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Consórcio apresenta novo traçado da

malha ferroviária no Vale do Itapocu
Fotos: Edson Junkes/CP ,

Engenheiros do Consór

cio Prosul/Enefer apresen
taram ontem, em Guara

mirim, proposta para o

novo traçado dos trilhos. O

projeto é considerado o

mais viável economica

mente, porque dispensa a

construção de um túnel,
apesar de exigir a constru

ção de dois viadutos rodo

viários e seis ferroviários

(que vão inflacionar o custo
estimado em R$ 1,5 milhão

por quilômetro construí-
.

do). A proposta será discu
tida em Jaraguá do Sul, na

quinta-feira. O maior obstá

culo ao novo trajeto deve

ser conjunto habitacional

no Bairro João Pessoa.

Página 9 Solução: novo traçado dos trilhos será apresentado em Jaraguá do Sul, na quinta-feira
Odair Fabiano Bosse

Automobilismo: Décio Bogo foi o campeão da 4a Etapa do Campeonato Catarinense de Velocidade. Página 12
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A arte do possívelI ii

A dinâmica da política vai colocar na mesma mesa de

negociação lideranças dóPFLe doPrparadiscutirempropostas
de reforma no sistema eleitoral e partidário. O fato inusitado,
marcado para esta semana e que até há alguns anos parecia
impossível, foi previamente programado. No ano passado, o

presidente doPr, deputado federal
José Dirceu, e o presidente do

PFL, senador Jorge Bornhausen,
se reuniram, no Palácio Jaburu,
'residênciaoficial do vice-presidente
Marco Maciel, para tratar do

mesmo assunto.

De ideologiae posicionamentos
antagônicos, a reforma política
conseguiu aproximar as duas

legendas, que se afinam em pelo
menos quatro pontos: fidelidade

partidária, implantação do voto

distrital misto, fim das coligações
nas eleições proporcionais e a

criação de barreiras à repre
sentação no Parlamento para

legendas que não obtenham determinado percentual de votos
em âmbito. nacional. Os parlamentares pretendem estabelecer
ainda limites para a troca de partidos.
A iniciativa em antecipar a discussão sobre o sistemaeleitoral

é reflexo dadificuldade de se fazer uma reforma constitucional '

que altere para valer as regras que regem o comportamento dos

partidos e as relações do eleitorado com seus representantes.
Evitam, com o debate, o desgaste da reforma política, hámais
de quatro anos em discussão no Congresso. Porque, quando o

assunto é política, cada parlameritar vota de acordo com suas

próprias circunstâncias e interesses, inviabilizando a reforma.
Bornhausen argumenta que a providência resolveria à

impossibilidade de alguma alteração na lei vigente, já que não há
a menor chance de se reunir maioria de 3/5 no Congresso para
modificar nenhuma normapolítica. O vice-presidente do PFL, o
também senador José Jorge, justifica o debate isolado com o

seguinte argumento: "É porque depolítica o Congresso entende".
Deixando transparecer que sobre o que não entende, o Congresso
legisla com facilidade, já que não atinge diretamente a própria

; instituição.
A reunião entre as. duas legendas adversárias suscita a

necessidade do diálogo e pode resgatar a essência democrática
no parlamento. Mesmo o senadorBornhausen afirmando que o
acordo seja imprescindível para a aprovação de novas regras
políticas, que prometemoralizar, ainda que superficialmente, o
processo eleitoral brasileiro, não há como deixar de perguntar
por que logo oPr? Ideólogos apostam na atração dos extremos,
masomais seguro é a força política exercida pelos partidos em
camadas diferentes da sociedade.
A aproximação entre PFL ePr deve eliminar o preconceito

entremilitantes e simpatizantes dos doispartidos, criado ainda
durante o regime militar, cujo ranço tem prejudicado as

administrações. Tomara que o exemplo seja seguido nos outros
níveis de governo e que a união de forças contrárias contribua
para o desenvolvimento do País. Para Jaraguá do Sul, a

. convivência pacífica é extremamente salutar e pode enterrar de
vez os discursos radicais de ambos os lados. Empolítica, oposição
deve ser de idéias, e não pessoais.

"

A linha editorial do Jornal Correio do Povo

Causa-me indignação reconhecer
que há "pseudojomalistas" que buscam
arrefecer os ânimos de "pseudoleitores"
(talvez eu seja um deles) com

"baboseiras" que já contaminou seus

miolos na falta de um assunto mais

digno, próprio e que atenda às

exigências mínimas de temas ligados a

problemas reais dentro da sociedade.
O editorial do Correio do Povo
intitulado "Razões escondidas", do dia
11 d�maio!é prova inequívoca que seu

autor não possui mais assunto nem

tema para explicitar seus ideários

"pseudomoralista" .

