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Corupá poderá sofrerintervenção se não
justificar o não-pagamento de precatórios
o prefeito de Corupá, Luís

Carlos Tamanini (PMDB). tem
até a próxima semana paru jus
tificar o não-pagamento dos

precatórios. Caso contrário, po
derá sofrer intervenção esta

dual. A decisão é do Conselho

de Governo, que aprecia o pe
dido de intervenção em 12 mu

nicípios catarinenses feito pelo
Poder Judiciário.

Em reunião realizada na se

mana passada, o conselho deci

diu ainda que não haverá inter

venção até que OS municípics re

passem as informações I1we�

sárias para a forrnulaçào �ra
defesa prévia.

Os precatórios são proven i

entes de ações trabalhistas. de
sapropriações de imóveis e du

plicatas. Os relatores do- pro
cessos já apresentaram parece
res prévios sobre o pedido de

intervenção. Página 4

Casamentocoletivo
reúne 35 casais

Na tarde do último sábado.
35 casais de Guararnirirn partici
param da cerimônia de casa

mento comunitário realizada na

Igreja Senhor Bom Jesus, in
cluindo também o registro civil.

Foi a primeira vez desde a

fundação que acontece casa

mento coletivo em Guaramirim.

Muitos dos casais aproveita
ram a oportunidade para batizar
os filhos e participar da I a Euca
ristia. Caderno Regional

FOTOLITOS

371-7719

Edson Junkes/CP

Homenagens: o diretor-presidente do Iornal CORREIO DO POVO, Eugênio Victor Scluniickel (E), recebe o Prêmio "Personalidades
do século 20" como jornalista do século, e o diretor-administrativo, Francisco ALves, o prêmio concedido ao veícuLo de

comunicação do século. Página 10

Câmara aprova

orçamento de

Jaraguá do Sul
Página3

Homago ganha
Prêmio Gestão
Escolar 1999

FMElBreithaupt
conquista título
inédito

Doisjovens
morrem afogados

. no fim de semana
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Tonolli acusa comissão pelo
fracasso do aterro sanitário
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O engenheiro blumenauense
Arlon Tonolli acusou a Comis
são de Defesa do Patrimônio
Ambiental pelo fracasso nas ne

gociações entre os governos de
Massaranduba e de Blumenau

que permitiu a instalação do

aterro sanitário Ha Vila Itoupava,
na divisa dos municípios.

Segundo ele, omovimento ini
ciado há dois anos para impedir a
instalação do aterro foi deterio
rando-se pela "inércia" dos seus

membros. Caderno Regional,Delas Rodas
Industrial

.
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Para a posteridade
o Prêmio "Personalidades do século 20", concedido a 22

pessoas físicas e jurídicas que se destacaram nos diferentes
setores da sociedade jaraguaense neste século, inaugura uma nova
fase na História do Município. É mais do que o reconhecimento
à dedicação, à capacidade e à eficiência de homens e mulheres

que ajudaram amoldar o perfil e contribuíram decisivamente para
a pujança desta cidade que é hoje referência nacional. A

homenagem traduz o sentimento dos jaraguaenses, natos ou de

coração, a essas pessoas que souberam aproveitar as bênçãos
de Deus em favor de todos.

,
'

Mesmo com a possibilidade de

deixar alguns ilustres de fora, o prêmio
conseguiumobilizarpalte significativa
da comunidade. Aliás, no discurso de
agradecimento em nome dos home

nageados, o advogadoMurillo Bar
reto de Azevedo, agraciado na área
de esporte, enumerou outros tantos

jaraguaenses e seus feitos, também
dignos do prêmio. A novidade da ho

menagem fica por conta da premia
ção de pessoasvivas, que podem re

ceber a gratidão e o respeito da po
pulação pelasobras realizadas na luta
pelo bem-estar da comunidade e na

busca do bem comum.

Eleito o veículo de comunicação
"

do .século, o Jornal CORREIO DO POVO se sente honrado e
,

gratificado pela homenagem. Nesses 80 anos de atividades, o
jornal procurou pautar-se pela ética e irjdependência, tendo como
compromisso primordial a'informação e o leitor. Durante essas

oito décadas, escreveú a História de Jaraguá do Sul, d� sua gente
,

e seus feitos. Assim; ousa apresentar-se como co-responsável
pela escolha dos homenageados. A nova geração só conhece as

açõés de seus antepassados porque foram registrados pela
imprensa, de modo especial pelo CORR�IODO POVO.

O jornal registrou sempre os destaques de Jaraguá do Sul e

região, Acompanhou a evolução e o desenvolvimento das
diferentes atividades, quer esportiva, empresarial, cultural"
indústrial, além das áreas de saúde, política, de segurançapública
entre outras. Todavia, a postura firme, independente e quando,
preciso crítica, por vezes, foi confundida com posicionamento
.ideológico, O lastro de garantia da credibilidade foi resgatado
com coberturas dos fatos jornalísticos, sempre mantendo a

prudente distância entre oposição e o amém à autoridades.
Da mesma forma, a escolha do diretor Eugênio Victor

Schmöckel como jornalista do.século completa a satisfação e

vem coroar o trabalho e o desempenho da equipe, que busca a

cada dia aperfeiçoar-se para servir de porta-voz da comunidade.
O profissionalismo com que conduz o mais antigo jornal da região
é exemplo para todos e fonte de sabedoria necessária aos

iniciantes na profissão. O jornalismo, está no sangue deste
administrador de empresas e economista que há-SO anos dedica

parte do tempo a escrevermatérias jornalísticas, li vros, crônicas
e textos literários,justificando assim a homenagem.

Outro motivo de satisfação para o Jornal CORREIODOPOVO
é presenciar a premiação de pessoas e empresas que viu nascer

e se transformar em exemplo para os demais e em referência
.

para o setor. Parabenizando todos os agraciados, convicto de
ter sido a escolha justa e ideal, o jornal. não poderia furtar-se em

apontar os seus parceiros como merecedores do prêmio. A
parceria vem possibilitando a manutenção do jornalismo sério,
imparcial e informativo, como deve se fazer. O acontecimento é

um marco na Históriado Município que o Jornal CORREIO DO
POVO registra para a posteridade.

Foto do Fato

A banda

fiorianopo litana
Dazaranha

reuniu mais de

duas mil

pessoas 110

show realizado
na Praça
Ângelo

Piazera, na
noite de

domingo

Uma nova realidade empreendedora
* RobertoBreithaupt

Três boas notícias marcaram os

últimos dias COIll relação à procura
de melhores condições de so

brevivência e fortalecimento para
as micros e pequenas empresas de
Santa Catarina. A primeira é a aco

lhida da emenda do deputado fe

deral Vicente Caropreso ao PPA

(Plano Plurianual), que destina R$
20 milhões para o Projeto Empre
ender. A emenda é um reconheci
mento à iniciativa pioneira de Santa

Catarina, idealizada pela Facisc e

Sebrae, corn apoio técnico da

HWK, Câmara de Artes e Ofício de

Munique. e Alta Baviera (Alema
nha) e Fundação Empreender.

O programa tem levado quali
ficação, treinamento e organização
para milhares de empreendedores,
contribuindo para o desenvolvi
mento organizacional das associa
ções; encontra-se hoje implantado
em 40 associações comerciais e

industriai s de todo o Estado,
atuando em 50 cidades através de

. 280 núcleos setoriais, caos quais
participam 3,8 mil empresas, Para o
próximo ano, a meta é chegar a ruais
de 100 associações comer-ciais

com mais de 400 núcleos en

gajados e cincomil empresas parti
cipantes. Em fase de expansão na

cional, o Projeto Empreender será
implantado brevemente nos esta-

dos de Alagoas, Bahia, Maranhão,
Minas Gerais, Paraná, Pernam
buco e Sergipe.

A segunda boa notícia é a par
ceria da Facisc e do Sebrae para

operacional' o Programa Brasil Em
preendedor em Santa Catarina. O

governo federal, em conjunto com
,

os agentes financeiros oficiais, es
tá disponibilizando R$ 8 bilhões

para empréstimoà micros e peque
nas empresas - é preciso que to

dos os interessados se inscrevam.
As associações comerciais,

através do convênio firmado, esta
rão recebendo as inscrições e

org an izando as palestras e

trei namentos com apoio do Sebrae.

Para se habilitar ao crédito, as

micros e pequenas empresas,
incluindo também os autônomos,
deverão participar de um curso de

capacitação e o crédito, para ser

concedido, levará em conta a

avaliação do empreendimento,
capaci tação e v iabi I idade eco

nômica efinanceira .

Finalmente, a imprensa divul
gou em novembro que o programa
Santa Catarina Empreendedor terá
R$ 100 milhões para atender pelo
menos 20 mil micros e pequenas

empresas. No próximo dia 15, o

governador Esperidião Amin fará
o anúncio público dessa verba. Na

oportunidade, sancionará a irnplan
tação do Simples no Estado.

Estava mais do que na hora das

micros e pequenas empresas, que
são ri força maior de geração de

emprego e renda, e que sobrevi
vem a uma carga brutal de impos
tos, receberem a devida atenção
dos governos para que todos te

nham perspectivas melhores em

2000. Finalmente, é preciso mo

bilizar a sociedade, os empresários
e, principalmente, os parlamen
tares para que a reforma tributária

seja votada ainda este ano. Deverá
ser aumentada a base de arreca:

dação para que a carga tributária
diminua. A substituição do atual
modelo de arrecadação por um só,

que seja declaratório, beneficiará
as em presas q ue sonegam. A

arrecadação na ponta do consumo

é cara, difícil e ineficiente.
A Fac isc , que reúne 142

associações comerciais e agrupa32
mil empresas afiliadas, a maioriade
micros e pequenas empresas,
estará sempre disposta a informar,
atuar e agilizar todas as medidas

que estiverem ao seu alcance'para
que os fatos acima descritos se

transforrnern em estimulantes
notícias.

* Presidente da Facisc
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+- "Quero informar que ainda estou

filiado ao PFL." (Vereador Adernar
Possamai - PFL - brincando sobre
uma nota dada pelo CORREIO DO POVO

q�e o identificou como filiado do

PSDB)

"A inesma elite que usou Collor
como antídoto para combater Lula ou

Brizola em 1989, três anos depois
exrg iu o impeachment do presidente, posando de
defensores da lei e da ordem. Não aceito essa hipocrisia."

,

(Jornalista Mário Sérgio Conti durante debate promovido
pela TV Cultura sobre o papel da imprensa antes das eleições
presidenciais de 1989 e nos meses que antecederam a queda
de Collor, no final de 1992)

.

"Toda a imprensa sabia antecipadamente o que era o'

'.fenômeno' Collor. Todos nós, jornalistas, editores ou

diretores de redação, sabíamos, se não informamos a

população foi porque não quisemos." (Jornalista Ricardo
Nobl at revelando o acordo entre os principais órgãos de

imprensa e a elite brasileira para promover a candidatura

Collor)

"Estamos assinando um cheque -+
em branco para o Issem." (Vereador
Pedro Garcia � PMDB _:_ discutindo
o projeto governamental que abre
crédito especial de R$ 400 mil para o

Issem - Instituto de Seguridade dos

Servidores 'Municipais - adquirir
prédio próprio)

"O que estamos fazendo é apenas
aprovando a abertura de crédito. Isso não significa que
o Issem vá gastar todo o dinheiro. Caberá a nós,
vereadores, fiscalizar o destino desses recursos."
(Vereador Afonso Piazera Netó - PSDB - rebatendo as

críticas de Garcia)

"A compra do prédio da Associação Comercial não é para
resolver ô problema do Issern, mas da própria Associação
Comercial." (Radialista Albino Flores em conversa com o

presidente da Câmara de Vereadores, Alcides Pavanello -

PFL-, sobre a proposta do Issem em usar o crédito especial
para comprar o prédio da Associação Çomercial)

� "O Ciro Gomes não é ainda opo

sição ao' governo. Ele é dissidente."

(Presidente de honra do PT, Luiz Inácio
Lula da Silva, sobre uma possível
aliança entre o PT e o PPS para disputar
as eleições de 2002,

"Ele ainda não se convenceu em ser

oposição" (Idem)

GONÇALVES
CONTABIliDADE
Rua: Felipe Schmidt, 86
Fone/Fax: (047) 371-3751A EDUCAÇÃO COMPLETA

Aposentadoria de pode
levaro deputadoKonell aoTeE
Qualquer cidadão
poderá se inscrever
, ,

a vaga, que sera

apreciada pela AL

Jaraguá do Sul- o Diário
Oficial do Estado publicou na se

gunda-feira a aposentadoria do

conselheiro do TCE (Tribunal de
Contas do Estado) Carlos Augus
to Caminha, que em princípio
deveria acontecer somente em

março do próximo ano, A anteci

pação da aposentadoria abre a tão

esperada vaga no tribunal para o

deputado estadual Ivo Konell

(PMDB), que já concorreu ao

cargo no anopassado. Na manhã
de ontem, o presidente da As
sembléia Legislativa, Gilmar
Knaesel (PPB), reuniu-se com os

líderes dos partidos para discutir
sobre a votação,

As informações foram dadas

por Knaesel na noite de segunda
feira durante reunião da Acijs
(Associação Comercial e Indus
trial dé Jaraguá do Sul), O presi
dente fez questão de'lernbrar que
qualquer cidadão poderá inscre
ver-se para concorrer à vaga,
"Não precisa ser deputado para
disputar a indicação da Assem
bléia Legislativa. Os requisitos
são conhecimentos nas áreas

contábil, econômica e legislativa,
além de apresentar as negativas
de protesto", informou, acrescen
tando que uma comissão formada

por cinco deputados irá analisar
as inscrições,

Knaesel informou ainda que a

votação dos conselheiros para o

TCE acontece ainda este ano,

"Pessoalmente, acredito que a

eleição poderia ser realizada em

fevereiro, mas como presidente
da Assembléia, tenho que cum

prir os trâmites legais", declarou,

Arquivo/CP

Compasso de espera: Konell aguarda decisão da reunião de líderes

informando que, a partir da
abertura das inscrições, os can

didatos têm cinco dias, e a co

missão outros cinco para análise,
"Acredito que a votação dos
conselheiros aconteça antes do
dia l7 de dezembro", completou,

KONELL - O deputado es

tadual Ivo Konell é um dos con
correntes ao cargo de conselheiro
do TCE, A indicação dele foi

apresentada ainda no primeiro
semestre pelo PMDB, Entretanto,
a votação favorável à federaliza
ção do Besc (Banco do Estado
de Santa Catarina) deu novo ru

mo ao caso, A Comissão de Ética
do partido abriu processo disci

plinar contra o deputado e estabe
leceu prazo para a defesa prévia
para evitar a expulsão,

Segundo especulações, o voto

favorável à federalização faz parte
de um acordo entre Konell e as

bancadas do PFL e PPB, partidos
da base de sustentação do go
verno Esperidião Amin (P�B),
que disputariam outras duas va

gas, O ex-deputado estadual Gil
son dos Santos (PPB) teve a in

dicação aprovada em junho, na

vaga doconselheiroDib Cherem,
que se �posentou,

Gilmar Knaesel negou que
existam ações contra o deputado
Ivo Konell que poderiam invia
bilizar a indicação dele e a vota

ção, "Não existe nada contra o

deputado Konell que possa pre
judicar a indicação, Ele já dis

putou a indicação no ano pas
sado, A não ser que tenha alguma
coisa -de uns tempos para cá, o

que ignoro", concluiu,

Câmara aprova orçamento de Jaraguá do Sul
Jaraguá doSul- A Cân�ara

de Vereadores aprovou na sessão

de segunda-feira, em primeira
votação, a proposta de orçamento
do Município para o próximo ano,
estimado em R$ 126,335,000,00,

,

Apenas o líder do governo, verea
dor Ademar Possamai (PFL), ar
gumentou a respeito do projeto go
vernamental, que volta a ser apre
ciado pelo plenário do Legislati vo
na sessão de amanhã, devendo ser

aprovado sem nenhuma objeção,

Deste total, R$ 80 milhões são
referentes à Prefeitura, o restante
são orçamentos próprios do Sa
mae (Serviço Autônomo Munici
pal de Agua e Esgoto)', de R$ 14,1
milhões; Ferj (Fundação Educa
cional Regional Jaraguaense),
com R$ 7 milhões; Issem (Institu
to de Seguridade dos Servidores

. Municipais), estimado em R$
3, I milhões, entre outros,

O orçamento vai destinar
26,72% para a Secretaria de:

Educação, num total de R$
21.376,700,00; Saúde vai ser

contemplada com R$
3,346,500,00 - 16,68%, A

Secretaria de Desenvolvimento

Urbano, responsável pelas
obras e manutenção da cidade,
terá R$ 14,264,900,00, valor
correspondente a 17,84% do

orçamento geral. Os repasses
às fundações e autarquias re

presentam 15,88%, R$ 12,7
milhões,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Conselho aprova intervenção
,

na administração de Corupá
Tamanini disse

. '" .

queJa enVIOUao

govemodoclmentos
provando legalidade

Corupá - o Conselho de

Governo definiu prazo de 15 dias

para que a Prefeitura envie ao

governo as informações neces

sárias para evitar a intervenção do
Estado na administração pública.
A decisão saiu após reunião do

conselho com o governador Es
peridião Amin (PPB), quando foi
aprovado o Regimento Intemo do

órgão e apreciado os pedidos de

intervenção em 12 municípios ca
tarinenses, feita pelo Poder Ju
diciário. O processo é resultante

do não-pagamento de precatórios
.

provenientes de ações trabalhis

tas; desapropriações de imóveis
e duplicatas.

O prefeito Luís Carlos Tama
nini (PMDB) garantiu que o go
verno municipal enviou ao Con
selho de Governo todas as infor

mações necessárias para "sanear

as dúvidas a respeito do paga
mento dos precatórios". Ele disse
ainda' que não recebeu nenhuma

.

notificação sobre a reunião do

Tamanini: "Ou eles não estão se entendendo ou éperseguiçãopolítica"

Conselho de Governo, realizado
no final do mês passado, defi
nindo prazo para as prefeituras
repassarem as informações ne

cessárias. "Já enviamos todos os

documentos exigidos. Ou eles não
estão se entendendo ou é per
seguição política mesmo", dis

parou Tamanini.
O prefeito informou que a

Procuradoria doMunicípio já re

correu da decisão de uma pos
sível intervenção na adrninis

tração pública. "Vamos até a últi
ma instância para evitar "a inter
venção. Até porque o governo
tem as cópias dos extratos dos

precatórios", completou.
De acordo com fax recebido

da Prefeitura, Corupá enviou, no
dia 11 de novembro, ao secretá
rio-executivo do Conselho de Go

verno, Celestino Secco, também
secretário da Casa Civil, ofício
comunicando-o que a adrninis

tração havia encaminhado ao

procurador-geral do Estado,Wal

ter Zigelli, no final de outubro, có
pia da movimentação do recurso

ordinário e da ação cautelar que
tramitam no Tribunal Superior do
Trabalho e cópia da movimenta

ção do precatório, que tramita no

Tribunal Regional do Trabalho:

Parece que o PT de Jaraguá do Sul foi seduzido pela 'magia' do
deputado estadual Ivo Konell (PMDB). Depois de muito insistir,
conseguiu adeptos no partido para uma aliança às eleições do

próximo ano.

Em princípio, o PT era contrário, mas foi cedendo aos poucos e

já discute a possibilidade de coligação'.
Que ninguém duvide, a sucessão municipal está atrelada à

negociações com o Palácio Santa Catarina. Em agosto, Konell
desobedeceu a orientação partidária e votou favorável à federalização

,

do Besc.

Depois da votação, o govemador Esperidião Amin (PPB) e o vice
Paulo Bauer (PFL) passaram a elogiar demasiadamente o deputado,
O que foi combinado no jantar na Agronômica ninguém ousa contar,

mas ...

Aliás

Segundo especulações, a

possível ida do deputado para
o TCE (Tribunal do Contas do

Estado) estaria incluído no

pacote, que Konell nega
categoricamente.
Caso se confirme a aprovação
do nome de Konell para o

TCE, o PMDB teria duas

opções para encabeçar a
chapa, a esposa de Konell,
Cecília, e o ex-secretário da
Casa Civil Ademar Duwe.

Novidade
O vereador Moacir Bertoldi

(PPB) tem espalhado que nos

bastidores está sendo articulada
a composição da chapa

majoritária às eleições do ano

que vem formada pelo ex

deputado estadual Udo Wagner
(PPB)e o atual presidente da

Câmara de-Vereadores, Alcides
Pavanello (PFL),

Wagner tem jurado por Deus

que não será candidato. Mas
nas outras eleições."

Incoerência
O delegado regional do Trabalho, Darci de Matos, durante reunião

,da Acijs (Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul),
na noite da última segunda-feira, discursou a favor da qualificação

da mão-de-obra para vencer o desemprego.
No ano passado, no entanto, ele esteve no Município oferecendo
"carteirinha para os jomalistas sem habilitação universitária".
Será que a qualificação profissional dele não inclui a área de

.

comunicação? Ou será que é apenas discurso para impressionar
empresários?

Boato
Na semana passada, surgiu
um boato que a CDL (Câmara
dos Dirigentes Lojistas) de
Jaraguá do Sul estaria
recorrendo contra a

permanência de artesãos no

centro da cidade. O assunto

gerou polêmica e foi alvo de

críticas, chegando à Câmara.

Explicando
O presidente da CDL,

Alberto Pacheco da Rosa,

explicou que a entidade não é

contra os artesãos,
mas à "venda de

produtos industrializados,
importados e

ou tros concorrentes
dos artesãos",'

-
�- BATISTA PNEUS

PNEUS NOVOS E RECAUC'HCJ_�OO�
_ .. _-

.

* PneusNovos (Michelin, Goodyear, Pirelli)
*Balanceamentos

*Geometrias '

"

*Suspensão
*Calibragem com Nitrogênio

R. Mal. Floriano Peixoto, s/nº - Centro
Fone (047) 372-3574 - Jaraguá do Sul

1) O COLÉGIO MARISTA SÃO uns INFORMA:
As matrículas para o ano letivo de 2000 já se encontram abertas.
DATAS: De 29 de novembro a 22 de dezembro: Alunos aprovados sern
recuperação e alunos novos.

De 20 a 22 de dezembro: Alunos aprovados na recuperação.
Horário: Das 7h30 às 11 h30 e das 13h30 às 17h. Na Secretaria-do

colégio.
COLÉGIO MARISTA SÃO LuíS:DO MATERNAL AO TERCEIRÃO, '

EDUCANDO CIDADÃOS PARA A VIDA

2) PESQUISA DE OPINIÃO:
O Colégio Marista São Luís está estudando a possibilidade de abrir O

curso de Ensino Médio (1º, 2º e Terceirão) Noturno

Se você estiver interessado em participar desta pesquisa ligue para o

telefone 371-0313 e deixe seu nome e telefone. Se desejar usar a
Internet, a página do colégio é: www.marista.jaragua.com.br
Maiores informações com a recepcionista Sandra

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E

INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL

KNAESELDIVULGAASAÇÕFSDOPARLAMENTOCATARINENSE
o Presidente da Assembléia Legislati va de Santa Catarina, Deputado

Gilmar Knaesel, participou, no dia 6, da reunião semanal da Acijs, relatando
as atividades daquele Poder, os projetos e a modernização.paramelhorar
a comunicação e a prestação de serviços à população catarinense, dentro
das prerrogativas constitucionais. 9 parlamentar disse que neste ano já
foram aprovadas 503 proposições, dentre as quais, projetos de lei, dois
deles, de interesse direto das empresas·ainda se encontram nas comissões,
em fase de análise; o que cria o Simples Estadual e o que reformula o

Prodec.
Knaesel informou que um dos projetos importantes da Assembléia, é

oCentro deMemória, que registra as principais atividades do parlamento
calarinense, nas últimas décadas. O sistema de comunicação da AL com

a sociedade catarinense foi melhorado e para o ano 2000, será implantado
o Interlegis, que é uma resposta da modernização do Poder Legislativo,
para aumentar e agilizar a interação entre o Congresso Nacional,
Assembléias Legislativas e Câmaras Municipais. O Interlegis é um

programa financiado pelo BID e está sendo organizado pelo Prodasern,
em Brasília. Trata-se de uma rede de informações, baseada

tecnologicamente na Internet, diretamente no banco de dados. No Estado,
40 Câmaras Municipais estarão interligadas, uma das quais a de Jaraguá
do Sul.

Outro participante no encontro da Acijs, no dia 6, foi o Delegado
Regional do Trabalho de Santa Catarina, Darci deMattos, que comentou
sobre as formas de trabalho temporário e sobre o novo foco doMinistério
doTrabalho eEmprego, agora não mais com a função única de fiscalizar,
mas, também, na manutenção da empregabilidade. Para Darci, na era da

globalização, não basta ser o melhor, é preciso ser diferente, estar
preparado. E tudo' passa, necessariamente, pelo treinamento, pela
qualificação profissional.

CURSODEORIENTAÇÃOAOCRÉDI1OTEMGRANDEPROCURA
Os empresários de Jaraguá do Sul estão acreditando no Programa

Brasil Empreendedor, do Governo Federal, que possibilita linhas de crédito
para investimentos e capital de giro, mas antes disso, é preciso haver
lima reciclagem de conhecimentos. Inicialmente são realizadas palestras
informativas e como segundo passo, um curso de 16 horas de duração,
sobre orientação para o crédito. Dois cursos já aconteceram e para o

período de 13 a J 6 de dezembro, terão outros dois, nos períodos da manhã
e à noite e, o último do ano, de 20 a 23 próximos. Além desses, nos dias 11
e 18 de dezembro, uma turma especial, recebe a carga de informações
durante dois sábados, intensivamente.

Mas a capacidade não pára por aí. Já estão fechados cursos de 17 a 20
e de 24 a 27 de janeiro. Nessas mesmas datas, serão iniciadas novas

turmas - máximo de trinta por grupo -, estando abertas as inscrições na

Acijs/Apevi, com Sebastião, pelo telefone 371-1044. Écondição essencial
a certificação nesses cursos de orientação, para ter acesso aos créditos
do Programa Brasil Empreendedor. Mesmo quem não necessita do

empréstimo, que seja do segmento da pequena e micro empresa, ou, que
queira iniciarnegócio próprio, pode participar do treinamento, através do
Sebrae/SC, sem nenhum custo,

Para o final.de janeiro (26), à noite, o Agente Articulador do Sebrae

para a região, Donizete Böger, ministrará palestra sobre "Como abrir seu
próprio negócio", no Centro Empresarial de Jaraguá do Sul. O investimento

será de apenas R$ 5,00,
.

RENOVAÇÕESDASDIRETORlASEMFEVEREmO
.:

A Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul e a Associação
das Pequenas Empresas do Vale do Itapocu renovam, em fevereiro, as
suas diretorias. A assembléia da Apevi acontece no dia 21 de fevereiro e

da Acijs no dia 28 daquele mês. Os editais, fixando os prazos para registro
de chapas e a ordem do dia, serão publicados em janeiro. A posse das
duas diretorias será conjunta, em meados de março,' junto com os

presidentes dos Núcleos Setoriais.
O mandato é de um ano. O processo sucessório já foi desencadeado

e deve acontecer de forma tranqüila. Eduardo Ferreira Horn e Richard
Peter Hermann vão deixar os cargos, cumpridas duas gestões de atividades
intensas em favor do quadro associativo e da comunidade, na forma de

parcerias nos di ferentes campos..

ACUSTERÁPLANTÃODURANTEFÉRlASCOLETIVAS
A última reunião do ano, da diretoria da Acijs, acontece no dia 13 de

dezen1bro, às 18 horas, na recreativa da Frigumz, com as participaçõesdo
Prefeito Irineu Pasold e do Deputado Federal Vicente Caropreso que
prestarão contas do ano. O retorno das reuniões será no dia 31 de janeiro,
no quartel da Polícia Militar. A Acijs/Apevi encerram as atividades no dia
17 de dezembro e retornam, com expediente normal, no dia lOde janeiro.
Nesse período, porém, haverá plantão administrativo para prestação de

serviços e certificados de ori zem.
O departamento jurídico também dará plantão e o escritório técnico do

Planejamento Estratégico/Agenda 21 Jaraguá do Sul, igualmente.

BB eCEF'anunciamnovo crédito
•

para nncros e pequenas empresas

Incentivo: nova linha de crédito chega ainda este mês para micros e pequenas empresas

���@��� �[p ---------------------,
I

O O Sesc (Serviço Social do Comércio) inaugura amanhã, às 20 horas, a unidade de Jaraguá I
do Sul, localizada na Rua Epitácio Pessoa, no Centro.

.

I
O evento contará com a presença do presidente da Federação do Comércio e do Conselho I
Regiona!_do Sesc em Santa Catarina, Antônio Edmundo Pacheco. I
O As lojas e supermercados Breithaupt registraram aumento de 300% na venda de carnes na primeira:semana de dezembro, comparada com igual período do ano passado.
Até o início do mês, o grupo havia comercializado 20,3 mil cestas de Natal. I

I
O O diretor da agência do RHBrasil de Jaraguá do Sul, Paulo André Leszczynki, disse, I
durante reunião da Acijs (Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul) na noite da I
última segunda-feira, que a maioria dos cerca de dez mil desempregados do Município é mão- I
de-obra não qualificada que não tem formação técnica para suprir uma possível demanda I
imediata das empresas. .

.

.

I
O Segundo o Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômico), a cesta I
básica aumentou 5,77% em novembro, na capital do Estado, passando a valer R$ 103,32.

. I
L �

HSBCvai
financiarprojeto
de exportaçãocom
juros de 80/0aoano

ciarnerito de projeto de expor

tação com taxa de 8% ao ano,

O gerente do Banco do

Brasil no Município, Fernando
Engelmann. disse na tarde de

ontem que as agências do

banéo ainda não receberam as

orientações sobre a nova linha
de crédito à micros e pequenas
empresas. "As informações
serão divulgadas diretamente de

Brasília", informou, apostando
que já na próxima semana a

agên c i a loc a I de ver'á e s ta r

disponibilizando os recursos.

Em agosto, representantes
do setor enviaram ao governo

proposta para aumentar as

exportações com a simplifica-
.

ção da legislação. Entre elas. a

entidade propunha o aumento

do limite de exportações pelos

São Paulo - O Banco do

Brasil e a CEF (Caixa Econô
mica Federal) lançaram novas

linhas de crédito para micros e

pequenas empresas. O anúncio

foi feito ontem durante o

Seminário Nacional da Micro e

Pequena Empresa, que acon

tece desde domingo no Muni

cípio. O financiamento terá ju
ros especiais de 1,95% ao mês

(atualmente essa taxa é de

3,2%). Ontem, também o HS

BC firmou convênio para finan-

Correios de US$ 3 mil para US$
10 mil, que foi anunciado no

mês passado, Numa exportação
de valor inferior a US$ 1 mil,
os custos de exportação cor

respondem a 47,2% do total.
Essa participação cai para
11,4% quando o volume expor
tado sobe para US$ 5 mil e che

ga a 2,7% para valores até US$
25 mil.

Os representantes dos mi

cros e pequenos empresários se

dizem preocupados com O futu

ro do Simples (imposto único

para o setor), com a instalação
da nova linha de crédito. "A es

trutura não vai mudar e o Sim

ples não vai acabar com a re

forma tributária", prometeu o

secretário-adj un to da Recei ta

Federal, Edson Vianna de Britto,

Arquivo/CP
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COr. 5llcyr 9iideki Cfiodrigues da Oi/Da

Ortopedia e Traumatologia
Cirurgia do Ioelho - Artroscopia

CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA

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

PIAZ �RA
, ��e�

Aluga telões

FONE/FAX (047) 3,72-:2167

Máquinas para empacotamento
Rua Araquari, 136 - Ilha da Figueira

FONE: (047) 370-45�0 - FAX: (047) 370-4003
Jaraguá do Sul - SC

(tu3in�a
�,

JI�!:C.��ntcrnaciuna(
li 371-0757
De segundas a sábados,
das 17h30 às 23h30

Av. Getúlio Vargas, 847 - Centro

Jaraguá do Sul - 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

PONTO DOS
�

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

Colabore com as entidades
beneficentes'

CP Comunidade

Arte Clrck

Francisco e Rita Tomazoni
com a filha, Ana Rita, que
recebeu bonita festa no

Restaurante Armalwee, pa�
comemorar seus 10 anos

Juliana e Pablo recebem

bênção matrimonial, sexta
feira, na Igreja Nossa Senhora

do Rosário (Rio Molha), e

recepcionam os convidados llO

Restaurante Armalwee. A

noiva, é filha de João e

Florinda Emmendoerfer, e o

noivo, filho de Ademir e Ivone
.

Moârock da Silva

Arte Click

\
\

Formandos do

curso Técnico
de Vendas e

Representação
Comercial do

Senac, de

Iaraguá do Su

Esta é a

primeira
formatura,
neste curso, el

nível de Brasil

/

Casal Itamar
e Márcia

Silva, com o

filho,
Andréas,

comemorando

18 anos de
vida

conjugal. A
festa foi com

os filhos e

familiares na

residência do
cásal

Os irmãos
Rogério,
Gilberto e

Clóvis
Gonçalves,
Grupo'ROge
sempre
simpátiCOS
amigos
apoiando as

causas
. 'ricomunlto
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História, Fatos eTradiÇ@
História em fotos

,

.

CORREIO DO POVO
Quarta-feira�

8 de dezembro de 1999

Por Egon Iagnow

Dizem que dar foto de hoje caira na rede. isto, registrar ciliar, a poluição
crédito a resolveram Chamaram, ao como os rios de industrial e o

,caçador e documentar que me parece" o nosso Município uso de

pescador é o seu feito. amigo Emílio da
.

, defensivos
, eram pISCOSOS.

complicado. Ninguém iria Silva para Hoje, agrícolas,
Para o último, O acreditar que,

' documentar o infelizmente, a
'

infelizmente,
.

numa noitada de feito e registrá-lo fizeram commaior peixe represa em

Guaramirim
.

sempre escapa. pescana, uma para a que os peixes

Por isso, os centena de " posteridade. no Rio Itapocu, desaparecessem'
pescadores da cascudos lhes E mais do que a falta de mata de nossos rios.

Pescaria no Rio Iaraguá (1947): Antonio Pedri, João Batista Rudolf, Willy Wenserski, Antônio Cardoso, Guilherme B. Rudolf
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 ltapocu

Há 72anos
- Em 1927, o Orçamento Municipal para 1928, de Joinville, contemplava o

2° Distrito de Jaraguá, na Resolução n° 407, de 17-12-27, com os seguintes
destaques: no Art. 14, a despesa de até 5:000$000; para aquisição de sementes

e mudas para fins agrícolas; Art. 27, a conserva para estradas com mais de

dez moradores, pela municipalidade e cuja conservação estivesse terminada
e entregue à municipalidade. As que não estivessem nas condições acima,
deveriam ser classificadas na 4" classe e sua conservação seria por conta
dos respectivos moradores; Art. 28, ficava criada a taxa de 1 $000 (um mil

réis) por metro na maior frente dos terrenos aforrados ao município; Art.
29, proibia construções de madeira, nas seguintes ruas do Distrito de Jaraguá:
Rua CeI. Emílio Carlos Jourdan, Avenida Independência, desde seu início na

Rua Felipe Schrnidt, Rua José Bonifácio de Andrada e Silva, Rua Abdon

Baptista (atual Rua 3), Rua Pe. Pedro Francken (hoje Arthur Müller) e Rua

D. Pedro II (hoje Pe. Pedro Francken); Art. 3b, estabelecia um auxílio de

Rs. 6:000$000 (seis mil contos de réis) para o Hospital Jaraguá, que estava

em construção.

Há 71 anos
- Em 1928, vendia-se urna casa comercial, na Rua Abdon Baptista (atual
Calçadão da Marechal Deodoro). Ótimo ponto. Tratar com Miguel Bechara,
em Joinville, ou José Abrão, em Jaraguá.
- A São Paulo-Rio Grande, ramal de São Francisco-Mafra, lembrava
se de acabar o nivelamento da parte quepertencia no trecho da Avenida

Independência, entre a Estação (a velha) � a Rua Pe. Dr. Pedro Francken,
que hoje é a Rua Arthur Müller, sendo mudada para Rua Pe. Dr. Pedro

Francken, a então Rua D. Pedro II, que acabou esquecido, no quadro urbano

da cidade.

Há 70anos
- Em 1929, entre as memórias do pastor Ferdinad Schlünzen sobre o centenário

da imigração alemã em SC, ele fazia referência a Max Schubert, que teria sido

o "dono'; (zelador de estrada, inspetor de quarteirãoe chefe de polícia), muito
estimado e popular no Estado. Este, de posse de ofício e, em companhia das

testemunhas Victor Rosenberg e Frederico Bandelow, dirigia-se à casa do juiz
de Paz, afirn de que provasse, ele, Frederico Schmidt, a referida qualidade. Isto
redundou numa longa pendenga, para saber quem era quem, em cada margem
do Itapocu, em matéria de administração municipal e quem era quem em matéria

forense, para nomear juízes de Paz. Paraty (hoje Araquari) defendia-se, dizendo
que José Porto (pai de Venâncio) foi eleito juiz de Paz de Jaraguá, em 10-11-

1895, perdurando a dualidade de mando e poder até 1897, quando o governo
anexou Jaraguá a Barra Velha, e er)1 22-7-1898, o governo mandou anexá-Ia a

Joinville.

Há 68 anos
- Em 1931, o diário "República", de Florianópolis, até então jornal oficial,
passava para a propriedade de uma gráfica, que era reformulado e o seu

diretor era o dr. Nereu de Oliveira Ramos, presidente do Partido Liberal.
- O Sport Club Estrella, de Retorcida (atual Nereu Ramos), jogava
com o Borboleta Foot Ball, de Hansa, e o quadro jaraguaense, formado
por João, Nino, Olípio, Antonio, Angelo, Clemente, Guilherme, Brinco,

Moser, Pedro e Machado, ganhava de 3

a I.
- A Prefeitura da capital publicava
edital comunicando a falta de 72 contos
de apólices, do cofre, logo após a

revolução, parte de um depósito de 100

contos, dados pela Empresul, em

garantia do contrato de luz, inforrnando

que seriam canceladas e substituídas por
outras. Depois da publicação do edital,
elas foram encontradas em cima de um

armário. Pode? Pode, sim!

Qualidade
Marista de

Educação

f/7

-bit.. &, � . 1IidM- S�r"'� � .

Mensagem da Personalidade
do século 20

Empregado doméstico terá

seguro contra desemprego

)4�o-e- �'et

�/�e�
�A-l

(Jl f IJ.. .

Foi aprovado ontem pelo plenário
projeto originário da Câmara que

altera a lei do seguro-desemprego
para estender esse benefício ao

empregado doméstico.
Ficou determinado que o

benefício será concedido ao

. trabalhador desempregado
por um período máximo de seis

meses, de forma contínua ou

alternada, a cada período aquisitivo
de 16 meses.contados da data de

dispensa que deu origem à

primeira habilitação.
. O projeto agora vai a sanção
presidencial.
Também foi deliberado que o

pagamento da primeira parcela do

benefício, correspondente aos

primeiros 30 dias de desemprego,
contados da data da dispensa, será

o cunot. Paz e Sabedoría,

estejam em nossas vidas.
. durante o AnoVindouro...

FelizNatal!

Próspero Ano N.ovo!

efetuado até o quinto dia útil do

mês subseqüente ao vencido.

As parcelas subseqüentes serão

pagas a cada período de 30 dias da

emissão da parcela anterior.
Com parecer favorável da Comissão

de Assuntos Sociais, que já havia

decidido favoravelmente a iniciativa

semelhante da ex-senadora

Benedita da Silva, que ainda tramita

na Câmara, o projeto foi deliberado
em votação simbólica.
Benedita já havia dito, na votação da

CAS, que amatéria devia ser

aprovada sem alterações pelo
Senado, a fim de ser encaminhada

logo à sanção presidencial.
Fonte: Jornal do Senado,
Ano V, n° 985 - Brasília, quinta
feira, 18 de novembro de 1999,

página 3.
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•MASSARANDUBA •GUARAMIRIM· SCHROEDER • CORUPÁ 8/1211999 - Ano 1 - Nº 11:UM� COM A QUAl.IDADE:

(IlSULARROZ)
�-sC"

Maioria da população .de Corupá
faz a separação do lixo reciclável

Engenheiro
critica trabalho
decomissão ,

Divulgação

Cerca de 3,6 mil moradores
de Corupá, 80% da população
urbana, realizam a coleta sele
tiva do lixo. A cidade é a que
mais avançou nessa prática en

tre os municípios da Micror

região do Vale do Itapocu. A
Prefeitura incentiva 'os morado
res fornecendo sacos plásticos
para a colocação dos materiais.
O lixo reciclável é recolhido por
Mário Roberto Walter, com au

xílio da Prefeitura. Walter sus- .

tenta a família com o dinheiro
da comercialização desses ma

teriais. Ele deverá conclu ir o ano
com mais de 130 toneladas de

material reaproveitado. A sepa

ração dos materiais recicláveis
está melhorando as condições de
manejo do Lixão Urbano de Co

rupá e diminuindo os riscos de

poluição ambiental. Página 2

o engenheiro civil Arlon To
nolli, de Blumenau, ex-consultor
da Comissão de Defesa do Pa

trimônio Ambiental de VilaItou

pava e Massaranduba, critica a

atuação de lideranças munici

pais pelo fracasso domovimento
que tentou embargar o Projeto
do Aterro Industrial, instalado
pela empresa Momento Enge
nharia, nà Vila Itoupava. Tonolli
reitera críticas ao projeto, que
ele considera instalado em local

inadequado, oferecendo riscos
de contaminação de nascentes

d'água, utilizadas no abasteci
mento da cidade de Massaran
duba. O engenheiro também

promete ingressar com uma re

clamatória para receber hono
rários que não lhe teriam sido

pagos. Página 4

Suesenbach inicia
a segunda gestão
na Aciac

. Página 5

Sindicalista
defende nova
lei ambiental
o presidente do Sindicato

dos Trabalhadores Rurais de

Massaranduba, Luiz Rairnondi,
está propondo a mobilização das

entidades que representam os

agricultores, pela vigência da no
va legislação proposta pelo de
putado Jaques Wagner, na utili
zação e preservação dos recur

sos naturais da Mata Atlântica.

Raimondi, que acompanhou de
bates sobre o assunto, entende
que o projeto de lei proposto pelo
deputado está mais próximo da
realidade do produtor rural, do que
a legislação atual. Página 4

Conselho

inspeciona curso

de Pedagogia
Página 7

Guaramirim assiste

35 casamentos

comunitários
Página 7 Persistência: Mário Roberto Walta utilizou de todos os meios no recolhimento dos materiais

Gráfica e Editc>raCPLtda_
Or,ça7rlenTO .serr: C07rlpro7rlisso

C07rlposiçao, fOToliTO e irrrpress-âc»
R-LlaWal t:er :rvt:arqu.arcit:,. '1 _ ] 80

Tele-t-C>I"les (047) 370-7919/370-8654- /370-864-9/370-794-4-
E-mail: corpo'Vo<Q:>jgs_mat:rix._com_Dr

.
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conseguiu organizar melhor o

serviço e está mais satisfeito com
a atividade. Todo o' lixo em con

dições de ser reaproveitado é
levado para um galpão, onde o

material é preparado para ser co

mercializado. Toda a família
participa dessa etapa do trabalho.

Desde que passou a utilizara
caminhonete, em maio, Walter
conseguiu aumentar a produção.
Nos últimos três meses, a capa
cidade de recolhimento subiu de
1.3 toneladas em setembro, para
16 em outubro, e 18 em novem

bro. Ele está comercializando

quase todos os materiais reco

lhidos.
Os metais são entregues para

um com prador de Jaraguá do

Sul, papelões e plásticos vão para
São Bento do Sul e vidros para
Indaial.

dos serviços e produtos. Ele já
realizou os contatos necessários
também com as entidades de

Guaramirim. Schroeder. Corupá
e 1araguá do S uI. A coordenação
dos trabal hos na microrregiãO
funcionará através da Agência de

Articulação Regional de laraguá
do Sul. As cid�des de Barra Velha
e São João do Itaperiú serão
atendidas através da agência de

Joinville.
Um dos principais prograJl1�S

a serem oferecidos será o Brasil
Empreendedor. Em Massarandu
ba, a Associação Comercial e

.

s e
Industrial faz preparauv?
prestará os serviços do Sebrae a

partir de janeiro.

CORREIO DO POVO, 8 DE DEZEMBRO DE 1999

Maioriadapopulação deCorupá
realizà a coleta seletiva do lixo

Cidade é a que
mais desenvolve
essa prática na

. microrregião

percorrem alternadamente, às

quartas-feiras, para fazer a coleta.
Os moradores podem se orientar
através de um calendário elabo

orado previamente, estabelecendo
as datas do atendimento alter

nado, em cada setor.

O secretário EdmirMorozini.
há dois meses na Secretaria de

Agricultura, Meio Ambiente e

Desenvolvimento do Turismo,
responde pelo programa. A coleta
seletiva de lixo foi iniciada ainda

quando Aldo Sell, atualmente na

diretoria de Agricultura e Meio

Ambiente, respondia pela pasta.
Na opinião de Morozini, os

resultados que a coleta seletiva
está conseguindo na cidade

"representam uma conquista
muito significativa na busca de

melhor qualidade de vida da po
pulação".

Ele observa que isso ganha
uma importância maior, pelo fato

de que Corupá recebe muitos
turistas e precisa zelar pela higiene
e boa apresentação. Morozini Iez
questão de destacar as conse

qüências positivas do programa
sobre o funcionamento do lixão
da cidade. onde a colocação de

resíduos diminuiu, facilitando o

serviço' de aterramento e redu

zindo os riscos de contaminação
ambiental.

Programa de coleta seleti va é

acompanhado com muito intcres
se pelo prefeito Luís Carlos Ta

manini (PMDB), que vê na pre

servação das condições ambien
tais uma contingência imposta
pela própria vocação turística do

Município. que explora a Rota
, das Cachoeiras e outras belezas
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Diretor-Presidente: Eugênio Victor Schmöckel
Diretor-administrativo e financeiro: Francisco Alves
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naturais.

Recentemente. Tamanini ga
rantiu a participação dc Corupá
no Projeto Quiriri, através de um

,consórcio que envolve também
as prefeituras de São Bento do

Sul. Mafra e Rio Negrinho e pre
coniza uma série de medidas de

proteção ao meio ambicnte na

região.
A questão ambiental também

já rendeu desgaste político ao

prefeito, que há algum icmpo foi

"agraciado" com o "Prêmio Por
co". concedido por entidades arn

bientalistas, com a finalidade de

revelar eventuais problemas na

área. O moti vo Ioi justamente as

condições de funcionamento do

lixão urbano. "A situação hoje é

completamente diferente". ga
rante o secretário Morozini.

LABOMASS
Laboratório de Análises Clínicas LIda.

:Dm. E/iflflt: V/dm öml{lS'{I
Farm. Bioq. - CRF 1513

Sócia-Gerente

1" A.",Z, z'c b o ...� ",tc";'i ...�c"t,,

Horário de atendimento
De segunda a sexts-teire

das 7h as I1h45
das 13h30as 17h30

Rua 11 de Novembro, 2965 . Massaranduba
Fone: (Oxx47) 379-1392

Catador sustenta a família
com a venda dos materiais

O catador Mário Roberto

Walter espera concluir o ano com
mais de 130 toneladas de lixo

reciclável recolhido. Ele sustenta

a mulher e três Ii lhos com a ven

da do material. Walter trocou a

atividade de vendedor de flores

para se dedicar à coleta e não es

tá arrependido. apesar das difi
culdades enfrentadas. Este ano,

ele conseguiu reformar uma ca

minhonete Toyota. que passou a

utilizar em substituição a um car

rinho puxado com trator Tobata.

O início foi muito difícil,
conta Walter. Ele recolhia os ma

teriais com um carrinho de mão,
num serviço demorado e que

exigia bastante esforço físico,
tendo que recorrer freqüente
mente ao auxílio da mulher para
dar conta da tarefa. Mas. com a

reforma da caminhonete, ele

Unidos: toda a família Walter faz a separação de materiais

Sebrae atuaem cooperação
corriassociações comerciais

Massaranduba :_ o agente
articulador do Sebrae (Serviço dé

Apoio àMicro e Pequena Em

presa) na Microrregião do Vale do

Iiapocu. Donizcte Böger, man

leve audiência com o prefeito Má
rio Sasse (PMDB). na semana

passada, quando tratou sobre a

atuação desse organismo no Mu

nicípio. De acordo com Böger, o
Sebrae está adotando novo sis
terna de trabalho. em cooperação
com as associações, comerciais
e industriais, visando dar maior
efetividade na prestação de ser

viços às pequenas empresas.
Böger explicou que as as

sociações comerciais e industriais

funcionarão como repassadoras

Corupá - Aproximadamen
te 3,6 mil moradores, 80% da

população urbana, realizam a

coletá seletiva de lixo, separando
papéis, vidros, plásticos e metais.
A cidade é a mais avançada da

Microrregião do Vale do Itapocu,
nesta prática. A Prefeitura in

centiva a população fornecendo
sacos plásticos para a colocação
dos materiais .. O lixo em con

dições de ser reaproveitado é re

colhido pelo catador Mário
Roberto Walter, que garante o

sustento da família com essa

atividade. Os resultados da coleta
seleti va podem ser percebidos no
lixão da cidade, onde a colocação
de resíduos diminuiu.

A Prefeitura auxiliaWalter no
recolhimento. A Secretaria de

Agricultura, Meio Ambiente e

Desenvolvimento do Turismo,
organizou os bairros em dois se-

tores distintos, que os caminhões Incentivo: Edil/ir Morozini faz a distribuiçáo de sacos plásticos
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o ano que está findando foi extremamente difícil para as
.

prefeituras. Falta de recursos financeiros, exigências legais de
todo o tipo e a população reclamando obras e serviços. Alguns

prefeitos estão fazendo verdadeira ginástica para pagar os salários
aos servidores, que dizer então do atendimento de algumas obras

prometidas. Até a Prefeitura de Jaraguá do Sul, tida como

referencial para outras administrações municipais, em termos de

pontualidade nos pagamentos, tem experirnentado esta época de
vacas �nagras. Mas, como bem diz o ditado, "quem está na chuva

é para se molhar". Ou então, em outras palavras, quem
conquistou O voto da população, agora precisa cumprir com a

obrigação. Aliás, administrar quando existe di nheiro disponível é
fácil. O problema é quanto o cinto aperta.

Papo
Aproveito um momento ele
folga para bater um papo com o

meu amigo Charles

Sierneintcoski. Conversamos
sobre jornalismo, política e

ansiedades da profissão e da
vida moderna. E também sobre

pequenos prazeres. como
cinema. música e boa leitura.
Charles conta que está

empenhado na proposta política
doPPS em Jaraguá do Sul e

que pretende ter uma militância

bastante ativa no partido.
"Quero ajudar as pessoas",
revela.

Aproveito para dizer que, na
minha opinião, ele seria mais
útil para a comunidade.

escrevendo, Apesar de
relativamente novo na atividade,
ele tem se revelado um

jornalista nato.

Nas vezes em que atuou na

imprensa local, deixou marca.

lnteligente, instigante,
apaixonado. Precisa só de um

pouco mais de 'estrada' para
ficar no ponto. E. como
normalmente acontece, já criou

alglins desafetos no

desempenho da função. Vai
Com calma, Charles. que as

coisas são assim mesmo.

Zelo
Chama a atenção o interesse

que o prefeito Luís Carlos

Tamanini, de Corupá, tem
dedicado às empresas locais.

Concedendo incentivos e

apoiando a expansão de

negócios. Tamanini sabe que
só através do aumento do

movimento econômico e da

geração de empregos poderá
buscar o fortalecimento da

economia corupaense. Sem
esquecer, é claro, a enorme

vocação do Município para o

turismo, através das belezas

naturais da Mata Atlântica.
como a conhecida Rota das

Cachoeiras.

Na noite da terça-feira da

semana passada, ele
aproveitou a solenidade de

posse da nova di reteria da

Aciac (Associação
Comercial. Industrial e

Agrícola de Corupá), sob a

presidência do advogado
Herrmann Suesenbach, para

destacar as empresas que
melhor desempenho

mostraram no movimente

econômico. no último ano;

nos segmentos da

indústria, comércio e

prestação de serviços.

Encerramento

PFL de Guararnirim realiza nesta sexta-feira (10), às 19h30, na

Recreativa Mannes, um encontro de encerramento das atividades do

ano. Algumas lideranças estarão prestigiando o acontecimento, entre
elas os deputados federal José Carlos Vieira e estadual Adelor Vieira.

O vice-governador Paulo Bauer também roi convidado.

Recanto

Roda

D'Água

Piscinas

Naturais

Guararll'AçUII ria Honweder à 12 Km do

Centro - Massaranduba - SC
Fone (Oxx47) 379-18.71

Presidentes do PDT e do PSDB
discutem posições para as eleições
Líderes querem
mais espaço para
a atuação dos
pequenos partidos

Massaranduba - Os presi
dentes dos diretórios do PDT.

Giovanni Toner, e do PSDB. Má
rio Fernando Reinke, têm con

versado freqüentemente sobre as

posições que os dois partidos
deverão sustentar no encaminha

mento das eleições municipais do
ano que vem. Eles.estão dispos
tos a barganhar mais espaço pára
a atuação des pequenos partidos,
na negociação de eventual co

ligação com o PFL. "Queremos
participar efetivamente das ações
de governo e não sermos lem

brados só para disparar fogue
tes". diz Reinke.

Tanto. os petebistas quanto os

tucanos já iniciaram conversa

ções com o PFL. mas ai nda não

existe nada de definitivo acerta

do. Toner diz que o POT, em

pri ncípi o, concorda com a for

mação de uma eventual frente de

oposição para disputar o governo
municipal no próximo ano. mas

não descarta a possibilidade de

sair com candidatura própria ou

em coligação só com os tuca-

O vereador Valdir Zapelini
(PPB) deverá ser o próximo pre
sidente da Câmara de Vereadores

substituindo Horst Reck. do mes

mo partido. O nome de Zapelini
estaria confirmado. por força dé

um acordo feito entre as bancá
das do PMDB e PPB, partidos que
dão sustentação ao governo mu

nicipal e têm maioria no Legisla
tivo. Para viabilizar a mudança.

.

Reck terá que renunciar à presi
dência. pois o regimento da Casa
estabelece a duração do mandato

observa.
Reinke e Tonet concordam

que os pequenos partidos devem
começar a defender com mais
firmeza as idéias já a partir das
conversações iniciadas com o

PFL. "Se é para se aliar, terá que
ser uma frente realmente 'unâ
nime, com propostas e idéias de

finidas e uma nominata de

consenso", condiciona Tonet. A

preocupação, explica Reinke,
nesta fase, é não permitir que o

·PFL fique dando as cartas

sozinho. "Mas a conversa que o

PSDB manteve com o presidente
do PFL, Dávio Leu, foi boa",
conclui Reinke.

Consenso: Reinlee e TOne/ defendem a alternância fIO poder politico

ni, do PFL. A saída da verea

dora Margareth Roza, que tro

cou o PFL pelo PPB, deixou a

bancada diminuta.
Os dois primeiros presidentes

da Câmara, na atual legislatura,
foram os peernedebistas Alvair
Ricardo Pedrini e Armindo Sesar
Tassi. Ambos cumpriram mano·
datos de apenas um ano. Horst

Reck também está concluindo
um ano na presidência.

No próximo domingo (12).
a Câmara realizará uma sessão

solene de homenagem póstuma
ao ex-vereador Jacob Kas

mirski, que morreu em acidente
au tornobi I ístico em janei ro deste
ano. A sessãoterá início às 10

. horas, O presidente do Le

gislativo está convidando toda
a população massarandubense ..
"A finalidade será mani festar o
nosso reconhecimento em

relação aos trabalhos prestados
por Kasrnirski na comunidade",
diz Reck.

�mI1\Tabeli�nato� -w.

T de Notas e
•

Protestos de

Osnildo Bartel
ir 373-0404

Zapelini deve assumir apresidênciado Legislative

nos. Nesse caso, a cabeça-de
chapa poderia sair de um ou outro

partido.
- Divergimos dos tucanos

no âmbito nacional, principal
mente em relação à atuação do

.

presidente Fernando Henrique
Cardoso, mas dentro do Municí

pio temos tido afinidades -, ga
rante Tonet. Ele vê nessa aproxi
mação a possibilidade de se pro
mover a alternância no poder em
Massaranduba, que historica
mente tem ficado com o PPB,

.

PMDB ou PFL.

"Temos conversado muito a

respeito, os partidos menores

precisam trabalharem conjunto",

do presidente em dois anos.

A eleição da nova mesa dire

tora dos trabalhos deverá ser

realizada durante sessão ordi

nária no próximo dia 30 de no

vembro. Reck acredita que a

eleição transcorrerá com nor

malidade, mesmo porque não

existe nenhuma situação política
para mudar o que já está previs
to .. "Salvo algo inesperado", diz.
A oposição ao governo munici

pai hoje está reduzida a um

único vereador, Almir Trevisa-

Rua 11 de Novembro,3128 - Centro

Massaranduba - SC

Supermercado

�
379-1003
379-1654

Av. SetedeSetembro, 1140-Massalalldul:a·SC

,PANifiCADORA
JAQUELINE
Pães - Tortas - Roscas

Aceitamos encomendas

a 973-6112'
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Engenheiro critica atuação de comissão ambiental
Ex-consultor diz

que tentativa de

embargar aterro
falhou por inércia

Massaranduba/Blumenau
- o engenheiro civil Arlon To

nolli, de .Blurnenau, criticou as

lideranças municipais que par
ticipam da Comissão de Defesa,
do Patrimônio Ambiental de Vila

Itoupava e Massaranduba pelo
fracasso do movimento iniciado
há dois anos, na tentativa de im

pedir a instalação do Aterro In-

, dustrial, pela empresa Momento

Engenharia, na localidade.de Vila
ltoupava, na divisa dos muni

cípios de Massaranduba e Blu
rnenau. O engenheiro, que já
prestou consultoria à comissão,
atribuiu à inércia dos membros

da mesma a responsabi lidade
pela frustração do movimento.
Tonolli reiterou as críticas que
têm feito contra o projeto,
alegando que a instalação do
aterro no local é equivocada, por
oferecer risco de contaminação
das fontes de água que abastecem
a cidade de Massaranduba.

Ele também criticou a atuação
dos advogados que deram

assessori a na ação popular
movida pelo prefeitoMário Sass�
(PMDB), pelo vice-prefeito
Alfredo Vavassori (PPB) e pelo
presidente da Aciam (Associação
Comercial, Industrial e Agrícola
deMassaranduba), JairoRiboldi,
através da 2" Vara da Justiça
Federal de Blumenau, na tentativa
de impedir a instalação do aterro

no local. O processo foi consi
derado extinto pelajuíza federal

Eliane Paggiarin Marinho, em

sentençado dia 5 de novembro.

Na opinião do engenheiro, "os
advogados não teriam utilizado

todos os argumentos disponíveis
no caso, além de terem cometido
erro noencami nhamento de

documentos na formalização da

ação, conforme se depreende da

própria sentença da juíza",
sublinha. Tonolli advertiu para as

conseqüências que, na opinião
dele, poderão surgir, em de
corrên'cia do fato. "Por que o de
talhe relevante nessa questão, que
é o local escolhido para a insta

lação do projeto, ainda está aí para
ser discutido", alega, lembrando
que emepisódio recente, mora

dores da Tifa Rio Grande, no in
terior de Massaranduba, reclama
ram da mortalidade de peixes na

área e levantaram a suspeita de

que a contaminação pudesse ter

saranduba, Horst Reck (PPE),
Tonolli compareceu em Floria

nópolis onde fez a entrega de

vários documentos na Procu

radoria Regional dos Direitos do

Cidadão, direção geral da Fatma,

Coordenadoria de Defesa do

Meio Ambiente e Coordenadoria
de Defesa dos Di rei tos Humanos

e Cidadania.

a diretora, "nenhuma irregulari
dade na exploração do local e na

concessão da primeira licença
ficou constatada", apesar das de
núncias e protestos já provo
cados pelo projeto. "Se a gente
está licenciando, é porque tem

segurança", disse a engenheira,
numa declaração publicada na

Imprensa.

. Tonolliríiz que estudapossível
1

/.

b 1-. /.

fee, aro ..Fla so
.

re'llonoranos

O engenheiro Tonolli não

concorda com a renovação da

licença, afirmando que o aterro

não resisti rá à pressão da deman

da. "É como uma bomba prestes'
a explodir", afirma. Na semana

passada ele tentou impedir que a

nova licença fosse concedida.

Acompanhado do presidente da

Câmara de Vereadores de Mas-

Denúncia: moradores da Tifo Rio Grande, em Massaranduba, constataram ocorrência de mortandade de peixes

On Tónolli .que aitld�;�ãó rne, foram con

venientementeesclarecidas". Ele
O êngeh�el

" criticou també
sificou éomg uma espécie de

"letargia" que estaria acometen
do os integrantes da Comissão
de Defesa do Patrimônio Am

bierual deVilaI�pupava.e'Mas-·
, saranduba, qUY.1,$��uQdo ele"
o

�ãQ estariam l11Ö�tràúd6 ó mes

';'1110 en�.I?enho·d9!P;ídi9 nö-acom-
panhamento d��sas questões.
"Aünica ex.ceção.qutfaço é pa- .

rã O vereador Horst Reck, que
esteve comigo há poucos dias,
em Florianópolis", fez questão
.de frisar.

Tonolli guejx,OU7$e de ler
'�'-:::'::W, .

" sido de" algum alijado
.

tdós s\t:viço§ cl
o

queSl�yS H.rubi
La v a à' cOJ'Tl'iss

Sindicalista defende a nova

lei do uso da Mata Atlântica
dezembro, em Corupá. Ele par-'

ticipou do debate realizado há

algumas semanas, na Assembléia
Legislativa, em Florianópolis,
com o relator da matéria, depu
tado Luciano Pizzatto. "Pelo que
foi debatido, a neva lei em

discussão reflete melhor a

realidade do nosso pequeno
agricultor", avalia Raimondi.

Conforme o sindicalista, a

atual legislação que regula o uso

dos recursos florestais virou um

problema para o pequeno agriCUl
tor, que ficou tolhido, sern con

dições de extrair o mínimo de ma

dei ra necessári o para tornar a vida

da família mais confortável. As

dificuldades existem também na

abertura de novas áreas agricul
táveis, como por exemplo na

ocupação das encostas.

sido causada pelo aterro.

A licença de funcionamento
do empreendimento da Momento

Engenharia foi renovada pela Fat
ma (Fundação Estadual do Me'io
Ambiente), no fina I de novem

bro, conforme informação divul
gada pela diretora de Controle de

Poluição Ambiental do órgão,
Suzana Trebien. De acordo com

disse que só entrou no assunto,
na época, porque teria sido pro
curado pelo-prefeitoMário Sas

se, pelo vereadorAlvairRicardo
Pedrini (PMDB) e pelo assessor

de planejamento, Paulo Ramos,
que teriam insistido para que

prestasse, a,:imelhor ajuda pós
sível, nosentido de.embargar o
projeto.

- Não recebi nenhum do-
o

'

curnento escrito comunican
do que o s meus serviços
estariam di spens a do s -

afirma, dizendo que estuda a

possibilidáde de ingressar com
uma reclamatória .para cobrar
honorários: "Algo em tomo de

R$ l5mi}':.; calcula.

Massaranduba - O presi
dente do Sindicato dos Trabalha
dores Rurais, Luiz Raimondi, está

propondo a discussão e a mobi
lização das entidades que repre
sentam os trabalhadores rurais em

defesa do projeto de lei do depu
tado Jaques Wagner, que propõe
alterações na atual legislação so

bre a uti lização e proteção da Mata

Atlântica e da Serra do Mar. Na

opinião de Raimondi, o projeto
restringe menos o agricultor na

uti I ização dos recursos florestais
da propriedade, desde que com

provadamente para subsistência.
Raimondi pretende levantar a

discussão do assunto, na próxi
ma reunião dos presidentes dos
sindicatos dos trabalhadores ru

rais da região, com a participação
de II entidades, no dia 15 de
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Herrmann Suesenbach assume
aAciac paramais ummandato
Corupá ----,- A nova diretoria

da Aciac (Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de Corupá)
tomou posse na terça-feira da

semana passada, em solenidade

realizada na recreativa da empresa
KLC, com mandato de um ano.

O advogado Herrmann Sue

senbach assumiu a presidência
da entidade devendo cumprir a

segunda gestão consecutiva.

Uma das metas de Suesenbach

será .a construção da sede da

associação. Ele pretende também
instituir novos núcleos de ati

vidades e ampliar o atendimento
a alguns segmentos, como o dos

superrnercadistas.
Suesenbach anunciou que em

março terá início a construção da

sede própria da Aciac, em terreno

doado pela Prefeitura, precedida
de campanha junto aos empre
sários e lideranças para a busca

de doações e recursos necessá

rios à concretização da obra. Ele
acredita que com melhores

instalações a entidade poderá
ampliar a prestação de serviços
aos associados, como por exem

plo, na interligação do SPC (Ser
viço de Proteção ao Crédito),

Arnova tliretoria deverá em-

penhar-se também na plena
implernentação doDistrito Indus
trial, no Bairro Ano Bom, e do
Condomínio Industrial, às mar

gens da BR-280, com a finalidade
de impulsionar o desenvol
vimento empresarial, compen
sando até algumas defecções so

fridas nos últimos ternpos, quan
do algumas empresas, atingidas
pela crise econômica, cessaram
atividades noMunicípio,

.

Outras propostas são a rea

tivação do Núcleo do Comércio
e a criação do núcleo setorial para
as atividades de floricultura e

ajardinamento. No setor agrope
cuário será prestado apoio aos

empresários que comercializam

bananas, visando reduzir os pro- �

blemas com compradores ina

dimplentes. Outra idéia é a orga

nização e meti vação dos merca
dos e supermercados, diversifi
cando a oferta de mercadorias e

aumentando a influência sobre os

consumidores,
Estão previstas também al

terações no's estatutos da as

sociação, com a finalidade de

instituir o Conselho Consultivo

dos Ex-Presidentes e a Diretoria

de Relações Públicas.

,
'.,ll

•
•

I

Satisfeito: empresário Saul Kasmirski diz ter registrado aumento de 50% nas vendas de supermercado

Lojistas esperammovimento
maior a partir desta semana
Empresários têm
opiniões variadas
sobre as vendas
de final de ano

mais importante do ano para o

comércio de Massaranduba, não
só pelas vendas de final de ano,
mas também em função do início
da colheita do arroz, a partir de
janeiro, Ele pretende ampliar o

horário de atend irnento no

supermercado até às 20 horas, a

partir desta semana, para dar

conta do atendimente.

Dóris Utech, da Loja Brulana,
do ramo de confecções, ainda

não ficou satisfei ta com as

vendas do ano. Na opinião dela,
a economia local ainda não está
suficientemente movimentada,
mas espera aumentar o volume
de negócios a partir desta

semana. Para isso, ela pretende
estimular os consumidores,
oferecendo prazo dilatado, COl11

até quatro pagamentos e sern

entrada. Conforme Dóris, a

maioria dos clientes continua

preferi ndo fazer as' compras a

prazo, "Eles preferem ter mais .

ternpo de pagamento do que o

desconto nas compras à vista",

constata.

- Por ser início de dezem

bro, época de vendas de Natal,
poderia estar melhor. No ano

passado começou melhor - diz
Andréia Kreis, da Micar. Janice

Araújo, vendedora da Loja Joedi,
que comercializa artigos para
presentes, confecções e mantém
um setor com produtos de R$
1,99, disse que o pagamento do

13D salário já surte efeito. "As
vendas à vista estão reagindo",
observa.

O clima atípico deste ano,

com temperaturas baixas até o

final de novembro, foi prejudicial
à comercialização de calçados,
segundoMaria AparecidaDeretti,
da Cival Moda Jovem. Em con

dições normais, cresce muito a

procura de calçados para o verão,
já a partir de setembro, e isso não

aconteceu neste ano, avalia. Maria

Aparecida acredita que o movi-

.

mento de vendas para o final de .

ano só ficará mais intenso a partir
do dia 15 de dezembro.

Prefeiturahomenageia empresas
commaiormovimentoeconômico Massaranduba - o movi

mento de clientes no comércio

deverá aumentar a partir desta

semana, tendo em vista a apro

ximação das festas de final de

,
ano. A expectativa é manifestada

pela maioria dos lojista? locais,
que no entanto tem opiniões
bastante variadas sobre o

desempenho do setor durante o

ano e possibilidades de negócios
nos diferentes segmentos do

comércio, durante as vendas

para o Natal e ano novo.

O supermercadista Saul
Kasrnirski , do Supermercado
Kajota, disse estar satisfeito com

o movimento, 50% superior ao

veri ficado no ano passado, nesta
mesma época. O empresário
consideraeste período como o

A Prefeitura de Corupá home
nageou as indústrias, estabeleci
mentos do comércio e empresas
prestadoras de serviço. que mais
se destacaram em movimento

econômico no último ano, As ho

menagens aconteceram durante
a solenidade de posse da neva di

retoria da Aciac, na semana pas
sada, com a entrega de troféus

para as IS indústrias com melhor

desempenho e para as dez melho
res em cada um dos demais seg
mentos. Conforme Tarnanini, o

objetivo foi manifestar o reco

nhecimento do governo municipal
pela contribuição do setor no de

senvolvimento de Corupá.
Na oportunidade, o prefeito

também assinou 'protocolo de

intenções, prevendo a concessão

de incentivos para as empresas
Coplasa do Brasil, Marmoritex e

MC Conexões, que no próximo
ano pretendem se instalar no

Distrito Industrial, na localidade

de Ano Born. A concessão dos

benefícios, terrenos dotados de

infra-estrutura, como água,
telefone e energia elétrica, é

regulamentada através de legis
lação municipal específica,

Tamanini fez questão de res

saltar que a política de incentivos

está sendo estendida tanto para
os empreendimentes que chegam
de fora quanto. para as empresas

já estabelecidas no Município ..

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

Baumgarten
li 379-1681

Raiulia da l'rituavera/v'r.

Sandra Heidecke

Em

acontecimento

na Aciam, o

S 11perintendente
da Cooperjuriti,
di: Silvério

, Orzechowski,
sargento Ivo,
Fernando
Reinke e

Lourival Utecli

Estas duas "artistas" são Samantha e Alessandra, filhas do casal

amigo Rogério (Chedi) e Marciana Niet:

Os bonitos noivos Marco

e Dalila, que trocaram

alianças para a mão

esquerda no dia 14/II '-----�

r-----------�----�---�
I
I

;

ANIVERSARIOS ...

Neste final de semana acontece
a Festa Anual da Comunidade
Católica Nossa Senhora do
Bom Parto, em Alto Freymann,
e da Comunidade Católica Santa
Luzia, no Braço Direito.

� LUZES NATALINAS

Cerca de 300 pessoas vieram
ver Papai Noel, na sexta-feira,
3, defronte à Prefeitura.
Tendo como anfitrião o prefeito
Mário Sasse, o bom velhinho
veio distribuir balas,
deixar uma mensagem de fé e

esperança e inaugurar a

bonita decoração natalina.
Estão de parabéns os

organizadores e a população
em geral, que aderiu ao espírito
de Natal e transformou
nossa Cidade num

imenso jardim
de luzes ...

I 8/12 - Cristiane Borchardt

I 9/12 - Dóris Bandoch

19/12-JairMichelu.zzi
I 10/12 - Heinz Baumgarten
I 12/12 - Sandra Mader Brych

.

I 12/12 - Lúcia Aparecida Kasieller Dual'

I ISI12 - Gilrnar Azevedo

IISl12-CileneCristofolini

CASAMENTO

Sábado, dia I I, tendo por local a

Igreja Bom Pastor, acontece o

casamento religioso do casal

Adilson Mais e Cristiane
Borchardt. A eles, os nossos

cumprimentos e votos de uma

jornada feliz e cheia de

realizações.

I
I
I
I
I

o I
r
I
I'
I

Sábado, 27/11, aconteceu na

Sociedade Rio Novo (Salão
Kruger) a eleição para a escolha

da Rainha da Primavera/99 .

. Onde foram eleitas: Rainha,
Sandra Heidecke; I" Princesa,
Elaine Mokwa, e 2" Princesa,
Luciane Belitzke.

E:' iê li': 't!tl i nii'

�--------------�-----�

KibelêZã

Aniversariou ontem, 7,
e foi muito cumprimentada
por familiares, amigos e colegas
de trabalho, a

sra. Melânia Souza
assessora de Educação e

Cultura da Prefeitura.

A ela, nosso abraço e

desejo de muitas realizações no

próximo ano.

Kurßmur
Móveis e Eletrodomésticos

Promoção de Estofados

20% de desconto à vista

ou 6x sientrada

Tocbsos dias, almoço com Bufê.

À Norte, Pizzas em 15 sabores drterente5,

Sabor e qualidade-que
se põe a mesa

379-1318
379-1524

Fone
Fax
Massaranduba - SC

Fone (0**47) 379-1757 TELE-EN1REGA379-1324
Rua 11 de Novembro: 4338 (ao lado

doMercado BOGO)Massaranduba
Rua 11 de Novembro, 2913 -

Centro - Massaranduba - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PREFEITURAMUNICIPAL DEMASSARANDUBA - Atividades

Departamento de Educação

Nove escolas da Rede Municipal de Ensino estão sendo

contempladas com o Programa Dinheiro Direto na Escola do
Ministério da Educação e do Desporto. 'São unidades com número
igualou superior a 21 alunos no Censo de 1998. Recursos provenientes
do FNDE (Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação). Os
valores diferem, dependendo do número de alunos de cada escola.
De21 a500alunos-R$500,00;de51 a 100alunos-R$1,lmil;
de 101 a 250 alunes - R$ 1,8 mil; de 251 a,500 alunos - R$ 2,7
mil.

As APPs (Associação de Pais e Professores) estão cientes das
necessidades das escolas, uma vez que este dinheiro destina-se à

compra de material de consumo e execução de pequenos consertos.

O Conselho Municipal do Fundo do Desenvolvimento do Ensino
Fundamental esteve reunido no último dia 26 de novembro para analisar
o balancete de outubro/99.

Departamento de Transportes

As estradas do Segundo Braço do Norte, Fundos Butuca, Tifa
Jaziello, Rio Bonito, Primeiro Braço do Norte e ruas do Centro
receberam melhorias com serviços de patrolamento e, colocação de

macadame, num total de 68 cargas. Na Estrada éampi-n,ha<Ce;ltral
foram colocadas tubulações. O departamento. também realizou

serviços de trator na Área Industrial, para a oficina Fischer.
'

Confraternização: casais, padrinhos e convidados comemoraram o singular acontecimento

ParóquiadeG_
135 'casamentos comunitários'

• •

realiza
Departamento Municipál de Cultura, Turismo e Tributação

o Grupo Folclórico Gustav Bach Volkstanzgruppe completou cinco
anos de atividades no último dia 14 de novembro. Criado com a

finalidade de resgatar OS usos e costumes da tradição germânica. o
grupo tem sido bastante requisitado para apresentações. A atuação
do grupo tem se.estendido para regiões fora de Santa Catarina, tendo

,já realizado apresentações nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo,
Minas Gerais! Rio Grande do Sul e Paraná:

Pároco Ademir
Bouler conduziu
àcerimônio
coletiva

a taxa de R$ 90,00 do cartório.
No caso da cerimônia coletiva, a
Pastoral conseguiu a redução do

valor da taxa para R$ 30,00,
tornando-se mais acessível.

O pároco Bauler considerou
os casamentos comunitários uma

conquista da comunidade na va

lorização da família e do sacra

mento do matrimônio. Ele ressal
.tou a contribuição da atividade
missionária da Pastoral Familiar,
nesse sentido, e observou que as

uniões ilegais não ocorrem só en
tre as pessoas carentes, mas em

todos os níveis sociais. Na opi
nião do pároco, o número de

uniões não regularizadas apurado
noMunicípio surpreendeu e pode
ser considerado bastante elevado,
se considerada a população.

casais. Muitos deles aproveita
ram a oportunidade para batizar
f lhos e participar da 1 a Eucaristia.

O coordenador da Pastoral Fa
miliar, Osvaldo Paulo Junkes, dis
se que a decisão de realizar uma
cerimônia coletiva - a exemplo
do que já ocorreu em outras pa
róquias _:_ partiu da constatação
de que muitos casais, que já con

viviam, sem no entanto estarem

casados, desejavam regularizar a

situação.
Conforme Junkes, são várias

as razões que induzem os casais
a manterem uniões não legaliza"
dás, inclusive as de ordem finan
ceira. Uma das alegações freqüen
tes dos casais, explicou, no que
se refere aos casamentos-no civil,
é a falta de dinheiro para recolher

Guaramirim - A Paróquia
Senhor Bom Jesus realizou, no

ú Iti lila sábado à tarde, 35 casa

mentos comunitários. A cerimô
nia coletiva, conduzida pelo pá
roco Ademir Bauler, na Igreja
Matriz, foi a primeira do gênero
registrada desde a fundação da

paróquia. Os casamentos. reali
zados sirnultaneamente no reli

gioso e no civil, foram organiza
dos pela Pastoral da Famíl ia, que
tomou a providência a pedido dos

Conselho inspeciona curso de PedagogiaGrupo Gustav Bach Volkstanrgruppe

Massaranduba - Técnicos
do Conselho Estadual de Educa

ção comparecerão hoje na cidade

para verificar as condições de

funcionamento elo curso de Pe

dagogia, que está sendo instalado
através -Eie extensão da Ferj
(Fundação Educacional Regional
Jaraguaense). A chegada dos

membros do conselho' está pre
vista para as 14 horas, quando
eles se di rigirão para a Escola Bá

sica Ministro Pedro Aleixo. onde
o curso irá funcionar. O curso

de Pedagogia, confirmado neste

ano, será a primei ra opção de en

sino superior oferecida no

Município.
Conforme a responsável pelo

Departamento Municipal de

Educação, Régia Fadul, os técni
cos do conselho deverão verificar
in loco' as instalações da escola.

"Estamos com os preparativos to

dos encaminhados, mas a inspe
ção é requisito básico para auto
rizar o curso". Régia vai aguardar
pelos resultados da verificação,
para depois encaminhar as provi
dências referentes ao período de
matrículas e realização do vesti-'
bular. O início das aulas também
ainda não tem data prevista, de
vendo ocorrer a parti r de feve
retro.

A supervisora escolar Márcia
Berndt diz que o funcionamento
do curso de Pedagogia deverá

atendei' a uma expectativa graneIe
que havia na comunidade. Hoje,
muitos professores de Massarau
duba precisam se dirigir a outras
cidaeles para conseguir formação
superior. "A busca do aperfeiçoa
mento tornou-se hoje um impe
rativo para quem trabalha na área,
até por exigência da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação".

A diretora Régia está animada
com o interesse que o curso está

despertando. Além de aproxima
damente 50 inscrições locais, Ré
gia acredita que muitos profes
sores das cidades de Guaramirirn
e São João do Itaperiú e da

localidade de Vila Itoupava, em
Blumenau, farão matrículas.

Prefeitura está inforrnando aos contribuintes inscritos na Dívida

Ativa que neste dia 10de dezembro termina o prazo para quitação
dos débitos pendentes ou requerer o parcelamento. Após esta data,
Os débitos serão enviados ao Cartório de Protestos ou cobrança
judiciaL O governo municipal já notificou diversas vezes os

Contribuintes inscritos na dívida ati va para que efetuem os pagamentos.
O Tribunal de Contas determiná a cobrança dos valores devidos,
mesmo que pela viajudicial. Sob pena de responsabi lizar o Executivo
Municipal. caso não tome as providências exigidas.

Departamento Municipal da Juventude,. Família, Indústria e

Comércio

Os idosos do Clube Renascer visitaram; no dia 17 de novembro.
Cl Festa 'das Flores, realizada na Expoville, em Joinville. A

AdministraçãoMunicipal concedeu apoio.
A Prefeitura esteve representada na etapa do "Projeto Tecendo a

Cidadania" realizada nos dias 18 e 19 de novembro, em Barra Velha.

A Assistente Social participou de visitas a famílias carentes.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Prefeituras
concédem

férias
Massaranduba -

A Prefeitura deverá
liberar funcionários para
férias coletivas a partir
do próximo dia 21 de
dezern bro, m as sem

qualquer prejuízo ao

funcionamento dos

serviços essenciais ao
, atendimento da popula
ção, que serão mantidos.
A informação é do
assessor municipal de

Planejamento, Paulo

Ramos, destacando que
permanecerão funcio
nando equipes de plantão
para atendimento nas

áreas de saúde, conser
vação de estradas, te
souraria, contabi lidade e

tributação.
Ramos explicou que

as férias coletivas serão

concedidas aos funcio
nários com direito ao

gozo das mesmas, que
é o caso de muitos no

setor da Educação. Os
dernai s deverão ser

utilizados para manter

os serviços públicos
fundamentals. "O aten

dimento à comunidade
não será de forma algu
ma prejudicado", disse.

Em Schroeder, os

servidores 'públicos
municipais estarão em

férias a partir do dia 22
de dezembro, até 24 de

janei roo Os serviços con
siderados essenciais,
como os atendimentos à

saúde, abastecimento de
água, conservação de

estradas e I impeza pú
blica serão mantidos.

A Prefeitura de Co

rupá não estará conce

dendo férias coletivas.
Só os servidores que
atuam n a Educação
estarão sendo liberados,
com os dernais setores

mantendo as atividades.
Em Guaramirim, os

serviços da Prefeitura
'não sofrerão qualquer
alteração na virada do

ano, informa o prefeito
Antonio Carlos Zimmer

mann, A Prefeiuira não
deverá liberar servidores
em férias' coletivas.
Apenas aqueles com di
reito ao gozo desse
benefício.

o CarrinhoMulliuso da••H®
A-Trapp está lançando PRACTICAR: o carrinho multiuso que vai

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

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

escritórios, estabeleéimentos comerciais e suporta até 70 kg.
PRACTICAR" da Trapp. Porque você tem coisas

mais importantes para fazer do que carregar peso.

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

podendo colocar dois sacos para separar lixo por tipo, regular a altura ideal para limpar seu jardim, recolher folhas,

grama cortada, ervas daninhas e lixo acumulado. Funciona como carrinho de transporte; podendo levar engradados, caixas,
botijões de gás, bombonas de água, ferramentas, refrigerantes, basta retirar o suporte dos sacos plásticos. Carrega objetos com

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

Rua'Jainville, I I 17
C,. POSTAL I 06' CEP 89256·500' Jaraguó do Sul· sc

Fone(047)371.0088· Fax(047)371.1997
http://www.trapp.com.br

o00POVO80Ans
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Quando se fala em saúde

mental, muito se falaem doença
e muito pouco em saúde.

Preocupamo-nos muito com os

problemas de depressão,
alcoolismo, drogas, ansiedade.
Nos assustamos com os índices de

criminalidade, contravenção, com

as inversões dos valores;

já não se sabe mais o que é certo

ou errado (será?). A família

perde cada vez mais seu peso e

importância, cedendo espaço aos

meios de comunicação e

modismos, com suas informações
e influências. Assim, de um lado

está a família, e de outro está um

mundo de novidades e

contradições. Os adultos se

Ijac@netuno.com.br-:

••
LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE 'ANÁLISES CLíNICAS.LTOA,

25, DE NQVEMBRO
DIA ,DO DOADOR DE SANGUE

Doar sangue é 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

Fone/Fax 371-0882
Rua Dr. Waldemiro Mazureehen, 67 -

Ao lado do Hospital São José

Pra se pensar...
preocupam com a reação dos

jovens diante de tudo .isso;
,

"Como é que vou conseguir
educar o meu' filho com tanta

porcaria aí fora?". Os jovens já
,

não dão ouvidos aos pais, porque
os consideram atrasados, "por
fora da realidade".

Assistimos, então, o resultado de

tudo isso, com tantos jovens
perdidos, sem saber o que fazer

diante de tanta informação; já não

sabem mais em 'quem acreditar,

confiar e seguir.
Muitas vezes, infelizmente,
acabam seguindo falsos líderes e

buscando falsas soluções.
Álcool, drogas, seitas, gangues e

outros tantos movimentos

prejudiciais fazem parte de

unia escolha, atraente no

início, e devastadora com

o passar do tempo.
É preciso prevenir; é preciso
fortalecer os laços de cada

família. Muito do que somos

Ma,Gtrício Bago
CRM/SC 7474 - CRMIPR 13723

PsiqV\iatl"ia

CONSULTÓRIO
Rua João Marcatto, 98 - Centro

Fone (0**47) 3T1-=S269 - Jaraguá do Sul - SC

i. "
Doenças do Intestino gr.sso,

,
. ! reto e ânus, Colonoscopia,

/ . ,>� retossigmoídoscopia

U Dr. Alexandre L. SchlabendoIT
r'----'------------------------------'------------------'"

.

'" Procfoclin ) CRM· 7096

Fone 37'1-5117 It 372-1553
Rua Guilherme Weege, 50 safa 70J

Jaraguá do sut " SC

Centro Médico Odontológico

quandoadultos é um reflexo do

que fornos quando crianças.
, "

É na educação da criança que se

forma ohomem.

Sentimentos de tristeza, solidão e

desamparo começam na

infância e vão aumentando ou

diminuindo com o passar do

ternpo, dependendo do

relacionamento da pessoa com
.

,

tudo que o cerca.

Tudo o que fazemos tem

conseqüências; nossa vida será o

que dela fizermos.

Nós somos os únicos

responsáveis.
Assim, se conseguirmos viver o
dia de hoje de uma

forma positiva,
estaremos prevenindo futuros

problemas.

Maurício Bogo - Médico .

CRM/SC 7474 -

CPF 595.883.229-87

Clínica UroAtual
Pedras do Rim - Próstata - Impotência Sexual -

Perda de Urina

Dr. Paulo Odebrecht
"Atendemos aos melhores

convênios de nossa Região"
Rua Jorge Czerniewicz, 1277

ir 371-3426

FeJtY\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,-1º
andar - Centro - Telefone: 372-0395

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ROTA GASTRONOM/CA Quarta-feira,8 de dezembro de 1999

COZINHA INTERNACIONAL COM PREÇO NACIQNAL
Quem não aprecia degustar uma boa comida? Sem

sombra de dúvida, em todos os textos já escritos sobre

gastronomia, nos mais variados 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 Bani Feme, e muitos outras delícias preparadas por
Benedito da Rocha, o maitre 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 pratos 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.

Rese:vas 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 ornbíeote aconchegante
e acolhedor.

Agora em Jaroguà do Sul.
um novo opção Cofé Cotemo!

O Cofe Colonial funciono anexo 00 Borro Velho
Wille Hotel. Ruo Carias Eggert 80 - Vila lolou

Reservas de meso pelo Fone (47) 371·8611
@L_--- Atendemos todos os sábados dos 16:00 às 20·30

o sábâdo
nunca foi
tão gostOSO

Restaurante REPRESA
BR-280 Km 55, nº 11.117

(anexo ao posto Rudnick) Guaramirim

W373-(i)235

RESTAURANTE ARMALWEE

(Sob direção de Fritz Restaurante)

Banquetes, jantares, coquetéis,
recepções para reuniões de

neqácios. festas de casamentos,
oniversários, batizados,
formaturas, confirmações.

if 376-1425
PIZZARIA E CHOPERIA

-

CASARAO
Mais de setenta tipos diferentes depizzss,

messes, calzones, sopas e o trsdlcionsl bife à

parmegiana
SALÃO ESPECIAL PARA FESTAS E

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

I I

�ii�
U.•".';J.f;l;jf.�

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

RuaExpeádonárbAntônbCaros Ferreira, 295

DISQUE ENTREGA: 376-1496

RuaAngebRutini,1110-BanaooRioCerro
-

& rV;''ínIio., n.o· .f'i:·· i (..
.

.

W.· :'
..

'

�.?"'"

lP.«�IFiIOAll>'.Q��fE!CQfW1EWAIíII�

Ateodemos
diariamente no
etmoço, bufê com
6 tipos de carne

if372-3573
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-feiraa sábado
servimos almoço e jantar e

. aos domingos somente

almoço

Accit�m"5 reserves

p�f'� festas c CVCl1t05

cm 5Cf'�1
Fone 372-3999

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Verdureira da

RAQUEL Ltda.
CfJmerc/(!de FrllltTS e
tlerdllrtrsem GemI.

/)fJce� Str/9ild(J� /rt(!�
pepidtr� tr/imenlPS

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

Fone: (047) 372-1468-

QBARATO
Ye4linrk/!1Olúl/(ü§anUIirü
" Confecções em geral
Cama - Mesa - Banho

°m o mether preço da cidade

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

Arte Click

a
BORDARE®

BORDADOS
• Bordados computadorizados e apliques

para confecções em geral
• Desenvolvemos também proqrsmes

para bordados.
.

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

Casal dr. Mario e

Iandira Sousa com

as netas Jordana,
Gabriela, Nadiene e

Naiana em recente

acontecimento

social, nos salões do
aristocrático

Baependi

Morgana
Floriani e

Martin
Schneider

trocam alianças
na mão

,esquerda,
sábado, na

Igreja
Evangélica
Luterana do

Brasil

FB Fotoqrafias

Os noivos Dulce Lara Schmitt e Laércio
Olska em noitada festiva no Restaurante

Armalwee

-

Professora Rosemeire Puccini Vasel, coordena-
dora de extensão da Ferj, recebendo muito elogios

.

por seu dinâmico trabalho

Colunista e a esposa,
Dalva, Sidney e

Crista Buchmann

(presidente do

Baependi) e Q casal
Elemar e Ita

.

Dierschnabel (diretor
social do Baependi},
no Personalidades do
século 20, no
Baependi

FONE (0471371-2111

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Reinaugurado posto de saúde da Vila Lenzi
Posto da Cohab,
na Vila Rau,
.. ...

e o proximo o

ser inaugurado
o prefeito Irineu Paso ld

reinaugurou, às 18h de on

tem (06/12), o Posto de Saú
de Dr. Erich Kauffmann, na

Vila Lenzi, que foi reforma
do e arnpliado. A cerimônia
contou ainda com as presen
ças deputado federal Vicente

Caropreso, da secretária da

Saúde, Nanci Zimmermann,
d em ai s secretários munici

pais e vereadores.
A consturção, que tinha

58m2, custou R$ 43 mil e

passou a contar com 140 m",
melhores instalações p ar a

atendimento médico, odonto-

lógico e salas ·de vacinação,
enfermagem e nebuJização,
além de ganhar adaptações
para facilitar o acesso de pes
soas em cadeira de rodas. O

posto da Vi Ia Lenzi também

apresenta uma inovação: as

pessoas que estiverem

aguardando atendimento po
derão assistir a vídeos edu-

'

cativos, abordando assuntos

relacionados à saúde.
Estas melhorias, segundo

Pasold, representam rnais um

passo importante no cumpri
mento de seu compromisso
de descentralizar o atendi
mento na área de saúde do

município. "Precisamos

apostar na prevenção, muito
m ai s eccnôrn i ca e eficiente
do que buscar o caminho pa
ra a cura", frisou o prefeito,
lembrando que os postos de

saúde têm contribuído para

que Jaraguá
'do Sul apre
sente 100%
de cobertura
vacinaI.

Seguindo
o propósi to
da a drn i n i s

tração muni

cipal de levar
o atendimen
to médico
m a i s p r

ó

x i
m o às resi
dências dos
cidadãos jil
raguaenses.
a s e c r e t á r i a'

da Saúde,
Nanci Zim- Pasold destacou a atuação do deputado federal Vicente Caropreso na busca de re

cursos para a saúde pública de [araguá do Sul e da regiãom e r m a n n ,

adiantou que o posto da

Cohab, na Vila Rau, deverá

J

Bota Fora reúne 164 toneladas
ser inaugurado até o final de

janeiro/2000. de lixo no Jaraguá Esquerdo
Secretaria da Família promove festa
de encerramento para clubes de mães

Cerca de 650 mulheres inte

grantes de 45 clubes de mães de

Jaraguá do Sul compareceram ao

Parque de Eventos, na última sex

ta-feira, das l5h às 18h30min,
quando participaram da Festa de

Natal que marcou o encerrame'l�to
de suas ati vidades deste ano. A

promoção, realizada pela Prefei

tura, através da Secretaria da

Família, foi prestigiada pelo pre
feito Irineu Pasold, pelo deputa
do federal Vicente Caropreso,
vários secretários municipais e

vereadores. Além de lanche, dis
tribuição de lembranças e sorteio
de brindes, houve apresentação
do músico Toninho Bahia, que
conduziu uma celebração natali
na e um show com brincadeiras
entre as participantes da festa.

Organizadas em clubes que

promovem reuniões semanais em

centros comunitários ou escolas
- com encontros mensais das

coordenadoras no Parque de

Eventos -, "elas tinham bons
motivos para comemorar, pois as

atividades desenvolvidas em1999
foram bastante proveitosas", ava
liou a secretária da Família, Íris
Barg Piazera, lembrando que os

grupos têm como "objetivo
proporcionar às mulheres mães de

família oportunidades e encontros

para integração, troca de experi
ências, realização de serviço vo

luntário de apoio às escolas com

, a confecção de trabalhos arte-
.

sanais".
Neste sentido, a Secretaria da

Família viabilizou a realização de

Mães lotaram o pavilhão B do Parque de Eventos

inúmeros cursos de capacitação
ao longo deste ano - por meio
de parcerias com a Escola Pro

fissional Feminina, de Florianó
polis, e Senac/JS, além de outros

promovidos pelas próprias das

mães, como foi o caso de Con

fecção de Papai Noel. Entre os

demais, destacam-se: Ornamen
tos para Páscoa; Confecção de

Doces e Salgados; Confecção de

Pães e Biscoitos; Curso Básico
de Cozinha; Adrninistração do

Lar; Plastificação e Imperrnea
bilização.Bonecas de Tecido; Chi
nelo de Pano; e Bolsa Plastificada.

Também foram promovidas
várias viagens de estudo e lazer
às cidades de Florianópolis e

Curitiba, informou Íris Piazera,
acrescentando que, em outubro,
quando a primeira-dama Brunhil
de Pasold assumiu como secre
tária adjunta, a Secretaria pa Fa

mília iniciou um acompanjrarnen
to di reto nos locais de origem de

cada clube de mães, onde têm

, sido promovidas discussões so

bre temas específicos escolhidos
pelas integrantes dos grupos.
"Um de nossos objetivos para o

próximo ano é porporcionar a

todas as mães viagens de lazer e

para conhecer trabalhos de clu

bes .de mães de outras cidades,
promovendo um intercâmbio
com grupos desses municípios",
adiantou Brunhilde Pasold.

Os moradores do Jaraguä Es
querdo coletaram 164 t de lixo
durante a oitava etapa do Progra
ma Nosso Bai rro Bota Fora, rea
lizada em 27 de novembro. Des
te total, 17 t foram de material

reciclável, sendo duas toneladas

recolhidas por alunos, professo
res, direção e funcionários da Es

colaMunicipal de Ensino Funda
mental Cristina Marcatto. A in

formação foi divulgada no final
da última semana pela Secretaria
da Saúde, que coordena o pro
grama e conta com o apoio das

secretarias de Agricultura eMeio

Ambiente; Desenvolvimento Ur
bano, Cultura Esporte e Lazer,

Educação e Família, totalizando
41 funcionários municipais en·

volvidos nessa etapa.
Com previsão para encerrar às

l2h, os trabalhos se estenderam
até às l7h30min, devido a um equí·
'voco na convocação realizada atra

vés de um carro de som, que ul

trapassou os limites do Jaraguá
'Esquerdo e acabou abrangendo
também várias ruas do bairro São

Luís, onde os moradores contri
buíram com duas toneladas de en·

tulhos. Essa participação inespe
rada surpreendeu positivamenteos
organizadores, pois o Bota Fora

começou com os moradores des'

sa comunidade.

Prefeitura distribui kits escolares

o prefeito de [araguá do Sul, Irineu Pasold, e a secretária da

Educação, IsauraMaria da Luz Silveira, estiveram na E.M.E.F.
Marcos Verbinnen, 110 bairro Estrada Nova, na manhã da'últi
ma sexta-feira, quando realizaram a entrega dos primeiros kifs

escolares para o ano letivo de 2000. O ato simbolizou a distribui
ção de 11 mil kits - que custaram cerca de R$ 19mil- destinados
a todos os estabelecimentos de ensino da rede municipal.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



JARAGUÁ DO SUL, 8 DE DEZEMBRO DE 1999 CORREIO DO POVO GERAL-9

o QUE FAZEMOS DE-NOSSO ESTRESSE?
Cada pessoa reage diferente a situações de sobrecarga de

estresse, dependendo de sua história de vida e de sua

estrutura de personalidade. Quando um indivíduo percebe que
algo não está bem e que talvez esteja sofrendo do "mal do

estresse" é porque os limites já foram ultrapassados e já está
"colhendo" os resultados desse excesso.

.

Como reações frente ao estresse, é comum observarmos

dificuldade de concentração e de manter uma certa coerência

em conversas e discursos; "brancos" e falhas de memória;
dificuldade e insegurança na tomada de decisões, que antes

eram tomadas com facilidade; perda de objetividade e do

poder de análise; queixas constantes de dores e doenças
(hipocondria). O sono e o apetite também são atingidos,

podendo ocasionar depressão profunda e em alguns casos,

tentativa de suicídio e morte.

Algumas reações são Comuns, como explosões de raiva,
sentimentos de inutilidade e incompetência, irritação, falta de

apetite e impotência sexual; bem como sentimentos de

perseguição, ocasionando diferenças e atritos no ambiente de

trabalho e também em família.
Esses sinais descritos acima, podem ser observados em

pessoas de todas as idades (crianças, adolescentes e adultos),
sendo que muitas vezes nem são diagnosticados como

estresse ou depressão; apesar de toda a informação existente

e de fácil acesso. Essas dificuldades acabam por provocar
dificuldades ainda maiores de relacionamento, problemas

conjugais, familiares e profissionais; ocasionando uma queda
de produtividade e perda da qualidade de vida.

A saída para estas pessoas pode ser relativamente simples,
quando se busca os recursos e a ajuda adequada. O primeiro
passo é identificar quais são os agentes (fatores) que estão

causando as reações de .estresse. Deve-se fazer uma análise

detalhada, para posteriormente desenvolver ações para
controle do estresse a níveis aceitáveis. Talvez essa seja a

parte mais fácil deste processo.
O passo seguinte requer um trabalho' mais lento e delicado,

buscando um autoconhecirnento mais profundo
(desenvolvimento pessoal), para evitar que os agentes

estressantes anteriores e outros que podem surgir no decorrer

da vida, cheguem a perturbar o equilíbrio e a harmonia

pessoal, familiar e profissional.
Além da análise individual em busca de respostas, há muitos

outros meios para se tentar reduzir e administrar o estresse

(redutores de estresse), mas devem ser personalizados de

acordo com cada realidade. É fundamental que todo programa
redutor de estresse (mudança de estilo de vida) seja coerente

Com os recursos disponíveis e o tempo de cada um, evitando

atividades que possam intensificar ainda mais o estresse.

Sendo assim, é importante que aos primeiros sinais.de

estresse, sejam tomadas as medidas preventivas necessárias,
evitando chegar a maiores perdas, onde o caminho de volta é

muito mais difícil e lento.

Um forte abraço ...
DALTON F. FISCHER

Psicólogo Clínico - CRP-12/01558
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Referência: escola registrou aumento significativo na procura por matrículas depois do prêmio'

HolandoMarcellinoGonçalves
ganha Prêmio Gestão Escolar
Escola estadual
é referência

comunidade educacional na defi
nição da autonomia e gestão esco
lar.

Entre os critérios de avaliação
destacam-se: Gestão Participati
va, a participação da comunidade,
pais, alunos, professores e fun
cionários no processo de desen
volvimento dos trabalhos educa

cionais, planejamento participa
tivo, estabelecimento de parcerias
e socialização das informações;

Gestão Pedagógica, avaliou a

atuação da escola na gestão
coletiva, criativa e inovadora dos

processos e dos .recursos peda
gógicos, tendo em vista a oferta
de educação de qualidade e o

exercício da cidadania; Gestão de

Pessoa, avaliou a atuação e a par
ticipação das pessoas que inte

gram a comunidade escolar na

elaboração e efetivação do projeto
político pedagógico, bem como

o desenvolvimento € a valorização
de pessoas e a avaliação dos em-

pregados, além da Gestão de Ser

viços deApoio, Recursos Físicos
e Financeiros.

Na opinião da diretora geral
da escola,MarlyMarlene Gonçal
ves Pieper, o Prêmio Gestão Es
colar é um grànde incentivo à co
munidade escolar, possibilitando'
uma "concorrência saudável"

entre as escolas. "É gratificante.
O prêmio veio coroar as ações
do projeto político-pedagógico
desenvolvido e implantado pela
escola", declarou, informando
que, em outubro, a escola foi

apontada em pesquisa de opinião
como a melhor de-Jaraguä do Sul.

- Essas referências estão

sendo refletidas na procura de

vagas para matrículas. O número
tem ultrapassado as expectativas
- revelou, lembrando que o Prê
'mio Gestão Escolar foi entregue
no dia 25 de novembro no

auditório da Secretaria Estadual
de Educação, em Florianópolis.

;

na area

da 199 CRE

Jaraguá do Sul- A Escola

Estadual Holando. Marcellino

Gonçalves foi a vencedora do
concurso Gestão Escolar - Prê

mio Referência Estadual/99 -

instituído pelo governo estadual,
que elegeu uma escola pública es- .

tadual de cada uma das 26 CREs

(Coordenadoria Regional de Edu
'cação) espalhadas pelo Estado.

O concurso tem como obje
tivo reconhecer e valorizar as es
colas públicas que se destacaram

pela excelência de serviços pres
tados, como compromisso às ne-

,

cessidades e exigências da socie
dade, estimular o desenvolvi
mento do processo de modern i

,

zação, participação coleti va da

Pasold quer renovar convênio com Sesi
Jaraguá do Sul- O prefei to

Irineu Pasold vai propor ao

diretor do Sesi (Serviço Social da
Indústria) LeônidasNora a reno

vação do contrato entre a Prefei
tura ea instituição. O objetivo é

garantir a parceria que só este ano

viabilizou a construção de quatro
centros infantis e liberou recursos

para obras de mais duas unidades

na VilaNovae VilaRau. A meta
é

construir outros quatro prédios
no ano 2000. Dois deles já têm
áreas garantidas, nos bairros San-

,
ta Luzia e Rio da Luz.

Pelo acordo firmado no final
do ano passado, o financiamento
dos centros - que custam entre

R$ 250 e R$ 300 mil cada e tem

capacidade para abrigar 200

crianças - é através do Sesi. Em
contrapartida, a Prefeitura fome
ceo terreno e assume a manuten

ção dos prédios, remanejando in
clusive profissionais. Segundo a

secretária de Educação, Isaura da,
LuzSilveira, o investimento para
cada criança matriculada nos

centros infantis (até seis anos) é
de R$ 160;00 por mês._

CEPPSI
O Endereço, da Ps,icologia

··'2···························
:

,····',.2·.. '··:4··············.;.. ·

...... -_ .. , ..

;
... ---

. .'

• •••••• __ •••••••
o ••3.7

..

'I·..........
'

..

-'
..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



10- POLíCIA/GERAL CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 8 DE DEZEMBRO DE 1999

Parceria fortalece exploração
do turismo no Vale do Itapocu
Serãonove
roteiros
alternativos

para os tunstos

Jaraguá do Sul - Parce
ria entre o Núcleo de Hotéis,
Restaurantes e Similares da

I

Acijs (Associação Comercial
e Industrial de Jaraguá do

Sul) e a Secretaria de Desen
volvimento Econômico resul
tou no mais novo projeto para
fortalecer o turismo no Muni

cípio. Foi lançado ontem o

progama "Os caminhos de Ja

raguá do Sul", que reúne em
•

uma rota alternativa os prin
cipais pontos turísticos da

cidade, que será explorada
por empresa especializada.

Com o objeti vo de revelar
aos turistas que 'invadem' San
ta Catarina principalmente du-

Doismorrem

afogadosnaregião
Jaraguá doSul- Comoção

e tristeza no enterro da menor

Jéssica Furtado, 7 anos, que mor
reu afogada em um ribeirão da
Estrada Izabel, na Rota das Ca-

. choeiras, interior doMunicípio de

Corupá. O corpo de Bombeiros
Voluntários de Jaraguá do Sul en
centrou o corpo da menina após
30 minutos de buscas, por volta
das 16 horas de çlomingo. Ela
brincava na água quando perdeu
o controle e caiu nas águas do
ribeirão.

Próximo àMetalúrgicaMene
gotti, Aloir Frank, 23 anos, mor

reu depois de desaparecer nas

águas do Rio Itapocu. Acompa
nhado deoutros três amigos, ele
estava pescando quando resolveu
nadar. O trecho é considerado

perigoso devido a profundidade
e a correnteza.

rante as temporadas de verão e

inverno, as belezas naturais e

históricas escondidas no Vale
do Itapocu, o projeto oferece

trajetos e preços opcionais.
De pacotes que custam R$

12,50 até viagens por R$ 40,00,
o visitante poderá conhecer um
pouco da História da região
através de exposições na Casa,
do Colonizador ou participar de
um tour pela Rota das Cachoei

ras, em Corupá. "A proposta é

transformar Jaraguá do Sul em

produto turístico a médio pra
zo. Nos próximos 10 anos, que
remos tornar um paraíso em re

lação a exploração do turismo,
gerando,- inclusive, renda",
salientou o secretário de De

senvol vi mento Eco nôrni co,
Waldir Watzko. Pesquisas
apontam que o setor de turismo

movimenta, direta e indireta

mente, 12% da mão-de-obra

empregada em todo o mundo.

Os nove roteiros escolhi
dos para i ntegrarem o projeto
serão apresentados por uTl! gru
po de 18 guias formados em

cursos de especialização do Se
nac de Jaraguá do Sul. "Os cri
térios para a escolha dos rotei
ros ficaram concentrados no

lado institucional e econômico,
uma vez que a empresa explo

.

radora precisa ter retorno", des
tacou o diretor de Turismo da

secretaria, Loreno Hagedorn.
No mesmo projeto que inte

gra os passeios alternati vos, a

Prefeitura deverá iniciar no ano

que vem estudos para a cons

trução de um passeio público,
localizado numa área de mata

nativa de 17 mil metros quadra
dos, atrás do antigo prédio da
Scar (Sociedade Cultura Artís

tica). "Seria idêntico aos bos

ques que funcionam em outras

cidades brasileiras", revelou o

prefeito Irineu Pasold.

Supra registra índice
menor de abstenções
Jaraguá do Sul - Apenas

15 candidatos, dos 581 inscritos

para o Supra (Sistema Universi
tário - Prova por Área), deixa
ram de fazer as provas de conhe

cimentos gerais e específicos no

prédio da Ferj (Fundação Educa
cional Regional Jaraguaense).
Além das dificuldades encontra

das em questões de Física, Quí
mica e Biologia', segundo alguns
candidatos, outro problema foi o
forte calor registrado na tarde de

domingo. O percentual de absten
ção 'foi de 2,59 pontos, pratica
mente o mesmo índice estadual.

De acordo com o coordena
dor do Supra, professor Fernando
de Aquino, a: média de abstenção
caiu pela rnetade em relação ao

último semestre. "A taxa de ins

crição é cara e o pessoal está mais

consciente", acredita a coorde
nadora de vestibular da Ferj,
Mariza Pradi Floriani Garcia.
Foram verificados pequenos
incidentes durante a realização da

prova em Jaraguá do Sul. Três
candidatos passaram mal devido
ao calor e dois jovens foram
detidos pela polícia por baderna
em frente à instituição.

ACAFE - As provas do

sistema Acafe serão realizadas no
dia 12 de dezembro, em dois tur

nos. De manhã, os 912 candi-.
datos inscritos para o carnpus da

Ferj resolvem as questões de

Língua Portuguesa e Literatura,
Língua Estrangeira e Redação. À
tarde, a partir das 15 horas, serão
aplicadas as provas de História,
Geografia, Física, Matemática,
Química e Biologia.

,lI"
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TEXACO
I.

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

HAVOLINE Superior 3 da Texaco ficou em primeiro lugar.

.� "

'Personalidades do século 20'
Jaraguá do Sul - Cerca de

600 pessoas participaram da
cerimônia de entrega do Prêmio
"Personalidades do século 20",

.

concedido a 22 pessoas físicas e

jurídicas que se destacaram no

Município. O evento aconteceu

na noite de sexta-feira no Clube
.

Atlético Baependi, seguido de jan
tar e baile com Pop Band e show
do cantor italiano Luciano Bruno.

O prêmio foi instituído pela
Sueli Brandão Promoções e Even

tos, com apoio da Associação
Comercial, Prefeitura e Ferj. Uma

comissão formada por 40 pes
soas das mais diversas áreas es

colheu as personalidades do
século 20 de Jaraguá do Sul.

Durante a solenidade de ho
menagem às personalidades do
século 20, os organizadores do
evento apresentaram um vídeo
sobre a História da cidade, mos

trando a colonização, desenvolvi
mento e a preocupação com a

educação e com a preservaçãoda
cultura e da religiosidade.

A renda foi destinada à Rede
Feminina de Combate ao Câncer.

Homenagem: vencedores do Prêmio Personalidades do século 20

Agraciados com o prêmio
Esporte - Murillo Barreto de Azevedo e Cornélia Caglioni
Segurança pública - Corpo de Bombeiros e Alexandre Georg Otsa

Prestação de serviço - Foto Loss e MarIo Sousa

Educação - Ferj e padre Elemar Scheidt
Saúde - Rede Feminina de Combate ao Câncer
Artes - Duas Rodas Industrial e Adélia Fischer
Escritor - Emílio da Silva
Profissionallib�ral - João Biron

Comunicação - Jornal CORREIO DO POVO e seu diretor Eugênio
ViCtor Schmöckel

Comércio - Comércio e Indústria Breithaupt
Serviço Social - Ação Social e o industrial Wandér Weege
Indústria - Weg e Eggon João da Silva

8iquinis e Maiôs

Gj.os e 1!.ãs

Fone 372-3290

'Rua Max Wilhelm, 837, Vila Baependi
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Dedos cruzados
Presidente da Federação Catarinense de Futebol, Delfim de Pádua
Peixoto Filho, reúne no próximo dia 12, em Balneário Camboriú,

os dirigentes dos clubes da Primeira Divisão para discutir a

fórmula do campeonato de 2000. A expectativa é do pedido de

licença de alguns times, entre eles o Tubarão, e a confirmação do
convite para equipes que disputaram a Segundona este ano, '

incluindo neste grupo o Jaraguá.

Liga de Futsal
De hoje até o dia 15 de

dezembro, na quadra do
Ginásio ArtburMüller, sempre a

partir das. 18h30, acontecem as

finais dos campeonatos
promovidos pela Liga
Jaraguaense de Futsal.

Destaque para a Fadada de

abertura, quando será .

conhecido, logo à noite, o
terceiro colocado nas

categorias Pré-mirim, Mirim e

Adulto.

Copa Norte de Vôlei

Equipe feminina de Vôlei do

Colégio Divina Providência
participa sexta-feira, no

Ginásio ArthurMüller, do .

quadrangular final da Copa
Norte categoria Infanto

juvenil. A etapa terá a

participação ainda da FME/
. AABB e Colégio Bom Jesus,
ambos de Joinville,além da

ADP, de Pomerode. Os jogos
começam a partir das

14 horas.

Figuras conhecidas

Jogadores que já vestiram a camisa do Juventus há alguns anos

desfilaram por alguns times na Primeira Divisão desta temporada.
Ricardo, Gomes e Casca foram campeões pelo Vitória,
enquanto Da Silva atuou no Aliança. E olha que a várzea

jaraguaense é quase mais difíci I do que a

Segundona catarinense.

Pasold Cup
O time do Bagaço sagrou-se
campeão da primeira edição do

PasoldCup, torneio de futebol
entre os servidores públicos.
A conquista foi sobre o

Unidos da Barra. A equipe
Planejamento terminou a

competição em

tercei ro lugar.

Integração na Arsepum
Depois de ficar vice-campeão
da Pasold Cup, o time Unidos

da Barra comemorou o título
do 2° Campeonato de Futebol

Suíço da Integração Arsepum
(Associação Recreativa des

Servidores Públicos),
vencendo na final a equipe da

.

Sopreju.

Rápidas � __

* Técnico Heraldo Gonçalves da Silva e o preparador de goleiro
Anselmo devem permanecer no Jaraguá para a próxima temporada.
* Mesma situação no Futsal. Manoel Dalpasquale e Beethoven

Domingues continuam vinculados à Fundação Municipal de
Esportes.
* A cena não pode se repetir em outras modalidades da FME.

Presidente Luderitz Gonçalves Filho antecipou que haverá mudanças.
* Equipe Mirim de Futsallidera, após o quadrangular final do
turno; as finais do Estadual da categoria.
* Qual será a modalidade que será adotada pela Associação dos

Alnigos do Esporte Amador ano que vem?

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

Pré-Moldados e outros.

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

(Após Lanch. Italiano)
89270-000 - GUARAMIRIM - SC
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Vitória conquista título da
PrimeiraDivisão deAmadores
Com dois gols
de Adilson, time
do Rio da Luz II
levou o troféu

Jaraguá do Sul-- Com dois

gols do ponta-esquerda Adilson
e um do atacante Magrão, o Vitó
ria conquistou o título do Cam

peonato de Futebol da Primeira
Divisão de Amadores ao derrotar,
domingo à tarde, no campo da
Sociedade Esportiva é Recreativa

Vitória, no Bairro Rio da Luz II,
o Aliança por 3 a I. Mafra marcou

o único gol do Aliança .

Cerca de SOO torcedores

assistiram a segunda e decisiva

partida da final da Primeirona. O

jogo começou nervoso, com as

duas equipes errando passes e

abusando das faltas. Num lance

isolado, aos 10 minutos, Adilson
recebeu a bola e chutou forte,

.

abrindo o placar. "Optamos por
uma marcação mais forte e saídas

rápidas de contra-ataques",
destacou o meia Ilton, do Vitória.

No início da segunda etapa,
novamente Adilson aproveitou a

falha da defesa do Aliança e

ampliou para 2 a O. Aos 15

minutos, Ilton cometeu falta
sobre Vanderlei dentro da área.
Mafra cobrou o pênalti e descon
tou. Faltando menos de oito

minutos para terminar a partida,
o artilheiro do campeonato, Ma

grão, deixou sua marca ao fazer
o terceiro gol do Vitória e con

firmar o título para o time de Rio
da Luz II.

O Vitória conquista o título

inédito de campeão da Primeira
Divisão de Amadores. A melhor'

colocação da equipe havia sido
um terceiro lugar, em 1994. O Vi
tória subiu para a Primeirona um

ano antes, depois de ter ganho o

bicampeonato �a Segunda Di

visão, em 1992. Entre alguns no
mes que participaram da campa
nha deste ano estão ex-jogadores
do Juventus, como Ricardo,
Casca e o zagueiro Gomes.

Edson JunkeslC_P

Inédito: jogadores festejam primeiro campeonato ganho pelo Vitoria desde a ascensão à Primeirona

Jaraguá está fora das finais do Estadual de Juniores
Jaraguá do Sul -- Não foi

este ano que Jaraguá do Sul pôde
comemorai: um título estadual de
futebol. O time perdeu na sernifi
nal do Campeonato Catarinense
de Juniores para o Blumenauense,
por 1 a O. O Jaraguá havia ven

cido no ternpo normal, por 3 a 2,
mas deixou escapar a vaga depois
de uma falha no meio-campo,
que resultou 110 único gol da pror
rogação.

Jaraguä e Blumenauense vol
taram a se enfrentar domingo, no

. EstádioJoão Marcatto, após rea-

lizarern a primeira partida de ida,
sexta-feira, no AderbaI Ramos cI.a
Silva, em Blumenau. O Blume
nauense conseguiu vencer por 2
a I e ter a vantagem de jogar pelo
empate no jogo de vol ta. "Come
temos algumas falhas e soube
mos corrigi-las", avaliou o téc
nico Simão Saturnino.

A vitória por 3 a 2 nos 90
minutos adiou a decisão da vaga
à final para a prorrogação. O Blu
menauense marcou o gol aos 14
minutos do primeiro tempo e for
taleceu a marcação até o final do

jogo. "Alguns jogadores de frente
sentiram e pediram para sair. Não
tínhamos jogadores de banco pa
ra suprir a carência daposição",
revelou Saturnino .

Essa foi a terceira vez que Si
mão Saturnino deixa escapar a

chance de disputar o título defen
dendo o Jaraguá. Em 1993 e 1994,
o treinador perdeu na final para o

. Criciúma. "Quero ficar e brigar pe
lo campeonato em 2000""avisou.
Ele deverá definir nos próximos
dias se renova ou não contrato

com o clube por mais um ano.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Jaraguá do Sul é campeã estadual de Futsal

Jaraguá do Sul- A equipo
FME/Breithaupt conquistou
sábado, num jogo emocionante.

o título do Campeonato Ca
tarinense ele Futsal Divisão

Especial, ao vencer, por f a 3. a

Unoesc, de São Miguel do Oeste.

Cerca de 2,2 mil torcedores

superlotararn o Ginásio do Scsi

para assistir a terceira partida do

playoff decisivo entre

tlSiiStimes. Com a vantag ci )

empate, os jaraguaenses t -

veitaram o a.poi? da, torcida ra

levantar o pnrneiro titulo estadual

na principal categoria da mo

dalidade. Depois do apito final do

árbitro Walmor Machado. muita

emoção e a certeza do dever

cumprido por parte dos joga
dores e comissão técnica.

A última missão da FME/

Breithaupt rumo ao título ruais

esperado da década, começou
sábado, pontualmente às 20h30.

Mas foi o adver�ário que assus

toulogo no início. Após uma jo
gada ensaiada, Edjan tocou para

Neguinho que abriu o placar para
a Unoesc/São Miguel. O empate
veio aos 12min22, com o golea-
dor Patrick, e a virada aconteceu Festa: jogadores e comissão técnica comemoraram o título de campeãocatarinense no meio da quadra do Ginásio do Sesi

três minutos rnai s tarde; com
Ciço.

,

O técnico Manoel Dalpas
quale voltou para o segundo
tempo orientando os jogadores
para tocar ruais a boja. E isso
acabou envolvendo a Unoesc/

São Miguel que errou na mar

cação e cedeu o terceiro gol,
anotado por Adolfo. Júnior fez 4
a I aos 14min06, levando a tor

cida ao delírio. A alegria foi
contida 15 segundos depois,
com Pablo descontando, e aos

16 minutos, Lavardinha marcou
o terceiro para a Unoesc/São Mi

guel. "Foi o pior momento do ti
me na partida", salientou o trei

nador. Faltando menos de dois
minutos para terminar o jogo,
Adolfo decretou a vitória para a

FME/Breithaupt e confirmou o

título para o Município.
Ao final da partida, os torce

dores invadiram a quadra e co

memoraram junto aos joga
dores. A Federação Catarinense

de Futsal homenageou o pivô
Peri n, da Berlanda de Curi tibanos,
artilheiro do Estadual, com 47

gols, e entregou o troféu de cam

peão ao capitão Xande. "O mérito
é de todos", fris?u Dalpasquale.

.-

E O primeiro
título na principal
categoria da
modalidade

As prioridades da Associação
dos Amigos do Esporte Amador
e da FME (Fundação Municipal
de Esportes) para o ano 2000 es

tão definidas. A primeira é manter

a base da equipe campeã, inclu
sive com a renovação de contrato

de todos os jogadores e com i ssão
técnica. Depois. informa o verea

dor Carione Pávanello, integrante
da associação, é renegociar com
o Grupo Breithaupt o patrocínio
para a próxima temporada. Por
último, confirmar a participação
deJaraguä do Sul no Troféu Bra
sil de Futsal, que reúne os prin
cipais campeões estaduais do Fut
sal brasileiro, O torneio acontece

em março, mas o local ainda não
. foi definido.

O diretor-comercial do grupo,
Roberto Breithaupt, anunciou que
a empresa pretende continuar

investindo na modalidade ano que
vem. Entretanto, preferiu não ofi-

cializar o apoio até a reunião com

membros da associ-ação, que de

verá ocorrer após as férias. Casa

o Breithaupt mantenha o patrocí
nio, a participação da equipe no

Troféu Brasi 1 é praticamente cer

ta. Antes da fase final, o repre
sentante catarinense disputa urna

seletiva com equipes gaúchas.
Ano passado, a Tuper foi desclas
sificadà logo na primeira etapa.

A maior dificuldade da AssO

ciação dos Amigos do Esporte
Amador, prevê Pavanello, será
evitar o assédio de outras equipes
do Estado sobre os jogadores da

FME/Breithaupt. Embora ne

nhum tenha recebido uma pro

posta oficial, especula-se que o

Colezial/Avaí tenha interesse em
b .

'levar Ciço para FlorianópolIS.
Patrick Xande Marcel e Altair

tambél� poderã� ser contratadoS.
"Minha vontade é ficar na

cidade", afirmou o ala Marcel.

Meta é manter equipe e

disputar o Troféu Brasil
CAMPANHA DO TíTULO

Turno

FME/Breithaupt 4 x 5 Tuper/Planor
AABB/Jlle 2 x 5 FME/Breithaupt
FME{Breithaupt 9 x 3 Berlanda

Nostracasa 2 x 5 FME/Breithaupt
FME/Breithaupt 4 x 4 Seara
ADBLU 3 x 3 FME/Breithaupt
FME/Breithaupt 2 x 2 Unoesc

São Marcos 3 x 5 FME/Breithaupl
FME/Breithaupt 8 x 5 Belarnar/Puma

Regata/RS 2 x 8 FME/Breithaupt
FME/Breithaupt 5 x 2 ColegiallAvaí

Returno

FME/Breithaupt 7 x O Nostracasa

Seara 3 x 5 FME/Breithaupl
FME/Breithaupt 8 x 2 ADBLU

Unoesc 3 x 3 FME/Breithaupt
FME/Breithaupt IO.x 2 São Marcos

Belamar/Puma 2 x 5 FME/Breithaupt
FME/Breithaupt 7 x 6 Regata/RS
ColegiallAvaí 3 x 5 FME/Breithaupt
Tuper/Planor 2 x 6 FME/Breithaupl
FME/Breithaupt 8 x 2 AABB/Jlle

Berlanda I x 7 FME/Breilhaupt

Quartas-de-final
Jogo de ida
Seara 3 x 8 FME/Breithaupt
Jogo de volta

F�E/Brcithaupt 8 x 3 Seara

Semifinal

Jogo de ida
Berlanda 5 x 7 FME/Breithaupt
Jogo de volta

FME/Breithaupt 5 x I Berlanda

Final

Elenco da FME/ßreithaupt
Goleiros: Ninho e Paulinho

Fixos: Júnior. Ciço e Chico

A/as: Patrick. Marcel. Xande.

Chiquinho, Adolfo
Pivôs: Altair e Dão

Técnico: Manoel Dalpasquale
Auxiliar: Beethoven Domingues
Massoterapeuta: Maurício Leandro

Jogo de ida

Unoesc 6 x 3 FME/Breithaupt
Jogo de volta

FME/Breithaupt 6 x 2 Unoesc

Terceiro jogo
FME/Breithaupt 5 x 3 Unoesc

Retrospecto
Vitórias: 23

Empates: 4
Derrotas: 2

Gols-pró: 171

Gols-contra: 82

Principais artilheiros

Patrick - 33 gols
Xande - 28 gols
Altair - 21 gols
Marcel - 19 gols
Ciço - 16 gols
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