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Os moradores da Região
da Amvali que estarão via-

'j ando para II estados das

regiões Norte e Centro-Oeste
do País são alertados a re

ceber vacina contra a febre
amarela. O Ministério da
Saúde repassou lote de mil

doses da vacina para a 17" Re

gional de Saúde, em Jaraguá
do Sul, com o objetivo de ga
rantir o controle nos cinco mu

nicípios da região.
A campanha preventiva

pretende evitar que Santa Ca-

RegionaldeSaúdepretendevacinar
população contra a febre amarelá

tarina seja contaminada pelo
vírus da doença.

Até agora, já foram con

firmados dez casos de pessoas
infectadas pela febre amarela
no Brasil, com seis mortes. No
Rio de Janeiro, o governo iniciou

campanha de vacinação.
A secretária de Saúde de '

Jaraguá do Sul, Nanci Zim
mermann, informou que será

intensificada a campanha aos

viajantes que costumam des
locar-se às regiões atingidas.
Página-9
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Tamanini é candidato, à reeleição
O prefeito de Corupá, Luís

Carlos Tamanini (PMDB), é o

segundo entre os atuais adrninis-'
tradores municipais daMicror

região da Arnvali (Associação
dos Municípios do Vale do Ita

pocu) a confirmar que pretende
disputar a reeleição. Em meados
do anopassado, o prefeito de Ja

raguá do Sul, Irineu Pasold

(PSDB), lançou-se candidato.

Tamaninijácomunicou a dispo
sição ao partido e, segundo ele,
tem recebido o apoio neces
sário. Parte do entusiasmo se de
ve ao resultado de uma pesquisa
encomendada pela legenda, com
mais de 400 pessoas, na qual
aparece com percentual bom de

intenção de voto. Página 4

Isento temprazo paramanterCPF
A Receita Federal suspen

deu, sem nova previsão, a data
de divulgação da lista de .pes
soas físicas quê teriam o CPF
cancelado neste ano, prevista
para a última segunda-feira. A
decisão foi tomada porque os

técn icos do governo se assusta
ram com o número de documen
tos na iminência de desaparecer:
49,6 milhões, ou 42,8% de todos

2000

.Músicas
.Nvtícias
.Espllptes
.Alexan�pe Garcia
.Deusche Welle
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os CPFs existentes.
O cancelamento dos doeu

mentes faz parte dos planos da

Receita Federal de "limpar" o

Cadastro de Pessoas Físicas, no

qual estão listados todos os

cidadãos ativos perante o Fisco,
ou seja, aqueles que se declaram

aptos a pagar impostos aos

governos no Brasil, direta ou

indiretamente. Página 5
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CaLor: aumentam os riscos de ocidente e contaminação com a procura por atrações aquáticas. Página 10

Praia de Itajuba
pede socorro

Violência sexualCobras assustam

Jaraguá do Sul
._

cresce na reglao
Considerada um paraíso se

comparada à poluição das praias
.mais movimentadas do Estado, a
Praia de Itajuba começa a en

frentar problemas com a des

truição ambiental. Análises apon
tam alto índice de coliforrnes
fecais na água.

Para conscientizar a popula
ção e os turistas sobre os riscos

de contaminação, a Associação
Comunitária da Praia de Itajuba
está desenvolvendo a campanha
"Ajude a manter esta natureza

intocável". Página 10

Moradores da ára central de

Jaraguá do Sul testemunharam,
nos últimos dias, uma invasão de

cobras. Algumas jararacas foram
encontradas mortas no Jardim São

Luís, Houve registro de apareci
mento do réptil também nos bair
ros Czerniewicz e Água Verde.

A Secretaria de Agricultura e

Meio Ambiente e o Corpo de

Bombeiros Voluntários estão

orientando as pessoas para co

municarem os órgãos quando do
aparecimento das cobras.

Página 11

Números divulgados pela,
delegada Fedra KonelJ, da De

legacia de Proteção à Mulher,
confirma que o índice de vio
lência sexual contra crianças está
crescendo a cada anoem Jaraguä
do Sul.

Só em 1999, foram quatro
casos envolvendo menores de 14 "

anos e cinco registros onde a

mulher é vítima do descontrole
do parceiro. Apesar do número

alarmante de casos, nenhum
acusado está preso.
Página 11
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o reverso da medalha
A promessa do prefeito de Jaraguá do Sul, Irineu Pasold, em

priorizar a geração de emprego noMunicípio soou como música.

Entretanto, é preciso muito mais do que boa vontade para gerar'
novos postos de trabalho, é preciso disposição política e

empenho dos setores responsáveis. Se o objetivo é político, o
ti ro poderá sair pela culatra. A população já está vaci nada contra
os discursos oportunistas em ano eleitoral, basta lembrar as

afirmações do presidente Fernando Henrique Cardoso na

campanha de 1998, quando prometeu criar 6,5 mi lhões de novos
empregos, e não criou nenhum.

No final do ano passado, o

presidente da Associação Comercial
e Industrial de Jaraguá do Sul,
Eduardo Horn, disse que as indústrias
da cidade necessitavam de apro
ximadamente 1,5 mil funcionários.
Ele, no entanto, fez questão de

ressai tar que são mão-de-obra

qualificadas, especializadas. Mais
adiante informou que o Município
registra algo em torno de quatro mil
desempregados, o mesmo número

utilizado por Pasold. Donde se

conclui queo problema reside na falta

de qualificação profissional e não na

escassez de pessoal.
Se a intenção é gerar emprego e

renda, o governodeve partir do princípio e investir em educação,
na qualidade do ensino, e fugir da retórica, dos processos viciados.'

para iludir eleitor. Infelizmente, os responsáveis pela educação
no Município não aceitam críticas, comportam-se como

semideuses e enxergam a cidade pela superfície. Investir em
educação não é construir prédios e equipá-los com tecnologia, é
capacitar os professores, dar condições dignas de trábalho e

salários compatíveis, além de descentralizar o comando,
permitindo a integração com a comunidade.

Não há como negar que \:1 cidade carece de cursos

profissionalizantes - com qualidade de preferência. A tão

decantada parceriaentre poder públicoe iniciativaprivada limita
se ao óbvio, não se aprofunda nas questões mais urgentes, muito
menos faz um prognóstico da situação futurá. Enquanto as

indústrias investem em tecnologiade ponta, contratam profissionais
capacitados para se tornarem referência nacional, o discurso "da
coisa da terra" entorpece a massa e coopta adeptos. A miopia
fidalga não permite visualizar os prejuízos e os espaços

conquistados pelos "forasteiros".
Enquanto persistir a política de exclusão social, comandada

pelo neoliberalismo, o desemprego será tratado como problema
e não como solução ao desenvolvimento e à geração de riquezas.
O discurso dos níveis de desemprego em países europeus serve
somente para justificar a incompetência dos líderes nacionais, a

política ineficiente e os projetos elitistas. Ninguém se lembra que
nesses países o desempregado é assegurado pelo governo, não
paga as tarifas públicas e tem assistência médica e odontológica·

.

gratuitas, além de salário-desemprego digno.
Falar em geração de emprego em ano eleitoral, por mais que

a intenção seja séria, soa como oportunismo de ocasião. O oco

da promessa se traduz na falta de argumentos e de projetos que
consolidem o discurso. Todavia, aposta-se, como sempre, na

promessa e aguarda-se a implantação dos programas que trarão
os frotas desejados. O primeiro passo será o encaminhamento

para diminuir a distância que separa as classes sociais,
possibilitando aos menos favorecidos a oportunidade de acesso

ao ensino de qualidade e o ingresso ao futuro. O resto é firula.

Enquanto
persistir a
política de
exclusão social,
comandada pelo
neoliberalismo, o
desemprego será
tratado como

problema 'e não
como solução ao

desenvolvimento
e à geração de

riquezas

-,

Foto do Fato

A falta de

consciência e

de educação é

traduzida

pelos atos de
vandalismo

registrados nas

paredes pelos
pixadores.

Infelizmente, a
impunidade

contribui para
o aumento

dos casos

Mas por que a cidadania
é tão transgredida no Brasil?

Porque somos um país do

Terceiro Mundo, onde a

máquina da burocracia ren
de mais com um óleo cha

mado propinae onde a me

lhor forma de se ganhar di
nheiro é a corrupção, Tudo
isto com um selo de garantia
único no mundo: a im

punidade.
Precisamos acabar com

isso já, ou o Brasil sequer será

o país do futuro. Com o fim

da impunidade, teremos a ci

dadania, mesmo que por de
creto. Com a cidadania,
maiores perspectivas de jus
tiça social, mais patriotismo,
o Estado mais forte (mas com
democracia). Comjustiça so
cial, o desenvolvimento eco
nômico. Ou seja, a cidadania
é a melhor resposta para os

problemas do Brasil.

Cidadania para o bem do Brasil'
* Daniel Perdigão Nass

O conceito de cidadania é

abstrato, embora perfei
tamente exemplificãvel e de
fácil compreensão. Mas não

é o que parece. Hoje, parte
da população não sabe se

quer o que é moral. Exigir-se
á destes indivíduos que sejam
cidadãos?

,

Ser um cidadão significa
respeitar o lugar onde se

mora, todas as pessoas com

quem se convive e seus di

reitos, respeitar as leis, amar
a pátria, pagar os impostos e

exigir do governo saúde,
educação, saneamento básico
e outros serviços essenciais,
participar da política para o

benefício da comunidade,
além de cumprir com outros

deveres e usufruir de outros
direitos.

Parece fácil, não? Seria

fácil se não imperasse no

Brasil a Iei de Gérson, se

gundo a qual deve-se levar

vantagem em tudo. Para a sua

obediência, pequenas e

graudes transgressões são
cometidas diariamente.

Recentemente, vimos o es
cândalo dos títulos públicos
em São Paulo, Santa Cata

rina, Pernambuco e Alagoas.
Será cidadania a sangria dos

cofres do Estado falido?

.Tambérn o abuso da Polícia

Militar, gravada em Diadema

e no Rio. E a população
pagando pela insegurança.

Esses foram abusos de

grande repercussão. Os pe
quenos abrISOS também ocor

rem, até em maior número,
mas sem mobilização nacional
para sua repreensão. Alguns
exemplos: jogar lixo nas ruas,

utilizar o acostamento das

estradas congestionadas co
mo faixa de circulação, fazer
ligações clandestinas de água
e energia elétrica, desres

peitar leis como a do Silên

cio, "privatizar" espaços

públicos e outros. *Professor
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+- "Cometi um-grande erro político e

estratégico em 1998, quando me lancei

candidato a deputado estadual. Sem
recursos e disputando com mais seis

postulantes, foi difícil. Deveria aguardar
e me lançar candidato a prefeito neste

ano, teria grandes chances." (Ex-prefeito
deJaraguá do Sul Durval Vasel-PSDB
analisando as eleições municipais deste ano

que, segundo ele, não existe favorito)

"Ninguém se torna socialista da noite pro dia." (Presidente do

Diretório do PT de Jaraguá do Sul, Dionei da Si lva, referindo-se aos

integrantes do PPS da cidade, a maioria oriunda do PPB)

"Não sou obrigado a votar no candidato do governo. O PPB não

faz parte da coligação e eu não tenho compromissos com

ninguém dentro da Câmara." (Vereador Moacir Bertoldi - PPB
- explicando a ausência na eleição da Mesa Diretora da Câmara de

.J araguá do Sul, no di a 23 de dezem bro, quando seis dos 15

parlarnentares faltaram)

"Estou preparado para as críticas. -+
Minha preocupação é com relação à

apelações e baixarias características em

época de eleição." (Prefei to de Jaraguá do

Sul. Irineu Pasold - PSDB -, sobre os

possíveis ataques dos adversários políticos
este ano. já que é candidato à reeleição)

"Não acredito em oposição sistemática."
(Presidente da Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul, Afonso
Piazera - PSDB -, minimizando a crise no Legislativo)

+- "Quando se está filiado a um partido,
submete-se às regras. Se for indicado

candidato, tenho a obrigação de aceitar."

(Ex-secretário da Casa Civil Adernar Duwe
admitindo ser candidato a prefeito pelo
PMDB de Jaraguá do Sul)

"No primeiro turno, vota-se, No segundo,
votá-se ou veta-se." (Deputado federal
Miro Teixeira - PDT/RJ - explicando

porque é contra a coligação já no primeiro turno)

o Jornal CORREIO DO POVO agradece e retribui os votos de

boas-festas de Heins Edgar Raeder, Borracharia Wolf, Markelf
Eramus Berchtold. Instaladora Elétrica Osvaldo, Associação dos

Municípios do Vale do Irapocu, secretário de Saúde do Estado.
Eni Voltolini, prefeito Irineu Pasold, TransBrasil, Associação de

Moradores da Ilha da Figueira, Speed Press, Graphik Facas &
Corte Vinco, Emerson Alexandre Gonçalves, Central de Mar

keting e Comunicação, Grimagraf, Eureka Comunicação & Mar

keting. Simone Schramm, Conselho Tutelar de Jaraguá do Sul.
Sandro Luís e Clóvis e Diretório do PT de Jaraguá do Sul.

Recanto
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PT confirma Dionei da Silva
como candidato a prefeito

Partido ainda
não definiu a

poITticade
alianças

Jaraguá do Sul - O nome

do advogado e professor Dionei
da Silva foi confirmado pelo
Diretório municipal do PT como

candidato a prefeito este ano. A

decisão saiu da reunião ampliada,
que aconteceu no final do mês

passado, no Instituto Educacio
nal Jangada, e que contou com a

presença do presidente estadual

da legenda, ex-deputado federal
Milton Mendes. O PT ainda não

definiu a política de alianças.já a

orientação das direções estadual

e federal é não permitir coli
gações com os partidos que fa
zem parte da base de sustentação
aos governos estadual e federal.