Acusando dois vereadores de

trocarem impropérios numa sessão,
esquece-se o autor que a prática do

discurso. é própria da função e remonta

a "polis" grega. O uso de argumentos
persuasives é próprio do processo
dialético, inerente à sua conjuntura
política, logo próprio de quem exerce

, uma função no Legislativo.Ressalte-se .

que estóu defendendo um princípio
democrático, básico, que é inerente à

atividade parlamentar. Se houve

desgastes por parte dos vereador� que
trocaram insultos entre si, deve Seus

eleitores cobrarem explicações,
instigando-os a participarem mais
ativamente-de discussões que possam
encont;rar alternativas e soluções para
determinados fatos dentro da'sociedade,
se realmente for este o princípio;

Pergunto: não estariam os vereado-

* Charles Piero Siemeintcoski

res,mesmo que tangenciando vitupérios
desconexos, discutindo situações que
tratam da instalação do "lixão" em

Nereu Ramos? Não estaria o vereador
Pedro Garcia, dentro de suas atribui

ções como representantemáximo desta
comunidade, utilizando-se de todos
seus argumentos e informações na

tentativa de repudiar qualquer tentativa
de discriminação que sofrera fora do

campo das idéias? Bate-boca de bote

quim, senhor autor, é encher lingüiça
com carne moída das entranhas de um
urubu e escrever bobagens que os

leitores estão cansados de ler. Se há
, exaustão na forma como a política está
sendo conduzida por algumas peças
raras (em extinção), estamos cansados
de ler editoriais desta natureza que, ao
invés de apontar altemativas reais e

concretas, dimiÍmi (tenta, pelo meROS)
. e tenta desacreditar o Legislativo
perante à opinião pública. .

.

.

Não podemos, salvo contato direto
com nossos vereadores, denegrir
imagem de poder' nenhum se não

apontarmos, nomínimo, uma "exegese"
como forma de apontar os erros e os

'equívocos que estão se cometen

do. Qualquer área do conhecimento

humano, na elaboração de seus pres
supostos elementares parte de dico
tomias das mais diversas como forma
de intensificar e aumentar seu poder de
focalização. Quanto mais à política,
filha da dialética, não no sentido que

Hegel formalizou, como sendo o

movimento do pensamento que pro·
gride para uma síntese, buscando re

solver as oposições entre cada tese e

sua antítese, mas sim na sua forma
concebidacomo "arroz e feijão"; ou

seja, a arte de.discutir, Por isto, ao autor

do editorial, meus pêsames pelo
discurso

. já tão conhecido
e esbugalhado, Há muito que per
correr o autor para entender de Câmara
de Vereadores. '

Reitero, aqui; meus sinceros

apreços pela direção do Correio do

Povo, o qual tive a honra de trabalhar.

Espero que sendo esta carta publicada,
ela não venha a sofrer "cortes", senão,
deixam-na de lado. Duvido que esta

carta seja publicada na sua íntegra.
* Universitário de Letras

o Jornal CORREIO DO POVO de'

fende incondicionalmente a libet:
dade de expressão e vai assegurar»
direito de manifestação, também se

valendo dela.
O editorial é elaborado pelo

Conselho Editorial do Jornal, com'
posto por diretores e jornalistas, e

reflete a opinião do veículo, como

acontece em qualqueroutro órgão de

comunicação.
Quantoapseudojomalistas, concor'

damos inteiramente, já que' o sen/lOT
exerceu aprofissãoporlongo tempo etll·

Iaraguádo Sulsem habilitaçãopara tal

.

Artigos para Carta do Leitor, devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1. J 80. As cartas devem conter
no máximo 30 linhas, o endereço ou telefone para contato. O jornal se reserva o direito de sintetizar o textO
e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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Gráfica eEditora CP Ltda. - CGC 00.1 05.755/0001-50 - Adrninistraçâo, Redação, Departamento Comerciai e Oficinas
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Fones/Fax (047) 370-7919 - 370-8654 - 370-8649

Os textos e colunas assinados são de responsabiliâades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jomal.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JARAGUÁ DO SUL, 23 DE MAIO DE 2000 CORREIO DO POVO POlÍTICA- 3

+- "Disse a eles (lideranças esta

duais do PPB) que só faço coligação
com qualquer outro partido se

aceitarem a inclusão do PPS."

(Deputado estadual Ivo Konell - PMDB
- tentando arranjar a aliança entre PMDB,
PPB e PPS em Jaraguá do Sul)

"Se até os grandes não estão se

entendendo, porque o PL precisa
definir posição antes.". (Presidente do PL de Jaraguá do Sul,
Heins Raeder, defendendo-se das críticas de que o partido está em

cima do muro para escolher o lado para se coligar)

"Não adianta o PFL ir para as eleições com o partido
dividido." (Pré-candidato a prefeito pelo PFL de Schroeder, Hilmar

Hertel, insistindo para que o atual prefeito, Gregório Tietz, volte a

discutir eleição com o diretório)

"As filas saíram da frente do Inamps e foram para as casas

dos pacientes." (Vereador Gildo Aives - sem partido - sobre o

agendamento de consultas com especialistas credenciados pelo SUS,·
em Jaraguá do Sul, que está sendo feito para o próximo ano)

"Fizemos a melhor final do ano de um torneio do Masters
Series." (Tenista Gustavo Kuerten sobre a final do torneio de

Hamburgo, quando derrotou o russo Marati Safin. Foi um bom

presente para o público)

! t !Tabelionato.

T ·de Notas e

Protestos de

Osnildo Bartel
.. 373-0404

Mau�ício Bogo·
CRMlSC 7474 - CRMlPR 13723

Psiq L-\iat�ia

CONSULTÓRIO
Rua João Marcatto, 98 - Centro

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

.MPANYSOMEACESSÓRIOS LTDA.

Toda linha de som automotiva,
plug's e transformadores

Fone/Fax (047) 275-3978
Rua Reinoldo Rau, 116 - Centro - Jaraguá do Sul

PT aguardá definição do PPS
para compor chapamajoritária
Partido espera
eleger entre
um a dois
vereadores

militante do MST), concorreu
duas vezes a prefeito, no início

I

dos anos 80. Na reunião do

próximo dia 28, o partido
começará a tratar da estratégia
para as eleições, quando vai.
aproveitar o ambiente político
para difundir as propostas da

legenda na comunidade.

RECURSOS - Na opinião
de Mafra, será uma campanha
difícil, "sern recursos e no corpo
a corpo", mas uma boa oportuni
dade de difundir as idéias petistas
e apontar as deficiências na

administração do PMDB que,

segundo ele, "deveria ter feito

muito rnais, considerando a arre

cadação municipal". Ele entende,
por exemplo, que a Prefeitura

o intuito de discutir nomes para
definir os candidatos do partido,
tanto na chapa majoritária quanto
na proporcional. Na reunião de

sexta-feira, o partido também deci

diu liberar o prefeitoAntonioCarlos
.

Zimmermann para que escolha os

nomes que julgar adequados para

preencher as vagas deixadas pelas
desincompatibilizações no serviço
público por quem pretende
disputar as eleições.

SCHROEDER-ODiretório
do PFL ainda não fez nenhum co

municado oficial, mas circula in

formação que o candidato a prefei-.
to a ser homologado na convenção
de junho será o prefeito Gregório

deveria investir mais no atendi

mento preventivo à saúde pública
e não só em obras físicas, como
a reforma do Hospital Santo
Antônio.

CRÍTICA - Ele critica tam

bém o sistema de distribuição de

medicamentos e cestas básicas de

alimentos feita pela Prefeitura, que
classifica como "no mínimo com

prometedor". O PT defende a fi

xação de critérios claro no repasse
dos benefícios e a delegação dessa
tarefa para uma assistente social.
"Não somos contra a concessão

desses auxílios às famílias caren

tes, absolutamente. Apenas esta

mos questionando o fornecimento
via gabinete, como está acontecen

do", critica. (MILTON RAASCH)

Guaramirim - O PT ainda

não decidiu se disputará as

eleições com chapa pura ou se

sairá coligado com o PPS.

Petistas mantêm conversas com

o presidente do PPS, Reinaldo
Safanelli, e aguarda pela decisão
dos socialistas em participar ou

não da frente partidária em articu

lação no Município, envolvendo
também o PFL, PPB e PSDB. Se

o PT optar em disputar a eleição
com chapa pura, os nomes, cota
dos para compor a chapa majori
tária são de Moacir José Mafra,
o Zuco, e Caubi dos Santos Pi

nheiro.
No próx imo dom i ngo, o PT Zuco: campanha depoucos recursosfinanceiros, mas chance de divulgaraspropostas

deve reunir-se para discutir o en
caminhamento da campanha elei
toral. O partido tem cerca de 160
filiados noMunicípio e já decidiu
que participará das elei�ões, a

exemplo do que ocorreu em

1998, quando apoiou as candida

turas de Dionei da Si lva e de Car

lito Merss, na região.
- Nosso objeti vo é eleger de

um a dois vereadores -lembrou

o secretário do diretório local,
José Thomaz Barbara Filho,
ciente das dificuldades que o

partido, de história relativamente
recente, terá nas eleições.

A rearticulação petista ein
Guaramirim iniciou há quatro
anos, depois de um intervalo de

cerca de dez anos, desde que Jair

Amorim (hoje conhecido

Ca-ndidato do 'frentão' sairá de pesquisa
Guaramirim - A Comissão

Suprapartidária incumbida de traçar
o perfil do candidato do "frentão",
que deverá ser integrado pelo PPB,
PFL, PSDB e PPS, marcou reunião

para amanhã, a partir das 19 horas,
na Sociedade Atiradores Diana. A

reunião, que contará com as

presenças dos candidatos a prefeito
dos quatro partidos, servirá para
analisar os resultados do questio
nário distribuído entre 200 empre
sários e líderes comunitários, com
a finalidade de traçar o perfil do
futuro candidato da coligação.

Já o PMDB inicia uma série de

reuniões nas comunidades, come

çando pelo Bairro Rio Branco, com

Tietz, em substituição ao ex

prefeitoHilmarHertel, encerrando.
disputa de várias semanas entre

eles. As bases do acordo feito ainda
não são conhecidas.

Hertel venceu a disputa interna
e foi indicado candidato a prefeito ..
Tietz, no entanto, discordou do

processo de escolha, o que
provocou um princípio de racha
interno. SegundoHertel, Tietz disse
que, caso for o candidato, tem um

projeto para vencer as eleições. "O
partido quer que ele apresente a

proposta para analisá-la e, se for

boa, vai apoiá-la", revelou, acres
centando que continua candidato

a prefeito. (MR)
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Bauer discute coligação com

líderes do PSDB, PFL e PPB
Vice-governador
nega que governo
tenha interesse na

aliança PPBjPMDB

Jaraguá do Sul - o vice

governador Paulo Bauer (PFL)
reuniu-se com lideranças do

r
.

PDSB, PFL e PPB para discutir

aliança às eleições. Na oportunida
de, negou que o governo estadual

esteja articulando a coligação entre
o PPB e o PMDB, conforme infor
mações publicadas na semana pas
sada. Os presidentes do PFL e do

PSDB, vereador Alcides Pavanello
eCélio Bayer, acreditam que alian

ça entre as três legendas tem 90%
de chance de ser concretizada.

Bayer disse que o encontro re

forçou a proposta de formar a co

ligação Mais Santa Catarina,
,

negociando ainda a inclusão do
PTB e PL. "No encontro discuti
mos política, sem mencionar no

mes, até porque, a intenção é con
cretizarmos a aliança para depois
sim, discuti-los", afirmou, acres
centando que o candidato do
PSDB é o prefeito Irineu Pasold,
que tem o apoio do PFL.

Pavanello classificou a reunião
de "rnais um encontro com o vice

governador do que uma reunião
entre lideranças dos três partidos".
Segundo Pavanello, o encontro
aproximou ainda mais os três parti
dos. Ele afirmou ainda que Bauer

Prioridade: Bauer quer que os partidos decidam o quanto antes

insistiu na formação da aliança,
solicitando prioridade na definição
da coligação. Com relação a nomes

de possíveis candidatos, Pavanello
disse que as legendas estão

empenhadas em fechar a coliga
ção. "No momento, o importante
é fecharmos a coligação. Só de

pois, então, vamos discutir nomes
e estratégias"; frisou, lembrando
que o PFL está disposto a abrirmão
da indicação do vice em favor de
outro "com mais chances".

PPB - O presidente do PPB,
José Carlos Neves, o Gê, prometeu

reunir o partido na próxima quinta
ou sexta-feira para conhecer a

posição do diretório e definir o

futuro da legenda. Segundo ele, a
tendência é compor com o PSDB

e PFL. 'Com relação à resistência
do vereador Moacir Bertoldi em

compor a chapa majoritária, disse
que vai tentar convencê-lo que é a

melhorestratégia. "Nem sempre a

opinião pessoal é a da maioria",
justificou, assegurando que 90%
do diretório é favorável à coligação
com PSDB e PFL.

(iVIAURíLlO DE CARVALHO)

PL vai aguardar definição do quadro
Jaraguá do Sul - O PL

decidiu aguardar a definição dos
demais partidos sobre candi

daturas e possíveis coligações
para "tomar posição" em relação

.

às eleições municipais. Em

reunião realizada no último
sábado entre Executiva e pré
candidatos, o partido preferiu
manter a política atual e "usar de
cautela" sobre os convites feitos.
O presidente do Diretório local,

Heins Raeder, afirmou que não

estão descartadas nenhuma

hipótese de aliança.
- A posição do PL é muito

clara. Coligação somente, em

cima de projetos e com par

ticipação no governo. