
faz você se- concentrarmelhor em tudo.

A prevalência de diabetes vem aumentando

progressivarnente na população em geral,
mais significativamente nas faixas etárias
acima dos 60 anos ..

Dentre as possíveis causas desse aumento

são citadas o aumento da urbanização e

industrialização, sedentarismo, incidência
de obesidade, expectativa de vida e maior

sobrevida da própria população de

diabéticos.

MarIo Sousa Junior
Laboratório Jaraguaense de Análises,

Clínicas

Clínica UroAtual
Pedras do Rim - Próstata - Impotência Sexual-I

Perda de Urina

Dr. Paulo Odebrecht
I 'Atendemos aos melhores

convênios de nossa Região"
Rua Jorge Ozerniewlcz; 1277

ir 371-3426
, ,

FeVV\iV\icliV\
Clínica de Ginecologia e Obstetrícia

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

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

CRM5457

Endereço: Rua Presidente' Juscelino,. 45 - 1!!
andar - Centro - Telefone: 372-0395

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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COZINHA INTER,NACIONAI- COM PREÇO' NACIONAL
Quem não aprecia degustar uma boa comida? Sem
sombra de dúvida, em todos os textos já escritos sobre

gastronomia, nos mais variades aspectos se evidencia
uma máxima: é melhor "qualidade" do que "quantidade".
É incrível, mas você já reparou que procuramos

.

qualidade em tudo que fazemos?
E com nossas refeições não poderia ser diferente.

Chegamos a nos deslocar à cidades vizinhas em busca de

"um bom lugar para jantar", quando muitas vezes nem

conhecemos algumas ótimas opções em' nossa cidade. É o

caso do Restaurante Burg Garten. Situado na Avenida
Getúlio Vargas, 847, no centro da cidade, o restaurante

tem padrão internacional. Nele podemos encontrar
pratos como: Camarão ao Catupiry, Filé Moscowita,
Brochette à lá Grega, Medalhão à Piamontez, Lombo à

,

Califórnia, Frango ao molho de Champanhe, Frango ao Curry, Spaguetti Carbonara, Congrio a Quatro Queijos,
Bacalhau à Boni Feme, e muitos outras delícias preparadas por
Benedito da Rocha, o maitrc da casa. Outro fator de importante destaque é o preço. Apesar do restaurante manter

um ótimo ambiente, higiene inquestionável, comida deliciosa, enfim, ótima qualidade, tudo isso é feito sem abrir mão
de um preço muito competitivo. Os pra�os são servidos para duas pessoas e o preço da maioria se equipara ao

de uma pizza, por exemplo. Faça sua festa de encerramento do ano no Burg Garten, que
atenderá inclusive com ceia de Natal no dia 24 de dezembro.
Reservas pelo telefone 371-0757

.Aaenda _____

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

almoço e jantar, e aos domingos somente no almoço.
Reúno o suo família e amigos e venho passar

horas agradáveis em um ombíerve aconchegante
eocolhedor

. Agora em Joroguó do Sul,
um novo opçõo Café Colooicl.

O Café Colomol funciono anexo 00 Borro Velho
Wli.le Hotel. Ruo Carlos Eggert 80 - Vila Laiau.

Reservas de meso pelo Fone (47) 371-8611
@L_--- Atendemos todos os sábados dos 16:00 às 20.30

o sábª,do
nunca foi
tão gostoSO

Restaurante REPRESA
BR-280 Km 55, nº 11.117

(anexo ao posto Rudnick) Guaramirim

ir373-0235
, , -

RESTAURANTE ARMALWÉE
(Sob direção de I7ritz Restaurante) ,

, - -

Banquetes, jantares, coquetéis,
recepções poro reuniões de

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

if 376-1425
PIZZARIA E CHOPERIA

-

CASARAO
Mais de setenta tipos diferentes depizzas,

messes, catzooes, sopas e o tradicional bife à

parmegiana
SALÃO ESPECIAL PARA FESTAS E

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

Fone (0**47) 371-3898
Fax (0**47) 275-1665

RuaExpe±iorárioAntônbCar1c6 Feneila,295

I::
DISQUE ENTREGA: 376-1496

Rua AngeloRuoni, 1110-BarraooRbCerio

Pão & :Vinho

PANIACAOORAECONFEffARlA

Atendemos
diariamente no
etmoço, bufê com

6 tipos de carne

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

Av. Getúlio Vargas, 847 - Centro

TEL: 371-0757

- Rodízio de carnes nobres
- Bufê de saladas
- Sobremesas

De terça-feira a sábado'
servimos almoço e jantar e

aos domingos somente

almoço

Accit�m"5 reserves

p�r� festas c evet1t05
em 5er�1

Fone 372-3999

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Arte Click

Verdureira da

RAQUEL Ltda.
Cpmérci'pde Fr/ltase
Perd/lrasem GeraL

IJpce� sa/�adp� t7;'p�
pePlila� a/imenfPS

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

Fone: (047) 372-1468

KIBARATO
*

Confecções em geral
*

Cama - Mesa - Banho

Com o melhorpreço da cidade

Visite nossa nova loja:
Av. Mal. Flodano, 35

MédicoAfonso
Moura e a esposa,
Fabi, e o médico
Maurício Bogo e a

esposa, Juvana,
com o 'casa' Gilmar
e IaniraMenel, na
Noite dos Mares do

Sul, noClube
Atlético Baependi

Deni: F. Paiva e Adriana

Aparecida Murara
trocaram alianças na
mão esquerda, sábado

passado, na Igreja Nossa
Senhora do Rosário e

recepcionaram os
.

convidados no
Restaurante Armalwee.

Nafoto, os noivos com os

. pais

Em confraternização na

cidade de Pomerode, a
presidente do Núcleo de

Fotografias de Iaraguá
do Sul, Maria Terezinha
-Giacomozzi, com
Adilson Biz, Irineu e

Inês Tonon e José
Schicatto, da Álbuns

.,....��_.... Pérola

Margareth, filha de Marcilio
e Maria da Paz Silva, e

Lisandro.filho de Guenther e

Evelina Rueckert, receberam
a bênção nupcial em bonita

cerimônia no Parque Malwee.
Nafoto, os noivos com o

advogado e ex-juiz de Direito
de Iaraguá do Sul Carlos

Alberto da Rocha e a esposa,
Cristina

Bolando Marcellino Gonçalves,
patrono do colégio que leva seu
nome, com ofilho Gilberto e a

;::::::====� esposa, Filomena, aniversariou
dia 26 de novembro, efoi
homenageado pelos familiares

FONE (0471371-2111 com bonita festa

II.
BORDARE®

BORD.I\DOS
• Bordados computadorizados e apliques

para confecções em geral
• Desenvolvemos também programas

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Prefeitura realiza melhorias na sinalização da cidade
FOfOS: Divulgação

'I

ros nos horários de almoço e fi-
nal de tarde .: e no trevo de

Schroeder, embora seja um local
bem sinalizado. As placas, os

tachões, a sinalização horizontal
existentes e o espaço de frenagem
oferecem a segurança necessá
ria ao veículo que trafega dentro
do limite de velocidade indicado

(60 km/h). "Mesmo assim, tem
havido muitos acidentes, porém
devido à desatenção dos moto

ristas", explicou Junckes.
PLACAS

Já o Projeto Placas Indica
tivas, que deverá ser implantado
no início do próximo ano, tem

por objetivo facilitar a orientação
dos motoristas dentro da cidade.
Serão instaladas 187 placas - con-.

feccionadas no mesmo sistema
de JoinviIIe - direcionando aos

pontos refe-renciais (turísticos,
órgãos públicos, hospitais, etc.)
e às saídas do município para as

cidades vizinhas e rodovias esta

duais e federais.

Para facilitar a leitura, as in
,

formações serão acompanhadas
de ícones de identificação e esta

rão diferenciadas por fundos co
loridos: marrom às turísticas, azul

para as locais e verde destinado
às estaduais e federais. "Na mai

'aria, haverá espaço para publici
dade, o qual será gerenciado pela
empresa que vencer a licitação",
salientou Junckes. O edital de li-

Município terá
187 placas
indicativas no

; .

proxirno-ono

Com o objeti VQ de oferecer
mais segurança e melhor orien

tação aos motoristas, pedestres,
ciclistas e visitantes da cidade, a

Secretaria de Planejamento está
.

realizando uma série de projetos,
alguns já em execução como é o

caso de 3.6 faixas de pedestres
nos cruzamentos perigosos e em

frente a escolas, no Centro. Nes
tes locais, as sinalizações estão

recebendo um novo tratamento
com pintura termoplästica por
extrusão, um sistema de aplica
ção a quente que utiliza tinta es

pecial, proporcionando melhor
visibilidade aos motoristas e mai
or durabilidade às faixas. "A du

ração é de quatro a cinco anos,

enquanto que atualmente preci
samos pintá-Ias pelo menos duas
vezes ao ano", explicou o diretor
da Divisão dê Trânsito, Aurélio
L. Junckes, acrescentando que,'
aos poucos, ,este sistema deverá
ser aplicado nas demais faixas de

segurança do município.
Outra medida de segurança

aos pedestres foi a instalação de
um trevo na entrada do Hospital

.'

/' 1,

Adélia Fie/lei; que terá quatro pistas.já ganha muros de contenção

Jaraguá, obra executada com

tachões, pois podem ser removi
dos com facilidade caso haja ne

cessidade de alteração. Junckes
informou ainda que estão em fase

Turismo apresenta "Os Caminhos de Jaraguá"
A Secretaria do DesenvolvimentoEconômico, através da Divisão de

Turismo, reúne os hoteleiros do município nesta sexta-feira (03/12), das
8h às 9h, na sala 1 da Acijs, para apresentação dos roteiros do projeto "Os
Caminhos de Jaraguá". Criados pela Divisão de Turismo e

operacionalizdos pela agência Rotabela, os roteiros já foram di vulgados
aos agentes de viagem e, em breve, serão apresentados também ao Con
selho Municipal de Turismo e aos responsáveis pelos locais de interesse
turístico da cidade,

Agenda de Eventos/2000
em fase .de elaboração

A Divisão de Turismo, da Se
cretariaMunicipal de Desenvolvi
mento Econômico, já está cole
tando dados para montagem da

Agenda de Eventos de Jaraguá do
Su1/2000. As entidades (clubes,
igrejas, recreativas, etc.) que de

sejarern divulgar suas festas e pro
moções têm até o dia 23 de de

zembro para encaminhar as infor

mações. Os contatos devem ser

feitos através do telefone 373-
8093 (com Rosi), pelo e-mail

turismo@jaraguadosul.com.br,
pelo fax 370�8147 ou via Correi
os - Rua WalterMarquardt, 1111,
CEP 89259-700.

Esta será a terceira edição da

Agenda de Eventos, que foi criada

no ano passado com o objetivo de
divulgar gratuitamente todos os

eventos realizados durante o ano

na cidade. Esclarecendo que o do

cumento não é conclusivo, poden
do ser inclr {'!I)S novos eventos ou

realizada atualização de dados -lo

cai, data, horário, etc. -, os

organizadores pretendem colocá
Ia à disposição do público até mea

dos de fevereiro/2000, via Internet

(jaragua-dosul.com.br/prefeitura) e
na Divisão de Turismo, onde os

interessados deverão comparecer
portando um disquete para realiza
ção de uma cópia. Apenas as enti

dades que integrarem a programa

ção recebem um exemplar impres-
'

so da agenda.

de estudos mudanças nas sinali

zações do cruzamento da Rua
Walter Marquardt com Olívio

Domingos Brugnago - com O

objetivo de reduzir filas de car-

citação deverá ser publicado en

tre dezembro deste ano e final de
janeiro/2ÕOO.

REURBANIZAÇÃü
Até o final deste ano, a

ciclovia da Rua Epitácio Pessoa
estará modificada. Os vasos se

rão substituídos por tachões, sen
do que a um rnetro deles haverá
uma linha vermelha delimitando
o espaço destinado aos ciclistas,
Eles também ganharão mais se

gurança nos trechos que passam

pelos pontos de ônibus, os quais
serão "puxados" para a pista,

,

para que a ciclovia passe por trás,
ocupando parte da calçada. Como
são apenas três pontos ao logo
da rua, Junckes avalia que não

haverá confli to de pedestres com

ciclistas.
Ainda sem prazo definido

para sua conclusão, a Rua Adélia
Ficher - onde já estão em obras

os muros de contenção -

recebe modificações e deverá

apresentar o mesmo sistema da

Av. Waldemar Grubba: quatro
pistas, sendo duas sentido
Guaramitim-Centro e duas Cen

to-Guaramirimcorn; passeios de

aproximadamente um metro, de

vido aos morros; e arborização,
A divisão das pistas, porém, será
por meio de tachões. O objetivo
da mudança é reduzir a fila de

veículos na rotatória próxima ao

Hotel Etalan.

Desenvolvimento Urbano previne alagamentos
A Secretaria de Desenvolvi

mento Urbano instalou, na sema
na passada, lOS tubos - 65 deles
com I m de diârneto e os dernais

com 0,80 m - na Rua Waldemar

Rau, na Vila Lalau. "Com isso,

tensão de 345m, que será asfal- da.que deverá ser concluída ainda

tada até o final deste ano. Reali-· esta semana, terá corredor sem

zada através do Programa Nos- degraus em um dos lados para
so Asfalto, a obra terá um custo facilitar a condução de bicicletas,

total de R$ 114.106,00. Deste J� o cemitério será fechado com

valor, R$ 63,559,00 serão inves- cerca de tela para que o acesso

seja somente pelo portão.melhoramos o sistema de drena- ,tidos pela adrninistração munici-
gern e solucionamos o problema paI.
de alagamento por ocasião de
enxurradas", informou o secre

tário Valdir Bordin, acrescentan
do que também está sendo inten

sificado o trabalho de limpeza de

valas e ribeirões para previnir
,

inundações. "Fazemos este ser- de conclusão Ulna es-

viço regularmente durante todo o cada de 110m de

ano, mas intensificamos neste

período devido às chuvas de ve

rão", explicou.
Outros SOO tubos de 0,40 m

de diâmetro estão sendo instala
dos na Rua Valdir José Manfrini,
no bairro São Luís. A obra, que
deverá ser concluída nas primei
ras semanas de dezembro/99, faz

parte dos preparativos da via para
a colocação de asfalto, prevista
parajaneiro/Züôü. Já na Rua Adão
Noroschny, na Vila Lenzi, está
sendo executado o trabalho de

preparação de base de uma ex-

ESCADA

Com o objetivo de

oferecer mais seguran
ça para as pessoas que
residem na Rua Carlos

Schulz, .está em fase

comprimento por 1,70
m de largura, ligando
a à Rua Roberto Zie-

mann, ao lado do

cemitério, no bairro
Czerniewcz. Bordin
informou que os mo

radores passavam por
dentro do .cernitér io

para encurtar caminho
uti lizando uma tri lha

perigosa, principal
mente em dias de chu-
va quando se tornava

escorregadia. A esca-
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Edson JunkeslCP

.Grupo de oito homensagride
�. ,-

cinco PMs durante ocorrência
"

.

Quatro pessoas
säode uma
mesma família
jaraguaense
Jaraguá doSul- Um grupo

de oito homens, entre eles quatro
da mesma família, agrediu cinco

policiais militares durante o aten

dimento a uma ocorrência na Rua

São José, no Bairro Jaraguá Es

querdo, às 23 horas da última sex

ta-feira. Sete agressores foram

identificados, o motoristaMarcelo
AdemarMafezzolli, 21 anos, está

preso no Presídio Regional, e um
continua foragido.

A confusão começou depois
que uma moradora das proximi
dades chamou a polícia para abor
dar um dos Behling que estava fa
zendo manobras com uma moto

cicleta próximo ao local onde

acontecia uma festa promovida
pelo grupo. Segundo relatou os po
liciais, ao chegarem no local foram
recebidos a pedradas. No depoi
mento na delegacia, um cabo (os
nomes dos PMs não foram divul

gados) disse que ao sair da viatura
1572 já recebeu socos e pontapés.

O soldado que permaneceu no

interior do veículo chamou refor

ço. Outras duas viaturas com qua
tro policiais apareceram e tentaram

prender os agressores. Os mem

bros da família Behling entraram

na briga. Segundo o capitão da 3·

Companhia do 8° Batalhão da
PolíciaMilitar, Amarildo de Assis

Alves, dois policiais foram espan
cados mesmo caídos. "Felizmente
temos homens preparados psicolo
gicamente, porque se fosse em um

grande centro, fatalmente o policial
puxaria a arma e iria disparar. Isso
é legítima defesa", ressaltou Alves.
A situação foi controlada com a

chegada do GOE (Grupo de Ope
raçõesEspeciais). "De repente, to
dossurniram. Conseguimos pren
der um", afirmou, o capitão.

O delegado Ilson José da Silva,
responsável pelo caso, confirmou

que vai indiciar Rogério Behling,
ArcádiaBehling, RomárioBehling,
Alcídio Behling e Antônio de Oli
veira por lesões corporais graves
cometidas contra um cabo e um

soldado, e danos ao patrimônio pú
blico.jäque a viatura utilizada pelos
PMs foi apedrejada. Mafezzolli

.

responderá por tentativa de homi

cídio, desacato e desobediência. O
advogado do motorista, Juliano
Nora, entrou com habeas-corpus,
negado pela juíza Hildemar

Meneguzzi de Carvalho. Nora
revelou que seu cliente foi agredido
e houve abuso de autoridade por
parte dos policiais. "Vamos nos

pronunciar depois de tirar oMafez
zoli do Presídio", destacou.

Duas mortes e,m acidente gravena BR-413
Massaranduba/Guarami

rim - A estudante do segundo
ano do Colégio São LUÍS, Aline
Janaína Orzechowski, 16 anos,
eleita este ano princesa da Schüt

zenfest, morreu depois que o Cor

sa, placa LXS-5906 (Massa
randuba), dirigido por sua irmã,
lvana Ednéia Orzechowski,
colidiu de frente com o Kadett
MAM-4000 (Joinville), conduzi
doporDarci Jeuzur, 32, que tam
bém não resistiu aos ferimentos
e morreu no local. O acidente
ocorreu a 1 h40 de segunda-feira,
no quilômetro 53 da SC-4l3, em
uma curva próxima à lombada da
localidade Pedreira dô Rio
Branco.

De acordo com a Polícia Ro
doviária Estadual, o Corsa trafe
gava no sentido Guaramirim

Massaranduba, quando' Ivana
perdeu o controle do veículo,
atravessou a pista e colidiu com
o Kadett. Acompanhado de
Salézio Floriano Júnior, 16 anos,

Januário Dalpiaz, 43, Zilda Dal

piaz, 38, eMaria do Carmo Noli,
57, Darci estava voltando de Rio

do Sul.ionde foi liberar O corpo
de um parente, também morto

em acidente no final de semana.

Heiqht Style Comércio Ltda.

Foram extraviados da empresa Height Style
Com. Ltda., CNPJ nº 00.490.669/0001-61,
I.E. nº 253.035.490, os seguintes documen
tos: Livros de entradas, saídas e inventário
ref. a 95, 96 e 97, os blocos de notas em

branco de nº 0010 a 0250, modelo 1.

Yon9 Fashion lonço suo linho proio
2000 As cores sôo c/aros e enerqeticos.
predominando 05 toas ce/estes, rosas e

05 amarelos, Coleçào de ba/50S e

chopeos de diversos marcos e cores.

Saídos de praias. sboas, top e

b/usos de fio.

Biquínis e Maiôs

01.0. e l1ãs

Fone 372-3290

Rua Max Wifhelm, 837, Vila Baependi

[TESTE DE PRODUTO)
A revista QUATRO RODAS submeteu as marcas de óleo lubrificante para motor mais vendidos
AO Brosil a uma riqoroso avaliação científica, a maior e mais completa já realizada no país,

. HAVOLINE Superior 3 da Texaco ficou em primeiro IUQar. ,

_<

TEXACO

Raridade: chinchila atrai a curiosidade das crianças na exposição
.

,

. ,�

'Feira aposta nos 'exóticos'
Jaraguá do Sul - Vender

animais domésticos.e orientar

quanto à preservação da fauna sel

vagem. A proposta da Quatro Pa
tas Promotora de Eventos traz a

Jaraguá do Sul, além de cães, ga
tos, peixes e pássaros, animais co
mo cobras, lagartos e ratos. A no

vidade faz parte do projeto da

coordenação da Feira de filhotes e

animais exóticos, em ,exposição no
Shopping Breithaupt até o dia 5 de

. dezembro, para atender turmas

escolares; prestando esclare
cimentos e informações sobre ani
mais curiosos e raros.

O organizador de feiras e cria
dor de animais exóticos, Ricardo
Trevilato, explica que as espécies

, foram trazidas ao Brasil quando a
importação ainda era permitida e

algumas j'á se reproduzemem cati
veiro. "Preparamos aulas, de acor
do com o nível dos alunos, e expli
camos a função que os bichos

selvagenstem na natureza", conta.
A feira apresenta setor de

aquários, 38 espécies de cães, 13
de pássaros e duas de gatos, além

_ de chinchilas e furacões texanos,

agora transformados em animais

domésticos. No pet shop são

vendidos alimentação,' comple
mentos e acessórios. Crianças
menores de 10 anos ganham um

peixinho. Os ingressos custam R$
3,00 para adulto e R$ 2,00 para
crianças.

No próximo dia 04/12/99 (Sábado), na Comunidade Nossa
Senhora Aparecida, na Ilha da Figueira.
Convidamos parentes e amigos para participar.

Pai,
Quatro anos se passaram e ainda em nossa memória e

para sempre o senhor viverá.
Não poderei jamais explicar em palavras o quanto é

doída a saudade;
Sei que descansas em paz ao lado de Nosso Senhor

Jesus Cristo, e nós, pai, continuamos 'nossa
caminhada, pois cremos que jamais morre aquele que

vive em nosso pensamento.
Que o Sr. Pai, possa continuar nos protegendo com o

manto sagrado o qual tens a honra e o merecimento de
estar ao lado.

Continue descansando em paz' Saudades ...
Tua filha, Raquel.

Convite para Missa dé 4 anos de falecimento do Sr. '

"Antonio João Krawulski

..�
>
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Na rede: Chiquinho comemora gol da FME/Breithaupt, observado pelo goleiro Mano, da Ulloesc.

FMFJBreithauptgoleiaUnoesc e
estáaumpontodo título de 1999
Vitória no sábado
reverteu a

vantagem dos

lcroquoenses
Jaraguá do Sul - A FME/

Breithaupt reverteu a vantagem de

jogar- pelo empate no terceiroe
último jogo da decisão do Esta
dual de Futsal Divisão Especial,
ao golear sábado à noite, no

Ginásio do Sesi, diante de duas
mil pessoas, a Unoesc/São Mi

guel, de São Miguel do Oeste, por
6 a 2. Xandetô) e Patrick (3)
anotaram para os jaraguaenses en
quanto Dedé e Lavardinha des
contaram para a equipe do Ex
tremo-Oeste. O goleador Altair
ainda desperdiçou um pênalti, de-.
fendido pelo goleiroMano. A par
tida que definirá o campeão ca
tarinense de Futsal está marcada

Empatenoprimeiro
jogo do Amadores

Jaraguá do Sul- Aliança e

Vitória empataram em 1 a 1 rio

jogo de ida da final do Campeo
nato Amador da Primeira Divisão
de Jaraguá do Sul. A partida de
cisiva acontece domingo (5), no
Estádio da Sociedade Esportiva
e Recreativa Vitória, no Bairro Rio
da Luz, às 16 horas. O time que
vencer no tempo normal fica
com o título. Se ocorrer novo em

pate haverá prorrogação e, caso

persistir o resultado igual, o cam
peão será definido nos pênaltis.

para o próximo dia 4 de dezem

bro, às 18h30, também no Sesi.
Os ingressos foram mantidos a

R$ 5,00 e estão à venda a partir
de hcfje nas Lojas Benetton, da

Rua Reinoldo Rau, ou nas Lojas
Breithaupt. no shopping.

Sem dar chance ao adversá

rio, a FME/Breithaupt começou
pressionando desde o início. A

1 miri09 de jogo Patrick chutou

forte surpreendendo Mano. Trin
ta segundos depois, novamente
Patrick, que ampliou para 2 aO.
Dedé descontou a I min-ló. A

equipe jaraguaense voltou a apre
sentar falhas no setor defensi vo,
o que deixou o técnico Manoel

Dalpasquale irritado.
Variando a formação do time

na quadra, o treinador pretendia
melhorar o passe na saída das jo
gadas. E o resultado apareceu aos

1 Omin 18. Xande fez 3 a 1 depois
de a bola passar por todos os

Handebol define
dois campeões
Jaraguá do Sul - Jangada

e Berçário foram os campeões no

masculino e feminino, respectiva
mente, do Campeonato Aberto de
Handebol. Entre os homens, a equi
pe Jangada conquistou o título ao

derrotar a Ditrento por 2 i .a 18.
No feminino, Berçário e Jan

gada fizeram uma partida equili
brada. Com dois gols relâmpa
gos, a Ditrento comemorou o

troféu ao vencer por 14 a 12. No

masculino, o terceiro lugar ficou.
pára a Barra/Handebol.

jogadores da FME/Breithaupt.
Xande marcou o quarto gol aos
15min46

No segundo tempo, Fabinho
foi expulso após colocar a mão

na bola dentro da área. Allair co
brou o pênalti, mas o goleiro Ma
no defendeu. Aos 16min36, Pa
trick marcou o quinto gol de Jara

guá do Sul. Xande fechou a go
leada com um golaço, por cober
tura. "Jogamos bem, mas falha
mos em determinados momen

tos", avaliou o técnico.
Para o jogo de sábado, a

FME/Breithaupt não poderá con
tar com o pivô Altair, que recebeu
o terceiro cartão amarelo e cum

prirá suspensão automática. Na
Unoesc/São Miguel, o treinador

Sérgio Antunes terá quatro des

falques. Mano e Fabinho cum

prem suspensão. Glauder e Cadi
nho estão contundidos e di fici 1-
mente serão liberados para jogar.

Lenzi fecha ano

com título em SP
Jaraguá doSul- O piloto de

Jet Sky Alessander Lenzi desem-
,

barcou segunda-feira em Jaraguá
do Sul com mais um título. Lenzi

conquistou domingo, em São Pau

lo, o tricampeonato paulista na

categoria Free Style Profissional.
Com mais esse troféu de campeão,
o jaraguaense termina o ano com

saldo positivo. A mela para 2000,
afirma o piloto, é conquistar o iro-

. féu de campeão do Mundo na Free

Style'Pro, título que até hoje .ne

nhurn brasileiro obteve.

PETERSON IzidoRO

Bola na rede

Jaraguá do Sul poderá entrar para a história do Futsal de Santa
Catarina se conquistar, no próximo final de semana, os títulos de
campeão estadual da categoria Mirim e Divisão Especial. Afinal,o

Município faturou nesta temporada todos os campeonatos
promovidos pela Federação Catarinense e Fesporte. Só para o

leitor entender, foram títulos no Infantil, Jogos Escolares,
Joguinhos Abertos e Jogos Abertos de Sc. Fruto do trabalho dos

técnicos Manoel Dalpasquale e Augustinho Ferreira.

Rápidas _

* Interessante a proposta de levar à PraçaÂngelo Piazera, sábadoe
domingo, equipamentos e um pouco de conhecimento sobre esportes
radicais.
* Torcedor mais afoito da FME/Breithaupt foi para o Ginásio
do Sesi, sábado, com um objeto nomínimo engraçado. Um caixão

pequeno, feito de papelão, simbolizando a morte e trazendo à

frente o nome da Unoesc/São Miguel. A brincadeira contagiou
a galera.
* Público que assistiu a segunda partida da decisão do Estadual de

Futsal foi de duas mil pessoas. Ingressos vendidos chegaram a 1.6
mil. Outros 150 foram convidados e o restante, menores de 12

anos, entrou de graça.
*CBF definiu o adversário do Figueirense para a próxima fase

do Brasileiro da Série C. Será o São Raimundo (AM). Primeiro
jogo acontece em Florianópolis e o segundo ·no Amazonas.

Cheiro de gol
Jogador, da ADJ/Urbanitos
João Carlos Martins Júnior foi
o artilheiro da equipe ADJ/

.

Urbanitos, campeã da

temporada de Futsal na

categoria Infantil. O título foi

conquistado ainda no jogo de

sábado de manhã, com a

vitória sobre a AABB/

Rotesma, de Chapecó, por 3 a

2, com dois gols dele.

Sai de baixo
De um torcedor vascaíno aqui
de Jaraguä do Sul sobre a farra

dos jogadores do Flamengo,
em Caxias do Sul (RS), que
acabou com a rescisão de

contrato de Romário: "Grupo
do Flamengo está fechado para

a próxima temporada,
Todos dentro de um quarto,

com duas 'tigresas",
Não é mole!

ADJ/Urbanitos é

campeã no Infantil
Jaraguá do Sul - A AD]!

Urbmlitos 'conquistou pela pri
meira vez na história o título de

campeão estaduàl de Futsal na

categoria Infantil. Precisando
apenas de uma vitória e um em

pate no quadrangular final, reali
zado sexta-feira e sábado, em Ja

raguá do Sul, a equipe do técnico
Augustinho Ferreira venceu todos
os três jogos e terminou o campeo
nato invicta na fase decisiva.

Na abertura do quadrangular,
sexta-feira, goleada sobre a AbC

celesc, de Chapecó, por 6 a 0,

Na manhã de sábado, os jaragua-
enses confirmaram o título der

rotando a AABB/Rotesma, tan:
bérn de Chapecó, por 3 a 2. A

noite, fechou a participação �o
Estadual com mais uma vitóna,

agora centra os chapecoenses da

AABB, por 2 a 1.

Inicia playoff do
Basquete Mini
Jaraguá doSul- A primei

ra partida da final do Campeo
nato Catarinense Masculino de

Basquete categoria Mini (até] 2
anos), entre Wizard/São Luís/

Jangada e Bom Jesus, será hoje
à noite, às 19 horas, no Com

plexo Esportivo do Colégio São
Luís. As próximas duas partidas
estão marcadas para sexta-feira
e sábado em Joinville. Ás duas

equipes têm-campanhas idênti

cas no Estadual, com 12 vitórias

e três derrotas. "Serão confron
tos equilibrados", aposta o téc

nico Ito Schiochet.
Na categoria Mirim (até 13

anos), a equipe jaraguaense ficou
com ó vice-campeonato ao per
der na decisão para a AsteI, de

Florianópolis, por 69 a 52. "Vol
tamos depois de duas tempo
radas", salientou o treinador.
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