A proposta, entretanto, dei
xou uma lacuna com relação ao

PMDB. O Congresso nacional do
PT, realizado em Belo Horizonte,
em novembro passado, decidiu
que deve ser avaliado regio
nalmente. "Existem setores do

PMDB que fazem oposição ao

governo federal e, no caso de

Santa Catarina, ao governo esta

dual. É preciso identificar esses

setores e sentar para negociar",
justificou Dionei, lembrando que:
em princípio. o partido não abre

mão da cabeça-de-chapa.
Sobre a coligação com o PPS,

Dionei desviou. afirmando que o

PT ainda não fechou questão.
"Há uma ala no PT que apóia a

coligação com o PPS,justificando
que o partido é de esquerda.
Entretanto, outra é contrária, ale
gando que o PPS de Jaraguá do
Sul é composto por dissidentes

Definido: Dionei será candidato a prefeito de Iaraguâ do Sul

de partidos de direita, o que im

pede a aliança", explicou, acres
centando que o partido pretende
encerrar os debates em torno das

negociações até o final de março.
PROGRAMA - O PT deve

concluir, também em março, o

esboço do programa de governo

que, segundo Dionei, será

discutido nos bairros. "As

sugestões, caso sejam viáveis,
serão incluídas no projeto",
prometeu, afirmando que os

programas de Renda Mínima e

Saúde Preventiva, além do

Orçamento Participativo e Banco

do Povo já fazem parte da

proposta administrativa do

governo do PT.

VEREADORES - O partido
pretende lançar 27 candidatos a

vereador neste ano. Na reunião

de dezembro, a legenda definiu

II nomes para integrar a nornina
ta. Dionei fez questão de frisar

que toda decisão sairá da conven

ção. "Enquanto isso, estamos dis
cutindo internamente e buscando
o consenso para evitar desgastes
desnecessários", declarou.

Partidos discutem coligação emGuaramirim
Guaramirim - Está con

firmada para o dia 2 de reverei

roa próxima reunião dos repre
sentantes do PFL, PPB, PPS e

PSDB para discutir a formação
de possível coligação entre as

siglas para as eleições munici

pais deste ano. As conversações
foram iniciadas no final do ano

passado, quando representantes
dos parti dos real i z aram doi s
encontros para tratar da

formação de uma frente/política
no Município, para enfrentar o
PMDB.

De acordo com o presidente
do PFL, Mário Sérgio Peixer,
incentivador da formação da

aliança, a intenção é deixar o

acordo defi nido até março,

quando a coligação pretende
apresentar os eandi datos à po

pulação. Na opinião de Peixer,
a formação do bloco represen
tará uma alternativa para a

população, ao modelo adrninis
trativo instalado pelos peerne
debistas. "Queremos recolocar

Guaramirim no caminho do

desenvolvimento", afirmou.

Para ele, ainda é cedo para
dizer se a frente de oposição
ao governo do prefeito An

tonio Carlos Zimmermann

da\á certo, mas são grandes
as passibilidades de que a

coligação aglutinando os qua
tro partidos, seja realmente
concretizada. Nas duas reu

niões realizadas no ano pas
sado, ficou combinado que
num dos próximos encon

tros, durante o mês de feve

reiro, cada partido apresen
tará nomes para candidatos.
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Fim dos privilégios
A Câmara dos Deputados

alterou também os critérios de

remuneração dos vereadores.

Nos municípios de até 20 mil

habitantes, eles poderão ganhar
no máximo R$ 1,2 mil (20% do

salário do deputado estadual).
Nas cidades de até 50 mil, os

salários não poderão ultrapassar
R$ 1,8 mil. Nas cidades com

popu lação entre 50.00 I a 100

mil (como é o caso de Jaraguá
do Sul), o salário será de R$

2,4 mil.

JARAGUÁ DO SUL, 19 DE JANEIRO DE 2000

PMDB negocia.
com PFL e PPB,
mas não descarta

chapa pura

Tamanini se lança candidato à

reeleição deste ano em Corupá

Corupá - o prefeito Luís
Carlos Tamanini (PMDB) é o se

gundo entre os atuais administra
dores municipais daMicrorregião
da Amvali (Associação dos Mu

nicípios do Val!;; do Itapocu) a

confirmar quepretende disputar
a reeleição, Em meados do ano

passado, o prefei to de Jaraguá do

Sul, lrineu Pasold (PSDB), lan
çou-se candidato. Tamanini já co
municou a disposição ao partido
e, segundo ele, tem recebido o

apoio necessário. Parte do entu

siasmo se deve ao resultado de
uma pesquisa encomendada pela
legenda, com mais de 400 pes
soas, na qual aparece com per
centual bom de intenção de voto.

Enquanto nas cidades vizinhas

prefeitos ainda avaliam os passos
a serem dados em relação às elei

ções deste ano, em Corupá, a can-

Arquivo/CP

Na frente: Tamanini é o segundo prefeito-candidato à reeleição

didatura de Tamanini para a

reeleição é praticamente um fato
consumado. "A candidatura dele

já está nas ruas", admite o pre
sidente do Diretório municipal do
PMDB, Celso Garcia, para o qual,
embora ainda faltem muito para
as eleições, "dificilmente a situa

ção será alterada".

Segundo Garcia, o PMDB

discute internamente o nome para

compor a chapa majoritária junto
com"Támanini. "Estamos em

negociações com o PFL ou PPB,
mas podemos repetir a cornpo-

sição anterior e saírmos sozi

nhos", revelou. Caso isso acon

teça, será a segunda eleição muni
cipal consecutiva que o PMDB

disputará as eleições com chapa
pura. Em 1996, Tamanini enca

beçou a chapá, tendo como vice
Haroldo Kühl.

Especula-se os nomes do ex- ,

prefeito Adelino Hauífe, do ex

presidente do Diretório municipal
do PMDB Herrmann Suesenbach
e do vereador Antonio Vicente

Tureck para compor a chapa ao

lado de Tarnanini.

Câmara tem nova estrutura adrninistrativa
Jaraguá do Sul- A Câma

ra de Vereadores aprovou o pro
jeto que define a nova estrutura

administrativa da Casa e cria 13

novos cargos, oi to permanentes
e cinco em comissão. O secre

tário-administrativo Rui Lessmann
disse que a estrutura foi montada

para dar suportes técnico e par
lamentar aos vereadores que, a

partir de 200 1, serão 19.
De acordo com Lessmann, .

inicialmente, cerca de quatro car

gos serão preenchidos, elevando
para nove o total de funcionários.
"A estrutura está pronta. Isso
não quer dizer que a Câmara vá

contratar todos os funcionários.
O objetivo é instalai' o novo pro-

.
jeto aos poucos. À medida que
houver necessidade", explicou,

Supermercado

lQmI
379-1003
379-1654

Av.SetedeSetembro, 1140·Massararduba-SC

informando que' alguns cargos
tiveram a nomenclatura alterada.

O cargo de secretärio-admi
nistrati vo, por exemplo, foi subs
tituído pelo de diretor geral, com
salário de R$ 3.112,25. Foram
criados os departamentos Finan

ceiro, com.serviços de contabili

dade, orçamento e tesouraria;
Administrative, responsável pelos
serviços gerais e patrimônio, de
compra e licitação, recursos hu

manos, protocolo e expediente e

pela comunicação social; e de Su
porte Legislarivo, que abrigará os

serviços de apoio às comissões

permanentes, de apoio legislativo
e logístico ao plenário, coorde
nação de bancadas e partidárias.

Os novos cargos criados são:
. assessor administrative, com

LABOMASS
Laboratório de Análises Clínicas LIda.

:Dm. f.tÍfllll' Vidm (?imfas{I
Farm. Bioq.-CRF 1513

Sócia-Gerente

io A.,,,� �c b"." ",tC.,�i"'C.,t"

Horário de atendimento

Dr seMlfl/da li sesta-fein:
das 711 às /11145

das /31130 às 171130

Po�o d.:?i (O etc tcrly,r tc '-"C� to Sogade Coroçöo de_es.._s

Rua 11 de Novembro. 2965 - Massaranduba

Fone: (Oxx47) 379-1392

salário de R$ 1.180,00; assessor
de contabilidade e assistente
admi nistrati vo, com vencimento

de R$ 981,48; assessor técnico
-e parlamentar, com salário de R$
605,00; auxiliar de expediente,
ganhando R$ 560,00; assistente
de protocolo e de expediente, que
receberá R$ 485,00; e zelador,
com salário de R$ 450.

Chefe do Departamento Fi

nanceiro, COIll salário de R$
1.789,61; chefe do Departamento
Adm i nistrati vo, com vencimento
de R$ 1.520,00; chefe do Depar
tamento de Suporte Legislativo,
que receberá R$ 1.470,00; as

seSSOJ' de imprensa, com salário
de R$ 1.050,00; e assessor par
lamentar de bancada, que re

ceberá R$ 650.00.

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

GONÇALVES
CONTABIliDADE II

Os cerca de 57,4 mil vereadores de todó o País estarão na linha
do ajuste fiscal a partir de janeiro do próximo ano.

O Senado vota essa semana a proposta de limitação dos gastos
das câmaras municipais. Na seinana passada, os senadores

aprovaram a emenda constitucional que fixa as despesas
legislativas de acordo com o número de habitantes dos

municípios.
Pela proposta, já aprovada pela Câmara Federal, cidades com até

100 mil habitantes podem gastar no máximo 8% da receita
tributária do município (somadas as transferências da União e

excluídas as despesas com inativos). De 100.001 a 300 mil, 7%;
de 300.001 a 500 mil, 6%; e acima de 500.001, 5%.

Água fria
O novo teto salarial estabelecido pela Constituição Federal é uma

ducha de água fria em muitas pretensões. Além de acabar com a

farra do auto-reajuste promovido pelos legislatives, contribui para
a seleção dos candidatos, já que muitos se interessarn pela polítical

\_ somente pela remuneração

Castigo
O prefeitoque desrespeitar as
limitações constitucionais
previstas e repassar à Câmara
valor superior será acusado de

crime de responsabilidade.
Entretanto, os deputados
acrescentaram outros dois
critérios de punição: se o

repasse for menor que a
,

, - ,; "'
"

previsao orçarnentana e se

hau ver atraso na

entrega dos recursos, que
deve acontecer até o dia

20 de cada mês,

Por outro lado

A contradição rolou frouxa.
Os nobres vereadores

estabeleceram nível

de escolaridade de segundo
grau para assessor

de imprensa, o que contraria.
a lei vigente.

A função só pode ser exercida

porjornalista (profissional
que cursou no mínimo

quatro anos de

ensino superior).
A proposta joga por terra o

discurso da qualificação
da. mão-de-obra e dernonstra

que o Legislative ignora que a

categoria possui
sindicato habilitado a exigir

formação dos que exercem tal

função.

Na frente

Antecipando a nova

legislação, a Câmara de

Jaraguá do Sul, que
gastou cerca, 1,7.0/0 da

receita em 1999, criou
13 novos cargos na

Casa, oito permanentes
e cinco em comissão.

Segundo o secretário
administrative. Rui
Lessmann, a nova

estrutura administrativa
da Câmara foi montada

para "dar suporte aos 19

vereadores" que
integrarão o Legislativo
a partir do iJno que.vem.
� Isso não quer dizer

que serão contratados
todos - lembrou .

..� BATISTA PNEUS

* PneusNovos (Michelin, Goodyear, Pirelti)
*Balanceamentos

*Geometrias
*Suspensão

*

Cdlibragem com Nitrogênio

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

PNEUS NOVOS E RECAUCHUTADO$
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JARAGUÁ DO SUL, 19 DE JANEIRO DE 2000 CORREIO DO POVO ECONOMIA-5

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL

SEMINÁRIO VAI ABORDAR O PLANO DIRETOR
DE RESÍDUOS SÓLIDOS

A Associação Comercial e Industrial de Jaraguä do Sul, está colhendo

junto as empresas associadas, o levantamento da produção de lixo

industrial no município. Em parceria com a Prefeitura, os trabalhos foram
iniciados em dezembro, com a assinatura do contrato com a ZLF
Consultoria S/C Ltda., para a elaboração do Plano Diretor de Resíduos
Sólidos Urbanos, Comerciais e lndustriais do Município de Jaraguä do

Sul, Estudo de Impacto Ambiental e Projeto Básico do Centro de

Reciclagem e Destinação dos Resíduos. O levantamento, de caráter

confidencial, é necessário para que os serviços possam ser executaelos

dentro do que prevê o contrato com a ZLF.

São seis categorias de resíduos, classi licaelos como: resíduos de cunho

geral, resíduos preponelerantemente metálicos ou indústria de metal/

metalurgia, resíduos têxteis ou indústrias têxteis, resíeluos ele plásticos
ou preponderantemente plásticos, resíeluos ele óleos/tintas. e solventes

e. borras e loelos de diversos processos. O levantamento objetiva o

encaminhamento ele uma solução conjunta para o processamento,
reciclagem e elestino final elos lixos urbano, industrial e comercial de Jaraguá
do Sul.

A empresa contratada, ZLF Consultoria, programou para o dia 24 de

janeiro, no auditório do Centro Empresarial de Jaraguá do Sul (CEJAS),
um Seminário ele Acompanhamento do Plano Diretor ele Resíeluos Sólielos

Urbanos, Comerciais e lnelustrial. Vai iniciar às 13h30, com recepção e

inscrição dos participantes e às 14h, abertura, com palavras do secretário

municipal elo Meio Ambiente, Werner Schuster e elo presielente da

Associação Comercial e Industrial, Eduarelo Ferreira Horn, que dirá sobre

o convênio Prefeitura/ACUS, que possibiliiou a alavancagern do estudo
e dos projetos.

O coordenador do Plano Diretor, o engenheiro Werner Eugênio Zulauf,
fará a apresentação elo relatório sucinto, que é a primeira consolidação ele

dados e idéias elo estudo contratado pela ACUS e a ZLF Consultoria,
com apoio ela Prefeitura. A unidade física ele referência regional elos

estudos é a bacia hidrográfica do Rio ltapocu, que praticamente coinciele
com o espaço político-administrativo dos municípios que compõem a

AMVALI.

Outras abordagens elo Seminário serão Resíduos lrÍdustriais,
Comerciais e ele Saúde, pelo consultor engenheiro Mário de Lavigne;
Aspectos Institucionais pelo consultor administrador Mário A. de Melo

e, Aspectos Juríelicos, com o consultor professor Dr. Eros R. Grau. Haverá,
ainda, debates. O encerramento, .às 17h50, será pelo prefeito Irineu Pasold.

LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESTIMULA A

GERAÇÃODEEMPREGOS
O Governador Esperidião Amin sancionou em data ele 13 ele dezembro,

a Lei 11.264, que concede incentivo para estimular a geração ele emprego
por empresas catarinenses. O artigo 1.° da Lei diz que "aos contribuintes
do ICMS que demonstrarern incremento no valor da folha de pessoal, fica
conceelido crédito presumido equivalente a 5% do valor do incremento

verificado, que não poderáexceder o valor do imposto a pagar". A

legislação exclui elo benefício os contribuintes que se dediquem a

agropecuária (exceto as, cooperativas de produção rural), extrativisrno
vegetal, extração ele areia e pedra para produção de brita, construção civil
e o comércio varejista de temperada.

Um exemplo prático, divulgado pela FACISC, mostra que se no ano

de 1999 uma empresa teve gastos com pessoal - após as devidas correções
- de R$ 1,2 milhão de reais, a média mensal de gastos licou em R$ 100 mil.
No mês de janeiro de 2000, se esta empresa gastará com pessoal, R$ 200

mil, por exemplo, o seu benefício tiscal será então calculado sobre os R$
100 mil, diferença entre os gastos com pessoal em janeiro de 2000 e a

média mensal do ano passado.
As dúvidas sobre a aplicação da lei podem ser tiradas com a assessoria

jurídica da ACUS/APEVI. ou através do telefone 371-1044.

ACIJS QUESTIONA AUMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA
A ACUS questionou o Samae sobre o aumento de 15 por cento nas

tari ras de água, incidentes sobre as contas emitidas para faturamento em

janeiro de 2000. A autarquia justi ficou a majoração apresentando os custos

elos produtos utilizados no tratamento de água e seus serviços durante o

ano passado, como produtos químicos, combustíveis e energia elétrica.

Segundo o Samae, o último reajuste tora feito em janeiro/99 e decorrido
um ano, promoveu novo aumente> para as contas com vencimento a partir
de janeiro/2000, de 15%, enquanto os custos dos insumos, até outubro,
apresentavam elevação de 18,18%. A autarquia municipal garante que o

reajuste praticado é 3,18% inferior ao custo atual.
Outro motivo, foi a necessidade de continuar com a sua capacidade

de investimento, principalmente na execução do Sistema de Esgoto
Sanitário ele Jaraguá do Sul, conforme explicou o diretor geral, Nelson
Klitzke,

Receita suspende divulgação
de lista de CPFs cancelados

���@��� (ç:[p --�------------------,r-

I
IDA partir deste ano, os produtos das lojas e supermercados Breithaupt poderão ser adquiridos
I via Internet, a rede mundial de computadores.
I Estarão disponíveis cerca de três mil itens, que poderão ser adquiridos pelos usuários, com
I entrega desde o Rio Grande do Sul até Minas Gerais.
I A horne page do grupo contará ainda com informações sobre a empresa e suas lojas.
I
I O No dia 21 de fevereiro, a Apevi (Associação das Pequenas Empresas do Vale do Itapocu) realiza
I assembléia para a escolha da nova diretoria da entidade. .

(
Uma semana depois, é a vez da Acijs (Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul).

o O Porto de São Francisco do Sul movimentou no ano passado 4.578.570 toneladas, 20%
acima da registrada no ano anterior, quando o total de carga transportada foi de 3.670.870
toneladas.
Em 1999, nada menos do que 592 navios atracaram no porto.

O Os principais produtos importados pelo Porto de São Francisco do Sul no ano passado são: trigo,
com 622.663 toneladas; peixe congelado, 9.561 toneladas; e milho, 105.183 toneladas.
Nas exportações, os destaques são para om farelo de soja, com 1.809.097 toneladas, madeira, com
498.116 toneladas, e produtos têxteis, com 15.029 toneladas.

O A CEF não vai mais emprestar dinheiro para as empresas que faturam mais de R$ 36
milhões por ano, salvo em caso de serem do setor de saneamento ou concessionárias de serviço
público.
A prioridade é para as pequenas, que receberam R$ 634 milhões no ano passado. Para este

'I ano, a meta é R$ 1,7 bilhão.
L �

Quase 50 milhões
de documentos
deveriam ser

extintos

Brasília - A Recei ta Federal

-suspendeu, sern nova previsão,
a data de divulgação da lista de

pessoas físicas que teriam o CPF
cancelado neste ano, prevista
para a última segunda-feira. ,�
decisão foi tomada porque os

técnicos do governo se assus

taram com o número de docu
mentos na iminência de desa

parecer: 49,6 milhões, ou 42,8%
de todos os CPFs existentes.

O cancelamento dos docu
mentos faz parte dos planos da

Receita Federal de "limpar" o

Cadastro de Pessoas Físicas, no
qual estão listados todos os

cidadãos atl vos perante o Fisco,
ou seja, aqueles que se declaram

aptos de pagar impostos aos

governos no Brasil, direta Oll

indi retamente.
O cadastro existe há mais de

20 anos. Desde que foi criado
nunca passou por uma revisão.
Por isso, os auditores da Receita

Federal acredi tarn que cerca de

30 milhões de pessoas físicas
inscritas como ativas, na verdade
não o são - morreram, foram

Edson Junkes/CP

Prevenção: recadastramento pretende evitar fraudes nos CPFs

morar no exterior ou simples
mente não existem (caso dos
documentos falsificados).

O superintendente nacional
do Programa de Imposto de

Renda, Luís Carlos Rocha deOli

veira, não sabe o que o governo
vai fazer com os 49,6 milhões
de CPFs cujos titulares há dois

anos não declaram Imposto de

Renda, nem ao menos a isenção
de IR - necessária para quem

ganha salário menor do que R$
900 por mês. Inicialmente, não

há previsão de um novo prazo
para a declaração, visto que já
começou o ano-base 2000. A so

lução para o caso será anunciada

nos próximos dias.

RESTITUIÇÃO - A Re
ceita liberou cerca de R$ 270 mi
lhões de restituição do Imposto
de Renda para III mil contri
buintes que ainda não haviam
recebido o dinheiro, referente ao

ano-base de 1998. Foi o primeiro
lote extra de restituições do ano.

Outros cinco, do mesmo ano

base, serão pagos nos próximos
meses.

Quem preferir preencher
formulário, deverá entregá-lo nas

delegacias da Receita Federal. A

declaração também poderá ser

feita pela Internet - de todas as

formas, a partir do dia 3 de abril.
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Ortopedia e Traumatologia
Cirurgia do Joelho - Artroscopia

CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA

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

PtAZ�RA��e.�
SONORI�AÇÃOPARAEVENTbs Aluga telões

FONE/FAX (047) 372-2167

Máquinas para empacotamento
Rua Araquari, 136 - Ilha da Figueira

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

(t05ilt�ll '

�ntefltllCionlll
('

ii 371-0757
De segundas a sábados,
das 17h30 às 23h30

Av. Getúlio Vargas, 847 • Centro'

,Qavelli, a loja

)1 que veste o

íhoncm de
: bom 8osto.

Calçadão, 364·destacionamentoanexo·não fechamosparaalmoço
Fone: (047)370-1010- fax: (047) 433-3501

� .

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

KIBARATO
BORDARE®

BORDADOS
• Bordados computadorizados e eotioues

para confecções em geral
• Desenvolvemos também programas

para bordados.

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

* Confecções em geral
* Cama - Mesa - Banho

Com o melhor preço da cidade

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

• Shopping Center

Breithaupt abre a temporada
de música ao vivo na praça
de alimentação todas às

terças, quintas, sextas-feiras
.

e sábados, sempre a partir
das 20 horas. É o verão no

shopping.

• James, ex-Internacional
de Porto Alegre, e Dedé, ex
Unoesc de São Miguel do
Oeste (vice-campeã de

1999), são as novas atrações
da equipe Breithaupt/
Caraguá/FME de Futsal para
as disputas da Liga Nacional,
Estadual e Jasc.

• O Chopp & Clube, do
empresário Orácio
Schopping, velnrecebendo
grande público todos os

finais de semana. A casa

noturnamais popular da
região oferece sempre
grandes atrações musicais,
com bandas e conjuntos
tradicionalistas, além de som

techno e pop com sucessos

de todas as paradas.
Aos domingos a festa é no
Vitória (Ilha da Figueira),
também commúsica ao

vivo e embalo dos DJs do

Chopp & Clube.

• A Festa Pomerana vai

até domingo e oferece

atrações musicais variadas
diariamente e, inclusive,
competições, danças
folclóricas, cornidas típicas,
muito chope e exposições
que destacam a pujança
industrial e comercial da
vizinha Pomerode.
Vale conferir.

• Companheiro Altamir
Ricardo de Souza
aniversariou dia 8 deste mês,
com recepção para os

familiares e a 'galera' mais
próxima. Embora tarde,
nosso amplexo.

• É certo que Barra Velha
é a praia mais freqüentada
porjaraguaenses, mas
BalneárioCamboriú tem tido

a preferência de muitos

daqui, por oferecer uma
gama de serviços e atrações.
Temmuita gente fincando o

pé por lá.

EdsonJunkes José Ramos de Carvalho
a esposa, Hildemar,juí
de Direito. Ele está a m

com o barco Maruj
Amigo Ramos, na prai

de Enseada, em S�
Francisco do S

Arquiteto Reinhard
Conrads e a esposa,
Mônica. Ele aniversariou

sábado passado e foi
muito cumprimentado pa
familiares e amigos

Empresário e grande corintiano, Edson Müller com a esposo
Inês. Ele aniversariou no último dia 12 e foi alvo de muito

cumprimentos.
Edson J unkes

Empresária
Eduardo
Ferreira

Horn e a

esposa,
Mércia, e
MârcioM.
Schiinke e

a esposa,
Mônica, eil:
jantar
festivo

:..___ ___.....,.___--'"
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História, Fatos eTradiÇ@
História em fotos

Com toda a carga poluente que os nossos rios
estão recebendo na atualidade, até se torna

impossível imaginar algo diferente.
Se hoje a água que precisamos, retirada dos

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

malhas podiam utilizá-la no

processo industrial sern tratá-la.
As águas eram tão límpidas que serviam

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

Travessia de canoa, vendo-se ao fundo fi
comércio de Georg Czemiewicz

CORREIO DO POVO
Quarta-feira,

19 dejaneiro de2000

Por Egon Jagnow

..

A margem oposta, vendo-se o povoado do Jaraguá
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2 - CORREIO DO POVO MEMÓRIAS Sábado, 19 de janeiro de 2000

Uarão de I tapocu

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.

Há 62 anos
� Em 1938, o CORREIO DO POVO iniciava o ano c�m quatro páginas,
standard, como jornal independente e noticioso. A redação e oficinas ficavam
na Rua Epitácio Pessoa, no porão da casa onde, em 1993, residia Ivo Nereu
Zanluca, esquina com aRua 132 (Antonio Tobias), sob adireção deHonorato
Tomelin, e gerência de Leopoldo Augusto Gerent. A assinatura anual custava
Rs. 10$000 (dezmil réis) e a semestral ficava em Rs. 5$000.
- A Sociedade deAgricul tura e Indústria Conexas era instaladano domingo,
16-1-38, às ] 6 horas, no salão da Sociedade de Atiradores Jaraguá, convidando
todos os que tivessem interesse pelo assunto. Eram os primeiros passos para
um novo tempo, depois da emancipação em 1934.
- Repercutia em Jaraguá o 750 ano do conceituado bissemanário KOLONIE
ZEITUNG, dirigido porWilly Boehm, em Joinville, o mais antigo editado em
idiomaalemão, no País.

Há 32 anos

- Em 1968, o CORREIODOPOVO - órgão demaior penetração no interior
do Nordeste catarinense-, aparecia com a edição n° 2.465, de 6 de janeiro
- Ano XLVIll - Fundação Arthur Müller -, diretor Eugênio Victor

Schmöckel, e impresso na Sociedade Gráfica Avenida Ltda.
- O prefeitomunicipal VictorBauer sancionava aLei n° 184, de 21-12-67,
elevando padrões de vencimento parti I escriturário, I porteiro-zelador, 5
escriturários, I contador, I fiscal da fazenda, I inseminador, 2 fiscais, I zelador

cemitério, lOmotoristas, 2 tratoristas e I mecânico. Os inativos Manoel Luiz
da Silva, Emílio da Silva, Fidélis Stinghen, Henrique Pedri, Antônio Pedri,
Henrique Ferrazza, VicénteJ. de Souza, OtavioDana, OlindaPradi Chiodini,
Juliana K.Y. Coutinho, SofiaP. Lenzi, Angaci S. deSouza, Nilo de Souza,
Alfredo Stahl eGui I herme Hering também eram contemplados.

Há 22 anos

-Em 1978, a primeira edição (n° 2.968) aparecia em 7/1, correndo o Ano

LIX - Fundação de ArthurMüller-, diretor Eugên io Victor Schrnöckel,
com redação na Rua 2 (Mal. Deodoro)" n° 130.
- A família de Francisco Frederico Moeller agradecia a quantos de uma

maneira ou outra acompanharam o extinto até asua última morada, falecido
às II horas de l ô de dezembro de 1977. Sua vida estácontada na página 278
do 20Livro de Jaraguá-Um capítulo da povoação do Vale de Itapocu, de
EmíliodaSilva.
- O professor PauloMoretti, secretário doColégio Marista São Luís, antigo'
aluno da Escola Técnica de Comércio São Luís, professor da PUC-PR e

atual diretor do ColégioMarista deCuritiba, era assíduo colaborador do CP,
através da coluna: "Do meu arquivo para você,".

Há 12 anos

- Em 1988, o CORREIO DO POVO saía, de 8 a 15 de janeiro -, com a

edição n° 3.469� O semanário mais antigo de Santa Catarina - Ano

69 -com a direção de Eugênio Victor
Schmöckel. Abaixo do título do jornal
a legenda Jaraguá do Sul- Cidade
símbolo da família Jourdan -12 páginas
em formato tablóide.
- Em 1987, o Município arrecadava o

principal imposto (ICM) a importância de

Cz$ 1.232.470.512,88, superandoem 202%
o valor dejaneiro a dezembro. O superávit
de 202% de um ano para outro não cobria
a inflação que foi de 360%, em 1986.

Qualidade
Marista de

Educação

MOVIMENTOS CULTURAIS

Instituto Histórico e

Geográfico de Niterói
É, foi o Bali, edição n° 126, de
dezembro/99, que trouxe a notícia

que enche nosso coração de alegria. '

Como integrante da Academia
Itaocarense de Letras, ocupando uma
cadeira daquele sodalício,
não podia deixar de memanifestar
diante de tão marcante solenidade,
que outorgou ao dr. Sebastião Kleber
da Rocha Leite um renovado

reconhecimento de valor
do nosso arquipresidente.
Dizendo cá na terra; ninguém,
acredita, por isso vai, abaixo, a página
19 do notável mensário,
que diz melhor o que foi aquela'
solenidade. E sabendo que ele é tão

amigo e querido, mando o meu

abraço muito especial
ao dr. Kleber Leite.

'Ln'" tTAOCAa....... PÁGlIIA ••[DElfMBRO DI '999

T R.O V AS! fjj!UADRAS
Vi:.;j}ll'lllu ii sua maneira
nu trem-de-ler ru-da- v idll

juventud4',é- puulIge;nl
com p;l_�,�dgcm �o Ih' i<l,,-

-

AJmali� Mu·PR

Sc a Deus pr.,o ajnclhudn
que dl(n'u. t: nno tern chovulu

Iliguém mnis ueces si lud I)

deve estar sendo atendido .. -

Colbert R3ngel Coelho
1"Iuwus em mersmorfuse
de ,,\ rtc, em criacão do vento

que H dP.�t'llha. hnrdn e cnsr

têm li vidu di; uUI momento.
Leonilda l1ilgcnbetll JustLJ$·PR

l/r"I1<''' •• , \11'II'1Ul'llltll-- Eil" M""herd, KI\,lwr L..·irt·, 11",'.11 in

p". hl'! I., �·hUlh·1 .'; P.·n,- •• 'd � Frunri:il.{�. AlJ.U(lIH'I'HUi.' (: I�

pn" ��1h 1111(1,' �'h�'H r ."'lh'll �m�m���nd(r l. rditur KldH.,·r I.dtt:. '

F," ... , Murli., Lima ,,,ui r.' '111 II
-

117)

�II Ulili� j1rilrn:lne Waúe
MéU� pai. de-.'llIrflt·dUM
(} que e ffl'licldu!lt.
l'ob 11.1 rtUf" ""'\1 �tJc.·.

Alaõr Eduardo Sci�inio
A--v1)"1) 'queme eJl\bnl ..va

romt.: ......... INI .. e meij.'1Ikc. '

liru 01ljo o ''IU('W �nlt.1 \'a
nUll tempo� da:m�lljllice.

H>U'Oldo FI. Calltl"o·RJ

Su '1!� � mile d�.'(iludi da
Oll �jlll de t'lU1.� h'l'ilhll�;

Ilumnio II f(lmc': dl\;II'(I ..

fi;' prnpcrc ;111 �I t S(:U,\ fi IIw�,

Hild�JJliIr da Araujo Coslif.BA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Sábado, 19 dejaneiro de 2000 GERAL CORREIODOPOVO - 3

PREPARANDO-SE PARA A VIDA

Paulo Henrique Guenther
Paulo Henrique Guenther é filho de

'11111111111111111111111111111. Siegfrid
Walter Guenther e Maria Isabel Schneider, e

r� neto de Alfons Schneider, presidente do

Rotary Club Florianópolis Leste e esposa, Valmira.I

Paulo Henrique participa de um intercâmbio
de dois meses para aprendizado da língua inglesa,
em South Africa - Flórida Park.

Ele viajou no dia 23 de dezembro e deve retornar

em 19 de fevereiro do corrente ano.

A foto mostra Paulo Henrique
despedindo-se do

R.C. Florianópolis-Leste.

Vivian Schmöckel ßuerger
Viviané filha de Irineu e Rosane Beatriz Schmöckel.

Buerger, irmã do acadêmico de engenharia Andreas,
residentes em Curitiba-PRo

Ela enfrentou diversos vestibulares, passando para
engenhariamecânica e fisioterapia, preferindo este

último.jámatriculada na Unicenp - Centro

Universitário Positivo

--'-, na capital
paranaense. Os

orgulhosos avós Anita,
Brunhilde eEugênio
torceram a valer,
afinal vitoriosa.
Parabéns aos dois

jovens que se preparam
para vencer os embates

do futuro.
A EDlJCAÇÃO COMPLETA

)

�rculo
Ita.lia.Il_C>

de Jaraguá do Sul

Calendário 2000

Estamos programando todas as atividades para o ano em curso. Breve estaremos inforrnando todos os

detalhes como datas e locais.

Certamente manteremos 'nossos encontros mensais e realizaremos nossa grande festa em junho. Mas
queremos apresentar algumas novidades importantes.

Coral Italiano
Eventuais interessados em participar do Coral do Círculo Italiano, devem fazer contato com o coordenador

Geral, sr. Paulo Floriani, pelos telefones 372-1492 (comercial) e 372-2677 (residencial).

Dança Folclórica
Moças e rapazes que pretendem ingressar no Grupo de Dança Folclórica do Círculo Italiano, favor

manter cantata com a professora Cristiane R. Fleish ou com ii coordenadora, sr" Maria Inês. no telefone

371-8372.

Contamos com a participação
da comunidade em nossos

eventos.

Rua Antônio Carlos Ferreira cl Henri ue Piazera

Devanir Danna -

Presidente
Novos e usados - Fone 371-8287

ROTARYCLUB
DE GUARAMIRIM

CONSCIENTIZAÇÃO DE ROTARIANO - Janeiro é consagrado por Ro

tary International para conscientização do rotariano neste mês quando lembramos
o aniversário de mane de Paul Harris, é momento de retletir sobre o passado,
consolidar o presente e projetarmos o futuro, bem como a preparação e adequação
do Rotary para enfrentar o novo século. O ano de 2005 representa ainda outro

marco para o Rorary: a "erradicação da poliomielite". Se alcançar a tão desejada
vitória. o Rotary se consagrará como uma atuante Organização de Serviços,

. ganhando o definitive respeito e a merecida consideração de todos os países do
mundo. Em Guaramirim este sonho. Rotary Club, tornou-se real em 1967.
Relatamos os feitos que o Rotary Club realizou, apoiou ou influenciou na

comunidade de Guaramirirn, através de seus companheiros. Saibam que se existe
em Guaramitim. Associação Comercial. Industrial e Agrícola (Aciag), Apae,
Ação Social. Hino. Brasão e Bandeira de Guaramirun. Conscientização de

Reciclagem do Lixo. Grupo de Casais, Alcoólatras Anônimos, Corpo de

Bombeiros. Associação de Moradores, Plano Estratégico, Conselho de

Liderança Comunitária (Clic) ..UTI .lnfantil no Hospital Santo Antônio,
Apartamentos reformados no Hospital Santo Antônio. homenagem ao Poder
Judiciário pelos 30 anos da Comarca, homenagem a estudantes com melhores
noras do 20 Grau. sede provisória e primeira etapa da sede própria da Apae,
Lar da Criança "Marcos Valdir Moroso", Rotatória da BR-280 -, Rodovia
Guilherme Jensen. tudo isso foi porque tivemos e temos companheiros com

dinamismo, coragem e decididos, sabendo avançar, recuar, enfim, usar de
todas as influências possíveis para que concretamente acontecesse o bem
comum. Se isto aconteceu foi porque os companheiros do Rotary Club de

Guaramitim sempre estiveram e estão conscientes que são portadores de

faculdades perceptivas � que alcançam, com inteligência, os ensinamentos rotários
voltados para o impulso de realizar. com dedicação. tarefas nas comissões de

serviços, que, afinal. redundam em benefício comunitário. Sempre souberam e

sabem os companheiros serem tolerantes e compreensivos com seus companheiros
do Rotary, com as autoridades. políticos e demais lideranças. estando atentos

para tolerar eventuais diferenças. resistências. admitindo modos de ser, pensar e

agir diferente dos seus e dos demais. Os companheiros em saudosa memória
Victor Reinke, Cláudio Tomaselli, Osmar Klein, lsolmiro João Correa, Amo
Zindars, Frederico Gueniher e também os que estão afastados por motivos de

doença. Gerson Boaventura Ferreira, Francisco José Doubrawa, lzídio Carlos

Peixer, Curt Herbert Kinas e Lourival Stoinski, jamais poderão ser esquecidos por
nossos atuais companheiros, bem como os dernais que deixaram de pertencer ao
nosso quadro social por mudança de residência; todos tiveram a sua parcela de

colaboração de uma maneira ou de outra. Paralelamente, a "Casa da Amizade"

sempre teve uma atuação importante com idealização como o "Baile das

Debutantes", promoções beneficentes, trabalho com gestantes, Natal da criança
pobre. enxovais para recém-nascidos bem como hoje na gestão do "Lar da

Criança". todas as esposas dos companheiros desde 1967, atuaram com

dinamismo e firmeza. em memória (Isolda Stoinski, Anita Reinke e Célia

Correa). É momento de reconhecimento a lodos e criarmos cada vez mais a

consciência de que se pertencemos ao Rotary e/ou Casa da Amizade, formamos
essas maravilhosas instituições onde estamos num plano espiritual e que o nosso

trabalho em prol dos necessitados. dos menores, dos carentes. dos deficientes, o
fazemos com muito arnor e carinho. É um processo de consciência, maturidade
como cidadão. como homem. engajado, que estamos na comunidade. O retorno

dessas atividades está num plano superior, muito superior. Deus, que com sua

divina sabedoria. bondade. a tudo vê, a tudo premia, pois nosso objetivo no plano
espiritual é ter uma vida eterna 'e feliz, com a consciência tranqüila do dever

cumprido. É quando o coração se enche de alegria, de emoção, por ter assistido
algum irmão mais necessitado. Quem dá aos pobres empresta a Deus. Que a sua

direita não saiba o que a esquerda faz. No Rotai)' o Lema é maravilhoso. "Dar de

si, antes de pensar em si". Esta aí o retorno espiritual, se refletirmos e bem esse

lema na sua profundidade vamos parar de pensar somente em bens materiais e

dedicar algum tempo de nossas curtas vidas no plano espiritual. Não pergunte o

que o Rorary vai fazer por você, mas, o que você vai fazer-pelo Rotary, pela
sociedade. pela sua cidade, pelo seu estado, pelo seu país e pelo mundo. Mensagem
de Paul Harris, de 1992. "Existe um segredo. é claro. para o notável sucesso do

Rotary e eu não rne importo em torná-lo público. Temos sido bem-sucedidos
porque no Rotary o destaque de um indivíduo depende de seus feitos e não de

seus credos é porque seus ideais conduzem ao ruais brilhante e inspirador objetivo
"A fraternidade entre os homens" Assim somos gratos aos antepassados e trazemos

à nova geração e à comunidade atual os fatos para que não se atribuam a terceiros
iniciativas e realizações de companheiros que muito fizeram para que a idéia e a

iniciativa fossem uma realidade. embora muitas vezes com resistência, comodismo
e contrariedade de alguns.

�"��
d',�J!!L
Rua Reinaldo Rau, 61 - salas 1 e 2

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

Posto de
Gasolina
Maiochi
Ltda.

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

Telefone

(047) 373-0187
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CLU

A MELHOR ESTRUTURA
DE LAZER ESTA AQUI

CLUBE ATLÉTICO BAEPENDI dá um salto de qualidade em matéria de lazer. Constrói uma
oderna e sofisticada piscina térmica coberta em policarbonato transparente que lhe

rmite freqüência os 12 meses do ano. Agora, prazer, lazer, saúde e esportes de alta qualidade você vai
r no verão, no inverno, o ano inteiro. Sempre.
tem mais: SPAs, Hidroginástica e a melhor e mais completa infra-estrutura que você pode imaginar.

FINAL, O BAEPENDI É O TOP DOS CLUBES.

IMPLESMENTE, INCOMPARÁVEL.

•. SALÃO DE FESTAS cl restaurante anexo:
.

- Salão social, capacidade 650 pessoas
- Sala 1, capacidade 80 pessoas
- Sala 2, capacidade 180 pessoas
- Sala boião (climatizada), capacidade 120 pessoas
• SALA VIP
- Bar VIP cl ambiente climatizado

PARQUE AQUÁTICO
� - Piscina olímpica (25x50) cl 2 escorregadores, tobogã
� cl 25m em forma de caracol

IE - Piscina infantil

� - Bar, restaurante e vestiários
::! • CANCHAS DE BOCHA

I
-,

� - Duas canchas de bocha cl piso sintético
ii} - Sala de jogos (sinuca e'jogos silenciosos)
� - Bar e restaurante anexos

_

ffi • QUATRO PISTAS DE BOLA0
:E - CI armadores automáticos e bar anexo
ffi • CAMPO DE FUTEBOL
� - Dois campos de futebol suíço
� - Futebol de campo cl arquibancada para 1.400 pessoas
� SAUNAS SECA E A VAPOR

'l!! - Sala para TV, massagem, relaxamento, recepção e

« serviço de bar
� • TÊNIS
&l - Quadra de claytech (saibro microporoso cl sistema
3; eletrônico de irrigação)
ffi - Duas quadras de lisonda (cimento)
� Duas quadras de saibro
(/) - Professores a disposição do sócio
� • PLAYGROUND
f2 • JUDÔ
� • MODERNA ACADEMIA DE GINÁSTICA

- Musculação e condicionamento físico cl três
instrutores

• ATLETISMO
- Pista cl seis raias
- Salto em distância, triplo e vara
- A�remesso de peso e dardo
• QUATRO QUIOSQUES cl churrasqueiras
• STAND DE TIRO
Carabina, Chumbinho e Flexinha

Sofisticado bar

vip para seu

happy hour

*
.
Cobertura de policarbonato transparente

- Bloqueia a ação 'de raios ultra-violeta
Proporciona aquecimento térmico do ambiente
Agradável luminosidade
Material de última geração
Estrutura lateral removível no verão

Temporada de piscina no inverno e verão
• Hidroginástica ,

• Jogos aquáticos (pólo, vôlei, handbaä)
• Escola de natação com professor
• 2 SPAs, equipamento que rel�xa através da

hidroterapia
• Vestiários masculino e feminino
• Bar integrado ao complexo aquático térmico

Patab{!niza O Club{!
Atlético Ba{!p{!ndi palo
länçarnanfn d{!!:te ampraandirnanto
que ttatá rnals qualídada de
lazar aquático e asportlvo.

I
I

Rua: Augusto Mielke, 466 -- Vila Baependi - Jaraguá do Sul- SC Caixa Postal374
E-mail: baependi�netunp.com.br

Fo:n:eIFax: (047) 371-0222
Rua Walter Marquardt, 744
Fone/fax: 370-8200

Rua Bernardo Dornbusch, 2630
Fone/fax: 372-1798

OFICINA DE LATOARIA E PINTURA

Não precisa ser
autorizada tem que ser

especializada .

ir 371-5057

I(lBEl
Doces & Salgados

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

V 372·0528

CORREIO DO POVO
ir 370-7919
ir 370�8649

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Cerimônia de encerramento do

Projeto "O vô sabe" emociona Amin
Ao encerrar os trabalhos
do ano 1999 do Projeto
"O vô sabe", o governador
Esperidião Amin enfatizou

que a troca de

experiências e

ensinamentos entre

gerações é essencial para
o resgate da cidadania do

idoso e o seu valor junto à

comunidade. "O País só

poderá olhar para o futuro

se conseguir superar as

desigualdades" .

Pioneiro no Brasil, o

Projeto "O vô sabe" foi

idealizado pelo próprio
governador Esperidião
Amin com o objetivo de

promover a integração
social e criar novas

oportunidades de trabalho

para idosos e jovens.
I Coordenado pela
Secretaria de

Desenvolvimento Social e
da Família, e financiado
com recursos do FAT

(Fundo de Amparo ao

Trabalhador), o projeto

envolveu cerca de 2,2 mil

jovens e idosos, em 55

municípios catarinenses.
Durante a cerimônia
realizada à tarde no

auditório do Hotel

Cambirela, o governador
elogiou os resultados

obtidos e garantiu a

continuidade do projeto,
reconhecido como modelo

por diversas entidades

ligadas à educação.
,,� ,

Entusiasmado, destacou que1"-

a convivência entre as duas

gerações. pode render

ensinamentos valiosos,
como a necessidade do

.jovem crescer longe das

drogas e da violência,
e do idoso continuar

praticando hábitos salutares

por toda a vida.

Amin comentou também
.'

que a experiência e o

conhecimento dos mais

velhos podem contribuir

para o desenvolvimento de

Santa Catarina e do Brasil,
especialmente através da

troca de j'déiàs e

aconselhamento às futuras

gerações. "A vida dos

idosos é uma 'lição para os

mais jovens".
Embora acostumado com

as honarias ao longo de

sua carreira política, Amin
não conseguiu disfarçar a

emoção ao receber exatos
99 presentes pelo seu

aniversário, pequenas
lembranças
confeccionadas pelos
participantes durante a

realização do projeto. "É o

dia mais feliz da minha

vida", emocionou-se. "Foi
uma demonstração
exagerada de carinho".

Etapas - Os cursos

foram desenvolvidos pela
Fepese (Fundação de

Estudos e Pesquisas
Sócio-Econômicos) e

acontecem em três etapas.
A secretária do

/
Desenvolvimento Social e

.da Família, Marli Nacif,
'explicou que, na primeira,

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

Tio Eugênio

A Revolução Integralista de Jaraguá

o resgare damemória jaraguaense é um processo em que a

gente nunca pode colocar um ponto final. Assim aconteceu

comigo quando escreviMEMÓRIA JARAGUAENSE _

O Integralismo _ O "EstadoNovo"- 60 anos _ A noite

dos Tambores Silenciosos e o Assassinato de Ricardo

Gruenwaldt (Gráfica e Editora CP Ltda., 1997). Achei que
havia esgotado.o assunto diante fontes queme ofereceram e

das incursões emdiferentes áreas _ bibliotecas, arquivos,
enciclopédia Abril e o processo que julgou o sargentoEucário
de Almeida que assassinou o chefe integralista local, vereador e
presidente da Câmara Municipal de Jaraguá, numa sexta
feira, 13 de agosto de 1937

O tempo encarregou-se de mostrar o contrário. Nas

pesquisas para a colunaConfira a História enfrentei os acontecimentos do ano de 1938, na plena
vigência do Estado Novo, a dissolução dos partidos políticos e o livre arbítrio de quem estava no

poder. No EstadoDemocrático o forte reduto da Ação Integralista Brasileiradefrontava a Frente

Única formadapelos Republicano Liberal,RepublicanoCatarinense e Legião Republicana nas eleições
de 1 demarço de 1936, fazendo o prefeito, na pessoa de Leopoldo Augusto Gerent, o presidente da
Câmara e amaioria no plenário. Nos 10 e 20 distritos o território do município era dividido em 29

regiões, que acelerava as comunicações e as possíveis providências urgentes que pudessem ter lugar
no interior. Voltaremos. Até a próxima.

: 'NÊºRM�tjYlº�íRº§ij�í� %�� @�ªí�1l�9gº
SETOR MATRIZ

NOSSAMENSAGEM

Estamos 110 tempo da misericórdia da Trindade

o tempo da misericórdia da Trindade é o tempo de Jesus.O ternpo
começa com a pregação de Jesus, na Galiléia, à beira-mar. O conteúdo
da pregação aponta duas partes bem determinadas: cumpriram-se os

tempos e a proximidade do reino de Deus; e a exigência da conversão

e fé no anúncio, no evangelho, O tempo da espera já passou, chegou
o momento das realidades. E a nova realidade é o reino que se aproxima,
Por si mesmas, as pessoas não podem caminhar até o reino, porque
isto é fundarnentalmente um Dom de Deus. O Reino é o próprio
Jesus, o grande Dom de Deus à humanidade.

Caminhando para um novo-milênio da era cristã, podemos dizer

que estamos no ternpo da misericórdia da Trindade. É o marco da

presença atual da bondade e o amor de Deus no aqui e agora da vida

humana. Santificamos este ternpo, os nossos dias pelas celebrações
litúrgicas e pela prática da justiça e solidariedade, (Mc 1,14-20)

é feito um trabalho de

motivação e de

ensinamento de técnicas de

aprendizagem. "É para que
eles resgatem a auto

estima". Na segunda, os
jovens desenvolvem

noções de

empreendedorismo e de

gerenciamento de

pequenos negócios. E na

terceira, ainda de acordo

com a secretária, ocorre a

integração dos dois

grupos. "Os idosos
. .

ensinam aos Jovens
técnicas e conhecimentos

como artesanato,

culinária, marcenaria, (

jardinagem e artes".

Frutos - O projeto já
está trazendo bons frutos
nos municípios .onde foi

SÁBADO
19hOO�Malriz
17h30 - São Luiz

17h30- Rainha da Paz "

Apoio:

TAFACrTÁVARES
F. F. COML. LTDA.
Assessoria Comercial

Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, 429 . Sala 105

Ed, Florença - 1" andar
Fones: (047) 371·1910 e 372-3125

realizado. Segundo dados da

Secretaria do

Desenvolvimento Social e

da Fanúlia, no Município de

Ouro, foi fundada uma

associação entre jovens e

idosos que vem produzindo
e comercializando doces e

licores. Em Mafra, um

grupo de voluntários
formado a partir do
projeto está ampliando a

horta do hospital da
cidade. Em Itaiópolis, a

Ação Pastoral da Saúde

ganhou reforço dos jovens
que percorrem as creches

dos municípios
distribuindo a farinha para

complemento alimentar,
cuja' receita aprenderam
nas aulas do projeto.
(LHFO)

DOMINGO

08hOOe 19hOO- Matriz

CASA DAS TINTAS

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

Rua Cabo Harry Hadlich, 47
Filial- Fone: (047) 371-7311
Rua Walter Marquardt, 110
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Alimentação do atleta
Adolescente x adulto

Cuidando devidamente da sua alimentação, o
atleta conseguirá não só 'que o organismo se

mantenha saudável e realize suas funções de

crescimento, mas também preservar sua

composição corporal (músculos, ossos e

gorduras), favorecer o perfeito'
funcionamento dos processos metabólicos

que ocorrem durante a atividade física, '

garantir a recuperação das reservas de energia
'.

(glicogênio muscular), contribuir para o

incremento da rnassa muscular (quando
realizado trabalho de hipertrofia) e auxilia na

recuperação de lesões ob traumas
eventualmente provocados pelo exercício.

Porém, as necessidades nutricionais são

diferentes de indivíduo para outro em função
de alguns fatores como; idade, peso, sexo,
estatura e o tipo de atividade física.
A prática esportiva intensifica nosso desgaste
físico aumentando nossas necessidades

nutricionais, portanto, os atletas precisam
consumir uma quantidade maior de energia
(fornecida pelos carboidratos, proteínas e

,

gorduras) maior do que os indivíduos

sedentários; e os adolescentes precisam se

preocupar mais com a sua alimentação devido

ao processo de crescimento, que pode ficar

comprometido quando o consumo de energia

-: ljac@netuno.com.br
TI 6\'

•
LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLíNICAS.LTOA,

25 DE NOVEMBRO

DIA DO DOADOR .DE SANGUE

Doar sangue é um dos atos meis

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

estar de seu irmão.

Parabéns aos doadores de

sangue no seu die.

HEMOCENTRO jARAGUAENSE

Rua Dr. Woldemiro Mazurechenl 67 -

Ao lado do Hospital São Jösé

é 'insuficiente.
"

Energia _ Infelizmente, poucos estudos
avaliaram o gasto energético de crianças e

adolescentes atletas, portanto as estimativas
são feitas Com base nos adultos, corrigindo
pelo peso corporal.

Proteínas _. Durante a infância e a

adolescência, as necessidades de proteínas
são maiores devido ao processo de

crescimento e maturação; sabe-se' também
que os atletas necessitam mais proteínas do

que as pessoas sedentárias, mas ainda não

foram concluídos quais seriam os

requerimentos para atletas 'adolescentes.
O que já se sabe é que um adulto sedentário

necessita de 0.8 a 1.0 grama de proteínas por

quilo de peso por dia (ex: um indivíduo que
pesa 70 kg necessitaria de 56 a 70. gramas de

proteínas) e o adolescente de 1.2 grama de

proteínas por quilo de peso por dia. Também
sabe-se que os adultos que praticam
treinamentos com pesos requerem um

adicional de 20 a 25 gramas de proteínas por
dia para que possa haver o crescimento do

novo tecido muscular, o que significa em

torno de 1.2 a 1.7 grama por quilo de peso
por dia; já atletas de atividade de resistência

(ex: maratona) teriam uma necessidade de

proteínas que varia de 1.2 a 1.4 grama por
quilo de peso por dia.

Carboidratos _ Assim como para os

adultos, a ingestão de carboidratos para os

atletas adolescentes varia de 55 a 70% do

total de energia consumida. Uma sobrecarga
não é necessária para atletas adolescentes se

estiverem sendo observados os resultados
máximos esperados para sua faixa etária.

MC\lA�ício Bago
CRM/SC 7474 - CRM/PR 13723

PsiCjlAiCltvia
CONSULTÓRIO

HuaJoão Marcattö, 98 c Centro
Fone (0**47) 371-8269 - J?!aguá do Sul - SC

Doenças do Intestino 9";550,
reto e ânus, Colonoscopía,

retossiqmokioscople

Dr. Alexandre L. schíabeudeit
( ""

< Proctoclin ) CKM • 7096

Fone 37'1-5/117" 37'2-1553
Rua Guilherme Weege, 50 safa 70]

Jaragua do Sul - SC

Centro Médico Oaontotoçüco

Gorduras _ O consumo de gordura pelos
adolescentes costuma ser alto, mas atletas

devem ser estimulados a reduzir o consumo

para até o máximo 30% do total de energia
consumida (igual ao que se espera para os

adultos).

Vitaminas e. minerais _ Normalmente o

consumo destes micronutrientes pelos
adolescentes é baixo devido a alta ingestão
de alimentos de baixo valor nutricional

como refrigerantes, balas e biscoitos,
devendo ser estimulada mudanças de hábito

alimentar, aumentando, por exemplo, Q

consumo de frutas e vegetais, hormalmente
banidos das suas dietas.
Como os estudos ainda não estão claros a

respeito das necessidades adicionais de

determinadas vitaminas e minerais para
atletas, devemos nos basear nas.

recomendações nutricionais para indivíduos
norrnais diferenciadas por sexo e faixa
etária (RDA _ Recomended Dietary
Allowances) lembrando que os atletas

submetidos a dietas muito restritas (baixo
valor calórico), muitas vezes precisam'
lançar mão de suplementos;
Eis dois exemplos do por que que esses

micronutrientes não podem se desprezados:
. mineral cálcio participa do processo de

contração muscular.
. vitaminas do complexo B participam do

metabolismo dos carboidratos, proteínas e

gorduras.

Letícia Azon - nutricionista da Nutrisport

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

� 371-3426

FeVV\iV\icri�
Clínica de Ginecologia e Obstetrícia

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

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

CRM 5457
.

Endereço: Rua Presidente Juscelino, 45 _12
andar - Centro - Telefone: 372-0395
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Verdureira da

RAQUEL Ltda.
Ccl/l1tfrciCl de Fmtps e
{/erdl1ms el1! GemI.

/)ClceS/ sp/�pdClS/ /riClS/
pepú/pS/ p!tÍ1!el1tCls

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

Fone: (047) 372-1468

• A Choperia Bierkrug
vem se constituindo nopoint
mais atrativo da cidade.

Bem-lançados, empresários,
profissionais liberais,
comerciários, turistas, .

supergatinhas e muita gente
bonita da urbe bate cartão

por lá. A Bierkrug fica no

segundo piso do Shopping
CenterBreithaupt.

• Por falar em praia, este.
ano novamente Balneário
Carnboriú recebeu grande
número de turistas

argentinos. Os hermanos
deixam seus pesos' (moeda)
em troca de hospitalidade,
mas já são chamados ele

"porcos de praia": onde

passam é aquela lambança.
i

• As férias estão

terminando, para muitos já
terminaram.. E, agora, vemas
obrigações de todo o início de

ano: IPTU, IPVA, seguro
obrigatório, materiàJ escolar,
mensalidade escolar,
prestações de compras de
final de ano, imposto ele renda
e outros tantos.Até por isso
tem gente que adora ser
brasileiro.

\

• Abel Ribeiro, técnico do

Figueirense, realizou a pré
temporada da equipe aqui na
terrinha. Fugiu do agito da
capital e trouxe seus
I comandados paraum
verdadeiro retiro junto ao verde
do Rio dá Luz Rio Cerro, ,

JmaguáEsquerdo eNereu

Ramos. Abel garante que a
equipe começa as disputas
deste ano com todo o gás.

• Mayenne Ângela Silvá
felicíssima com a aprovação
no vestibular para
Fisioterapia, pela
Assocjação Catarinense de
Ensino.

Augusto "Ninho" Demarchi e a

esposa, Cristiane, curtindo
férias em nosso belo litoral

Advogado Enno

Ionssen Ir. e a

esposa, Cláudia, em
recente coquetel

Airsoll e

Dalva

Garcia,
sempre

simpáticos,
saudando

O ano

novo

Iaison
Pereira e

Daniella
Peixer

trocaram

alianças
na mão

direita

nos

primeiros
minutos

do ano
2000. A

festa de

noivado

aconteceu

napraia
de Barra

Velha

• ,O diretor de Operações
da Companhia deHabitação
do Estado de Santa
Catarina, Ademir Izidoro]
ordenou o reinício das obras

do ConjuntoHabitacional
Amizade. Bola 15r,f.ll1ca.

• Prefeito de Corupá, Luís
Carlos Tamanini, deverá."
intensificarações durante
este ano visando a

conscientização da

comunidade no sentido de

preservar o meio ambiente.

• O piloto jaraguaense
Alessander Giardini Lenzi,
campeão brasjleiro e vice
mundiàl na categoria Free
S tyle, é a sensação do verão

na praia de Piçarras.
Ele treina diariamente no
Rio Piçarras sob os olhares

curiosos de grande
público 6 recebe o

carinho dos fãs mais
entusiasmados. Alessander
será capa da Revista "G

Magazine" no mês de
fevereiro.

• O RestauranteBurg
Garten, do maitre Carlos
"Kalico" Lehmann, v�m com

novidades ]),?.ra este ano,
incluindo povos pratos no já
requintado �ardápio
internacional.

• A diretoria do Clube
Atlético Baependi lança na

noite de hoje o novo

complexo aquático, com
piscina.térrnica coberta em
policarbonatdtransparente.
O coquetel d� lançamento
reunirá a diretoria,

I

conselho e convidados na
sede do clube.

• O piloto Douglas Bogo
foi o grande campeão do

.

Campeonato Catarinense de

Velocidade na categoria
Marcas N. Do�glas
liderou o campeonato de

ponta a ponta e sentiu o

sabor de erguer a taça de

campeão depois de várias
etapas cumpridas.
Pará este ano

�jJ
,

ele.já prepara equipo e'
carro, com lançamento
nos próximos dies.
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Distribuição dos carnês de IPTU inicia na segunda-feira
Carnês estarão
disponíveis aos
contribuintes no

Parque de Eventos

A Prefeitura de Jaraguá do

Sul iniciará a distribuição dos

carnês de IPTU (Imposto Pre

dial e Territorial Urbano) no pró
ximo dia 24, no pavilhão "A" do
Parque Municipal de Eventos,
onde uma equipe da Secretaria

de Administração e Finanças es
tará dando plantão de segunda a

sexta, das 7h30min às l7h30,
ininterruptamente. A previsão é

de que até o final de fevereiro

sejam entregues todos os 28.173

carnês emitidos este ano. Deste

total, cerca de 9 mil serão distri

buídos através de parceria com

empresas jaraguaenses, que fi

caram encarregadas de entregá
los diretamente aos seus funcio

nários. Além disso, também de

verão ser realizados mutirões,
aos sábados,junto às associações
de bairros.

O secretário de Adrninistra

ção e Finanças, José Olívio

Papp, informou que o IPTU so-

Prefeito lrineu Pasold destinará 50% da arrecadação do IPTU a

obras que serão executadas dentro do Programa Bairro que Faz

freu um reajuste médio de 8,5%
em relação a 1999 - "um pouco
inferior ao índice da inflação re

gistrado naquele período" -,

quando o lançamento foi de R$
5,9 milhões e a arrecadação
chegou a R$ 3,9 milhões, com

inadimplência girando em torno

de 15% dos contribuintes. Já

para este ano, com o valor de

laçamento próximoa a R$ 6,9
milhq,es, a expectativa de Papp
é que este imposto gere uma

receita de aproximadamente R$
4,8 milhões ao cofres do muni

cípio, que destinará 50% do va-

Divisão de Turismo realiza

pesquisa de verão na cidade

A Secretaria de Desenvol- de serviços da cidade são algu-
vimento Econômico, através da mas das questões apresentadas
Divisão de Turismo, estará efe- aos entrevistados. "Além de

tuando a Pesquisa de Verão de definir o perfil do turista que vi-

Demanda Turística de Jaraguá sita o município, estas informa-
do Sul em duas etapas: de 20 a ções servirão de referência para
26 de janeiro e de ] I a ] 7 de direcionarmos eventuais proje-
fevereiro. Promovida em con- tos, aprimorando o atendimento

vênia com .a Santur e receben

do o apoio da Polícia Militar, a
consulta será realizada nas saí

das da cidade - próximo à

Malwee, em direção a Po

merode, na BR-280, sentido
Joinville; na Rua Epitácio Pes

soa, sentido Corupá; e na rodo

viária; abordando passageiros
que estiverem deixando o mu

nicípio.
.

Motivo da visita, tempo de

permanência, quanto gastou, o

que conheceu, local de hospe
dagem e avaliação da estrutura

aos nossos visitantes", explicou
o diretor da Divisão de Turismo,
Loreno Hagedorn.

A exemplo do ano passado,
a pesquisa poderá ser realizada

novamente nos meses de julho,
em função das férias e do ani

versário de Jaraguá do Sul, e

outubro, devido as festas do pe
ríodo em Santa Catarina. "Os

dados da pesquisa/99 deverão

estar disponíveis a partir de

março, já que depende de

tabulação elaborada pela própria
I

Santur", informou Hagedorn.

lor arrecadado até o dia do fe

chamento do Programa Bairro

que Faz a obras solicitadas pe
las associações de moradores

que cumpriram as metas deter

minadas pelo projeto. "Rio da

Luz, Rio Molha, Barra do Rio

Cerro, Chico de Paula, Ti fa dos

Martins e Ilha da Figueira são
, alguns dos bairros que deverão

ser contemplados", adiantou o

prefeito Irineu Pasold.

De acordo com o diretor da

Divisão de Tributação,Milton Ri
beiro, "o contribuinte que buscar
seu carnê no Parque de Eventos

terá a oportunidade de verificar.
no ato da entrega se está com

alguma pendência referente à dí

vida ativa de tributos e taxas mu

nicipais". Além disso, também

poderá verificar se está isento do
pagamento de IPTU. Neste

caso, o contribuinte deverá se

dirigir à Prefeitura, até o dia 20

de março, para protocolar seu

pedido de isenção.
PAGAMENTO

O secretário de Adrninistra

ção e Finanças, JoséOlívio Papp,
explifou que o contribuinte pode
rá optar entre cinco formas de

pagamento, sendo que em qua
tro delas serão concedidos des

contos: à vista até 20 de março,
desconto de 25%; à vista até 20

de abril, desconto de 15%; em
duas parcelas, com vencimentos

em 20 de março e 20 de abril,
desconto de 20%; e em três par
celas, com vencimentos em 20

de março, 20 de abil e 22 de

maio, desconto de 15%. Além

disso, a Prefeitura está oferecen- ,

do alterantivas para pagamento
entre cinco a oito parcelas, de
pendendo do valor lançado, Nes
te caso, porém, não será conce

dido desconto.

Desenvolvimento Urbano instala

galeria pluvial na Mathias Ruysan
A Secretaria de Desenvolvi
mento Urbano está instalando
uma galeria pluvial, com vão de

três metros de largura por dois

de altura, sobre o ribeirão

Águas Claras, na Rua Mathias

Ruysan, no bairro Ilha da Fi

gueira. A obra, que terá um

. custo total de R$ 13 mil, deve
rá resolver o problema de en-

xurradas no local, onde as águas
do ribeirão passavam sobre a

rua e atingiam as residências,
explicou o secretário Valdir

Bordin. A previsão é que os

trabalhos estejam concluídos

em aproximadamente 20 dias,
mas já a partirde hoje a rua já
deverá estar liberada para o

trânsito.

Atendimento ao Munícipe. registrou
cerca de 7 mil solicitações em 1998

A Divisão de Atendimento ao

Munícipe registrou 7.307 solici

tações no alio passado, o que

corresponde a uma média de 624

por mês - 2,6% superior a 1998,
com 608 mensais. A Secretaria
de Desenvolvimento Urbano foi
a \mais solicitada. recebendo

43,4% do total de pedidos, a

maioria sobre serviços de

patrolarnento e colocação de ma

cadame (579) e solução de pro
blemas em vias públicas (575).

Já a Secretaria de Agricultura
eMeio Ambiente recebeu o segun
do maior número de solicitações
- cerca de 18% -, destacando-se
524 referentes ao recolhimento de

,

lixo reciclável e 345 a problemas
ecológicos. Com pouco mais de

15%. a Secretaria de Planejamen
to foi outro setor que concentrou

uma grande quantidade de pedi
dos, entre os quais 333 envolven

do sistema viário e 308 reposições
I "

de lâmpadas apagadas.

Refrigeração
Desde o início deste mês,

o pavilhão B do Parque de

Eventos - onde funciona o

Centro de Convivência da Ter

ceira Idade - conta com um

sistema de refrigeração por ir

rigação: a água é captada no

Rio Jaraguá e bombeada para
o telhado, que é umidecido

através de processo de asper

são. Implantado por solicita

ção da Secretaria da Família,
o sistema melhorou conside

ravelmente as condições
ambientais para o dese�volvi
mento das atividades dos ido

sos, segundo avaliação dos

coordenadores do CCTI.

Seminário
A Prefeitura de Jaraguá

do Sul e a Associação Co

mercial e Industrial (Acijs)
promovem no próximo dia

24, a partir das 14h, no audi

tório do Centro Empresarial
(Cejas), um seminário sobre

o Plano Diretor de Resíduos
(

Sólidos Urbanos, Comerciais

e Industriais do município.
Na programação do evento

estão previstas as participa
ções do secretário da Agri
cultura e Meio Ambiente,
Werner Schuster, e do pre

feito Irineu Pasold, que fa

rão, respectivamente, a aber
tura e o encerramento des

trabalhos.

Cinco temas serão apre

sentados e debatidos duran

te o seminário: Convênio en

tre Prefeitura e Acijs, pel-o
empresário e presidente da

Associação Cometcial,
Eduardo F. Horn; Apresenta
ção do Relatório Sucinto, pelo
coordenador do Plano Dire

tor, engenheiro Wener E.

Zulauf; Resíduos Industriais,
Comerciais e de Saúde, pelo
consultor e engenheiro Má-

�

rIO Lavigne; Aspectos
Institucionais, pelo consultor
administrador Mário A. de

Melo; e Aspectos Jurídicos,

pelo consultor professor Dr.
Eros R. Grau.
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PSICOLOGIA EM FOCO.
Associação Faraguaense de Psicôlogos

- Ajapsy -

A VIRADADOMILÊNIO
Chegamos ao ano 2000 com tantas dúvidas quanto ao que se

é possível tê-Ias.
Uma coisa é bastante certa - as pessoas estão percebendo
que estar de bem consigo mesmo é a melhor e maior fórmula

da 'felicidadee do encontro com o "amor" (subentende aqui o
amor incondicional por si e pelo outro - amar por amar

simplesmente).
Fala-se de DEPRESSÃO e ESTRESSE como o "mal do

século". Eu pergunto ... Será mesmo um mal? Será possível
ver o outro lado desse mal?

Sim, claro, é possível e viável>
A pessoa (quando não está em depressão profunda)

normalmente durante o dia, ou durante .qualquer época de SUq

vida, tem algumas recaídas de "tristeza", "melancolia",
"saudosismo etc. Ela está em contato consigo mesmo, o que
caracterizo como estado de depressão, que é um estar

consigo mesmo, e é estar se dando cohta de que "algo" não

está legal e que o outro não é o real motivo de seus

problemas. Ocorre aqui, a partir desta reflexão, o que
chamamos de mudança de comportamento. A pessoa

muda e os outros percebem. Neste caso, sempre que ocorre
esta mudança, é uma mudança para melhor. ..

Em relação ao estresse a pessoa se faz uma pressão e

cobrança muito grande em relaçao ao outro (pessoa, empresa,
trabalho ou família), que fica quase insuportável a convivência
consigo mesmo; então, parece que tudo vai "desabar", e vai

mesmo se não houver uma breve pausa para reflexão e

reconhecimento de seus limites e as próprias limitações do dia

a dia. Estar pronto para tudo, não pode mais ... Neste

momento, tal como no estado de depressão, a pessoa pára.
Faz a reflexão necessária. E então dá o salto. Muda ... e

muda para melhor. .. Ou seja, arnbos voltam a sorrir
novamente.

Em muitos casos, talvez a maioria deles, a pessoa não consegue
fazer essa parada/reflexão sozinha. Precisa de ajuda.

Algumas (poucas) pessoas tem coragem e procura a ajuda
com especialistas ... Coragem porque muitas vezes é difícil

entrar no processo da auto-descoberta. Descobrir-se/

conhecer-se é complicado. Por isso algumas/bastante pessoas
se faz um sintoma físico em função do que quer esconder até

de si mesmo ...

.Gostoso quando esses poucos descobrem/percebem que

aparentemente se fez um problema "tão grandecuja solução
foi "tão pequena"! ..

FELIZ NOVO MILÊNIO e um GRANDE ABRAÇO A

TODOS,

ODENITE CARDEAL DE MAGALHÃES
CRP 12/00336

PRESIDENTE DA AJAPSY

CEPPSI
O Endereço da Psicologia

371-2224

Vacinagarantecontrolepreventivo
contra febreamarelanoMunicípio
Ministério
liberou mil

doses da vacina

para a regiôo

Jaraguá do Sul - Os jara
guaenses que estão viajando para
I I estados das regiões Norte e

Centro-Oeste do País são aler
tados a receber vacina centra a

febre amarela. O Ministério da

Saúde repassou lote com mi I

doses da vaci na para o escri tório
. da I T' Regional da Saúde, com o

objetivo de garantir o controle nos

cinco municípios do Vale do

Itapocu. Em Santa Catarina,
foram liberadas 66 mil doses.

A campanha preventiva pre-

tende deixar imune o Estado con
tra o vírus. Até agora, já foram
confirmados dez casos de pes
soas contaminadas pela febre
amarela do tipo silvestre no Brasil,
com seis mortes. No Rio de Ja

neiro, um caso da doença levou
o governo estadual a deflagrar
vacinação em massa na popula
ção e em turistas. "O controle
também se estende aos aeropor
tos de países vizinhos", disse a

secretária de Saúde, Nancy Zim
mermann.

Na Colômbia, por exemplo,
ao desembarcar no aeroporto
internacional, o passageiro tem

que apresentar a carteira de

vacinação contra a febre amarela.
"Estamos intensificando a cam

panha para os viajantes que cos

tumam se deslocar para os esta-

dos que tiveram registro do ví

rus", salientou a secretária. A va

cinação prévia, segundo Nancy
Zimmermann, tem que ser feita

no prazo de dez dias antes do em

barque. Apenas o posto de Saúde
da Rua Reinoldo Rau dispõe de

doses da vaci na.
-

Os sintomas da doença são

febre, calafrios, dores de cabeça
e nas articulações, náuseas e vô

mitos. Os estados do Acre,
Amapá, Goiás, Mato Grosso,
Amazonas, Distrito Federal,
Maranhão, Mato Grosso do Sul,
Pará, Rondônia, Roraima e

Tocantins estão dentro da área de
risco de contaminação. "Quem
for viajar para um desses lugares,
é recomendável a aplicação da

dose, que é gratuita", destacou

Nancy Zimmermann.

Arquivo/CP

LOJA

Baumgarten\
ir 379-1681

Cultura: apresentações de danças germânicas é um dos destaques dafesta mais alemã de Santa Catarina
\

Público surpreende na 17a Festa Pomerana
Pomerode-Cercade I I mil

pessoas passaram pelos pavi
lhões do Parque de Eventos e

Promoções no primeiro final de

semana da 17a Festa Pornerana.

Os números registrados de sex

ta-feira à noite até domingo sur

preenderarn os organizadores. O
calor contribuiu para o consumo

de chope, que chegou a 12,9 mi I

litros vendidos em três dias. Do

mingo, os visitantes tiveram en

trada franca. A programação ini
ciou às 10 horas, homenagean
do os idosos. e. à tarde, foi es

càlhida a Rainha da Terceira
Idade.

A lém dos. atrati vos q ue mar

caram as 16 edições da festa mais
alemã de Santa Catarina, este ano

a CCO (Com issão Central

Organizadora) reservou urna
novidade que tem atraído de

zenas de pessoas: a feira indus

trial, comercial e de artesanato:

O espaço abre diariamente às 19

horas, oferecendo produtos da

terra e os lançamentos do setor

industrial de Pornerode. "Com

mais este atrativo, esperamos
receber 35 mil pessoas durante

a festa, público 15% superior ao
do ano passado", prevê a secre

tária ele Turismo. Glãdis Dinah

KnaeseJ.
Os ingressos para entrjr no

parque custam R$ 3,00 e dão
acesso aos pavilhões e bailes.
Uma vaga no estacionamento
oficial da festa custa R$ 5,00.
enquanto O copo de chope com

400ml é vendido por R$ 2,00. O
refrigerante custa R$ 1,00. A

gastronornia também é outro

ponto alto da Festa Pornerana. Os
valores variam. Marreco rechea-

/
do ·para duas pessoas, com

acompanhamentos, sai por R$
12,00. O eitisbein (joelho de

porco) e o block-wurts (à base
de s;.jl�i('h>1\ p,ti'in >1 R� 7 no.
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Banhistas se arriscam em rios
e clubes aquáticos da região

Temperatura
atrai, mas a
diversão exige
cuidados

Jaraguá do Sul � o pico do
verão e as altas ternperaturas
locais aumentam a procura por
rios, parques e recantos aquá
ticos, opções baratas para os que
não podem sair da cidade. Desde
o início da temporada, o Corpo
de Bombeiros Voluntários já
atendeu cinco casos de afoga
mento em rios da região. Os par
ques aquáticos, considerados
mais seguros, chegam a receber
700 pessoas por fim de semana.

Entretanto, apresentam outro

risco, nem sempre a qualidade da

água é aconselhável.
O último levantamento da Se

cretaria de Agricultura e Meio
Ambiente registrou a existência
de cinco parques aquáticos em

Jaraguá do Sul, além de nove pes
que-pagues. O usuário paga, em
média, R$ 2.00 de entrada. Em

preendimento mais novo no ra

mo, o Parque Aquático Krause
tem três piscinas (2,5 bilhões de

litros de água), além de restau

rante e estrutura de lazer. Mesmo
cobrando ruais caro, R$ 4,00 pelo
ingresso, é sucesso de público.
"Eu estou com medo de não ter

condições para receber tanta gen
te". diz o proprietário, José Lino
Krause.

A prática de exame médico
não é comum nos parques aquá
ticos. Além disso, o derrnatolo

gista Júlio Cesar Jahnke alerta: "É
indispensável que os clubes te

nham um bioquímica, responsá
vel pela qualidade da água". Krau
se assegura que a água passa por
rigoroso controle. "Temos um

técnico para tratar a água e em

todas as portas das piscinas há
uma pessoa para verificar se o

usuário não tem doenças de pele".
Nem todos têm a mesma preocu-

Colabore com

as entidades

beneficentes.

CP Comunidade

Fotos: Edson JunkeslCP

Convite.' população LocaL procura rios para fugir do caLor

pação. "A água é tratada, tem bas
tante cloro, não é possível que
transmita doenças", acredita a

proprietária do Recanto Turístico
da Pedra Branca, Lourdes

Bollaot'.
A responsabilidade pela fis

calização da qualidade da água
nesses locais cabe à Vigilância Sa

nitária, mas o diretor do órgão
.

não foi encontrado pela reporta

gern.
RIOS - Diversão gratuita,

a opção pela água corrente dos
rios continua seduzindo a popu
lação, apesar das recomendações
dos bombeiros. O comandante
Elernar Ewald diz que a maioria
dos acidentes acontece porque as

pessoas não conhecem o lugar.
"Os rios têm poços profundos.
As pessoas caem neles e não

conseguem sair. Outros se ba-

.

Rua 11 deNovembro,3128-Centro
Massaranduba - SC

PANIFICADORA
JAQUELINE
Pães - Tortas - Roscas

Aceitamos encomendas

if 973-6112

nham depois do almoço e passam
mal", conta. Dos cinco acidentes

registrados até agora, quatro
aconteceram no Rio Itapocu e um

em Schroeder. No último verão,
os bom bei ras a tenderam oi to
casos de afogamento.

Na região. os locais preteridos
pelos banhistas são a represa do

ltapocu, em Guararnirim, as mar
gens do Rio Schroeder e a Prai
nha da Oma, em Corupá, além

da Rota das Cachoeiras, re�
cordista de público. Na represa
do Ijapocu, locai que possui
poços perigosos, segundo o

comandante, os sinais de poluição
são visíveis. O banhista Claudinei
Valcanaia reclama. "Aqui não dá

mais pra tomar banho. retiraram

a areia do rio e tem uma resina
na água. Não sei se é tinta ou ou

tra coisa", conta.

BOGO
Rua 11 de Novembro, 4826

Massaranduba
Fone (O*�47) 379-1169

População de Itajuba alerta
para adestruição ambiental

BarraVelha - Considerada
um paraíso se comparada à polui
ção das praias mais movimenta
das do Estado, a Praia de ltajuba
começa a enfrentar problemas
com a destruição ambiental. Aná
lises realizadas pelo Conarna

(Conselho Nacional de Meio Am
biente), durante o ano passado,
revelaram índices elevados de

coliformes fecais na água. O prin
cipal ponto de contaminação é o

Rio Itajuba, onde a população ca
naliza o esgoto residencial. Para
tentar frear o processo de polui
ção, a associação comunitária

lançou a campanha "Ajude a

manter esta natureza intocável".

Folders e cartazes espalhados
pelo Município de Barra Velha

fazem o alerta à comunidade de

Itajuba, cerca de quatro mil habi
tantes, para que uti lize fossas

sépticas e f ltros. Segundo o vice

presidente da associação, Evan
dro Soares Pereira, a faixa que
mais polui é a população carente,
que despeja os dejetos nos rios,
visto que o índice de saneamento

é zero. Na areia, o agente
poluente é outro. Latas, plásticos,
papel e toda espécie de lixo pro
vam que poder aquisitivo não sig
nifica consciência ecológica. O
turista deixa rastros de sujeira por

onde passa. "Como aconteceu

em praias vizinhas (Barra Velha e

Piçarras), a especulação imobiliá
ria está ameaçando brutalmente
esse paraíso natural", alerta a

mensagem impressa no folder da

campanha.
O Rio Itajuba, por localizar

se ao nível do mar, deposita toda
a sujei ra no desem bocadouro,
mas a população não abre mão

de banhar-se em suas águas. "As
crianças preferem a água do rio

porque ele é mais calmo", explica
a veranista Marilene Mandel, de
Joinville. O esgoto é visível e o

mau cheiro torna-se menos acen

tuado somente com a elevação da

maré, que leva os resíduos para
o alto-mar.

Medida paliativa para auxiliar o
controle (cabe à Prefeitura a tarefa
de fiscalização), as lideranças
comunitárias estão incenti-vando
o tratamento dos dejetos com

microorganismos. "O uso de bac
térias e enzimas que consomem a

sujeira vem sendo utilizado com

, sucesso em Itaperna e Bombi

nhas", conta Perei ra. Segundo ele,
depois de passar por esse processo
de tratamento, a água já tem

condições de ser despejada na rede
,

•

J

pluvial. Um kit residencial (para
fossas e filtros) custa R$ 7,00,

Riscos: banhistas preferem águas mansas e poluídas do Rio Itajuba

'I1fIJ
Fashio.n

Biquínis e Maíôs

qies e,J!.ã.

Yong Fashioo lanço suo linho proio
20.0.0. As cores sôo cloros e energéticos,
predominando os toas celestes, rosos e

os amarelos Coleçõo de bolsas e

chapéus de diversos marcos e cores.

Saídos de praias. shotts. top e

blusas de fio.
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Invasão de cobras em área

urbana preocupa entidades
Jaraguá do Sul -----: Morado

res da área central da cidade tes

temunharam, nos últimos dias,
uma invasão de cobras em ter

renos abandonados e matagais. O
comando geral do Corpo de

Bombeiros Voluntários e o secre

tário de Agricultura, Werner

Schuster, orientam .as pessoas

para que, no caso de se depa
rarem com o réptil, comunique
os órgãos ambientalistas.

Algumas cobras, da espécie
jararaca. foram encontradas

mortas em calçadas na localidade
Jardim São Luís. Houve registro
da presença dos répteis também

. nos bairros Czerniewicz e Água
Verde. As fortes enxurradas e o

calor são as causas que trouxe

ram as cobras para 'os terrenos

na área urbana de J araguä do Sul,
explica o secretário Werner
Schuster.

No final de dezembro, o Corpo
de Bombeiros Voluntários enca

minhou ao Instituto Butantã, em
São, Paulo, cinco jararacas para a

retirada do soro antiofídico, pro
duzido pelo réptil e utilizado na cura

da picada das próprias cobras.
O número de cobras captura

das nesta temporada é considera
do baixo em relação ao verão pas
sado. Em janeiro de 1999, o Bu
tantã recebeu cerca de 50 cobras

provenientes de Jaraguä do Sul.

"Aconselhamos não matar o

répti I. e sim ligar para a compa
nhia. Depois nós fizemos o tra

balho", avisou o comandante do

Corpo de Bombeiros, Elernar
Ewâld. Em caso de picada, en
sina o bombeiro, a pessoa deverá
repousar e ser encaminhada ao

pronto-socorro. "Quanto menor

esforço físico fizer, melhor",
disse o comandante.

Moradores protestamnaSC-474

Massaranduba - Está pre
vista para amanhã manifestação
dos moradores das comunidades

próximas da SC-474, na locali
dade de Guarani-Açu, em protes
to contra o atraso nas obras de

pavimentação da rodovia. O em

presário Realdino Moser, que li
dera o movimento, disse que a

intenção é pressionar o governo
do Estado, para que seja feita no

va licitação das obras. O contrato

com a empreiteira Serveng, de
São Paulo, expirou em outubro
sern que a pavimentação fosse
concluída.

O protesto começa por vo�ta
das 7 horas, com o bloqueio da
rodovia na altura da Ponte Hen

rique Wulf. Os moradores deve

rão utilizar veículos e máquinas
agrícolas para obstruir a passa

gem no local. Conforme Moser,
a obra de pavimentação da SC-
474 sofreu várias paralisações e

o tráfego é precário nesse trecho,
prejudicando a ati vidade das ern-.

presas e o escoamento das safras

agrícolas. A manifestação coin
cide com o início da safra de ar

roz na região, quando o fluxo de

veículos praticamente dobra.

LAJE RIO BRANCOLTDA.
Fábrica e Comércio de Laje e Lajota

Pré-Moldados e outros.

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

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

Crescimento da violência sexual
infantilelevanúmerosnapolícia
Nove casos de

estupros forem
registrados
anopassado

Jaraguá doSul- A violên
cia sexual centra crianças. e ado

lescentes está assustando as auto

ridades. O ano de 1999 fechou
com .uma estatística alarmante
em relação ao número de meninas

que sofreram algum tipo de abu
so sexual. Dos quatro casos, re

gistrados ano passado, três en

volviam o padrasto e todas as

famílias estavam na mesma faixa
etária e de baixa renda.

Os dados comprovam que o

despreparo emocional e a falta de

estrutura financeira são as maio
res causas da violência sexual
cometida contra as adolescentes,
afirmou a delegada Fedra Konell,
da Delegacia de Proteção à Mulher.

Apesar do índice elevado, nenhum
dos acusados está presei. "Houve
a detenção de apenas um envolvido,
mas que acabou não ficando mais
do que três meses 1)0 presídio",
af rrnou a delegada.

Além das quatro meninas. de
7 a 14 anos, que Coram abusadas
sexualmente nos últimos 12 me

ses - uma constatou-se o estu

pro -, outras cinco mulheres aci- .

ma dos 18 anos também passa
ram pelo trauma.

Entre os casos que chegaram
à delegacia. dois ganharam
repercussão pela forma que
foram conduzidos. Um padrasto

KibeléZá
Sabor e qualidade que

se põe à mesa

Fone
Fax
Massaranduba - sc

379-1318
379-1524·

Av. Ma I. Deodoro, da Fonseca, '961

Edson JunkeslCP

Preocupação: "Muitas preferem o silêncio do que a denúncia»

(os nomes serão omitidos para
guardar a i ntegridade das vítimas)
abusava de três enteadas, de 7,9
e 12 anos, desde 1995 . .0 que
estranhou a delegada Fedra Konell
foi os depoimentos da mãe e da

.avó das crianças. "Simplesmen
te disseram que as meninas esta-

. vam mentindo e defenderam o ra

paz", acrescentou. Com prisão
preventiva .decretada, o acusado
está foragido.

O outro envolveu o pai de uma

Rua lide Novembro, 2913-
Centro - Massaranduba - SC

Móveis e Eletrodomésticos

Promoção de Estofados 20% de
desconto à vista
ou Gx sientrada

Fone (0**47) 379-1757

meninade 9 anos. A mãe não sabia
da violência cometida pelo marido
na filha e acabou descobrindo

quando a delegada revelou o

episódio, que se repetiu pelo menos

dois anos.

A Delegacia da Mulher tam

bém registrou 17 casos de atenta

do .contra mulheres durante todo
o ano passado. "É difícil fazer um

comparativo, mas parte das ocor

rências não chegam ao nosso co

nhecimento", destacou a delegada.

Todos os dias, almoço com Bufê.

À Noite, Pizzas em 15 sabores diferentes,

TELE-EN1REGA379--1324

Rua 11 de Novembro, 433� (ao lado
doMercado BQGO)Massaranduba

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



12 - ESPORTE CORREIO DO POVO

PETERSON Izidono

JARAGUÁ DO SUL, 19 DE JANEIRO DE 2000

ci'
�
m

li}
o
:J
'
C
:J

�
�
� r-----------------------------�-------------------I

Abandono: sem treinos há mais de dois meses, gramado do Estádio João Marcatto está alto

Diretor-executivo
disse que não
montará time
sem dinheiro

Futuro do Jaraguá depende
de parcerias com empresas

Jaraguá doSul- o diretor

executivo do Jaraguá, José Ro
berto do, Carmo, ameaçou deixar
o clube fora da Segunda Divisão
deste ano se não conseguir patro
cinadores. Outro obstáculo que
poderá atrapalhar os planos do
único representante doMunicípio
no futebol estadual é a dívida de

R$ 160 mil, acumulada em ape
nas oito meses de funcionamento

do novo time. "Quero quitar to
dos os débitos para depois pensar
em competição", avisou Carmo.

Entretanto, a Federação Cata
rinense de Futebol marcou para

Mundial terá

jaraguaenses
Jaraguá do Sul - Cinco

pilotos da equipe Malwee repre-
.

sentam o Brasil no Mundial de

Bicicross, que acontece na segun
da quinzena de julho, na Argen
tina. O técnico Valdir Moretti
ainda não definiu a lista dos con

vocados, mas afirmou que os

bikers que tiveram melhor cam

panha na temporada passada têm
maiores chances de disputar o
campeonato.

a próxima semana o primeiro en-

. contro dos clubes pré-inscritos
para disputar a Segundona. "Até
lá, 8evo resolver tudo", garantiu.
Segundo Carmo, uma empresa de
Jaraguá do Sul demonstrou inte
resse em financiar a metade do

patrocínio durante a temporada.
O dirigente prefere não revelar o
nome do grupo, mas confirmou

que esteve reunido com os em

presários no final do ano passado'.
Apesar das negociações, o

futuro do Jaraguá Futebol Clube
ainda é incerto.. No seu ano de

estréia no Estadual da Segunda
Divisão, em 1999, os maus resul
tados afastaram o torcedor do es

tádio. Em alguns jogos o dinheiro
da renda não pagava as taxas de

arbitragem e policiamento.
Sem o convite da Federação

para participar da Primeira Divi
são de 2000, o clube fechou as

portas e só-reabre com a definição'
dos investimentos previstos,
anunciou José Roberto do Carmo.
O diretor-executivo amarga a pro-:
messa não cumprida pelo pre
sidente Delfim de Pádua Peixoto

Filho, de trazer o Jaraguá à elite
do futebol, e o abandono dos em

presários italianos, que haviam

prometido parcerias no segundo
semestre do ano passado.

Com uma previsão nada oti

mista, Carmo decidiu liberar to
dos os jogadores vinculados ao

clube e dispensou toda a comis

são técnica. O treinador Heraldo

Gonçalves da Silva fechou con

trato com o Francisco Beltrão, e
comanda a equipe no Campeona
·to Paranaense da Primeira
Divisão. "Se não tivermos futebol

profissional, vamos manter

escolinhas e o juvenil", disse Jo
sé Roberto do Carmo.

Solforte atrapalha treinos
da equip� Adulta de Futsal

Jaraguá doSul- Os maio
res vilões, até agora, na pré-tem
porada da equipe ADJ/Jaraguá do
Sul não foram contusões ou

problemas extraquadra. O forte
calor registrado nos últimos 15
dias no Vale do Itapocu tem pre
judicado o rendimento dos joga
dores e atrapalhado o cronogra
ma determinado pelo técnico Ma-

noel Dalpasquale, que transferiu
os horários dos treinos para o

início damanhã e o final da tarde.

Ontem, os jogadores treina
ram já sabendo o local onde será

disputada a seletiva da Taça Brasil
de Futsal. A cidade de Osasco

(SP) foi escolhida para sediar, de
6 a 12 de fevereiro, a etapa elas
sificatória.

Investimentos no Baependi
Clube Atlético Baependi segue o modelo do co-irmão, o Acaraí,

. para inaugurar o complexo aquático. Além de várias opções de

lazer, a piscina ganhará uma cobertura de policarbonato
transparente e aquecedores. Agora está no páreo para sediar

competições estaduais sem pecar pela falta de estrutura. O

lançamento do projeto acontece hojeà noite, na sede do clube.

Cruz e espada
Ângelo Margutte está suando a camisa no Oeste. Depois que

assumiu um cargo na diretoria do Fraiburgo, não pára de atender

telefonemas. Alguns de jogadores procurando emprego e

outros de antigos desafetos.

Abel Ribeiro, o mago do futebol

Rápidas-----------------------------------------
* 'Treinador de Basquéte Ho Schiochet, um dos maiores
incentivadores da modalidade em Jaraguá do Sul, corre atrás

de patrotfníos para a temporada. A meta é reforçar o caixa e

garantir a contratação de alguns atletas para a formação da

equipe adulta.
* Figueirense teve dificuldades para derrotar o Vitória, campeão
amador de Jaraguá do Sul, no jogo-treino de sábado, em Rio da

Luz. O campeão catarinense, do técnico 'Abel, não jogou bem, mas
acabou vencendo por 6 a 5. O excesso de passes errados e as falhas

da defesa deixaram o treinador preocupado. O Figueirense é um

dos representantes catarineIises, ao lado do Avaí, na Copa Sul-Minas,
que começa sábado.
* Luderitz Gonçalves Filho, presidente da FME de Jaraguä do

Sul, retorna de férias hoje. Terá trabalho pela frente. Além de

reestruturar algumas equipes, precisa contornar problemas
internos da entidade.
* E o Vasco, hein! Reuniu um elenco de 'estrelas' e acabou jogando
por cima da trave seu maior sonho, o título do Mundial de Clubes.

Alta temperatura
O sol forte está castigando os

jogadores da ADJ/Jaraguá do
Sul. Por determinação do
técnico Manoel Dalpasquale,
os treinos foram transferidos

para a noite, sempre depois
das 19 horas. No período da '.
manhã, os exercícos se

estendem, no máximo,
até' às 10 horas.

Abel Ribeirori à-toa em um ano

que promete para o Figueirense.
No papel, está com o melhor

elenco do Estado. Defende o

título como favorito ao bicam

peonato e ainda conta com o

apoio da diretoria para o segundo
semestre, quando o alvi-negro
busca suamaior redenção, a vaga
na série B do Brasileiro. Abel

começou baixo, aqui em Jaraguá
do Sul, no cargo de auxiliar-téc
nico do Juventus, e, hoje, é re

conhecidamente um dos me-

lhores treinadores que desfilam

pelos campos de Santa Catarina.
E o mais importante: manteve a

.humildade, algo que poucos
dentro do futebol valorizam.

Ritmo quente
Calendário 2000 das

competições do Bicicross

começa dia 12 de fevereiro,
com o Interescolar, em Jaraguá

do Sul. As quatro etapas
do campeonato serão

disputadas na pista do Parque
Malwee. A equipe comandada

-pelo técnico Valdir Moretti
busca mais um título,
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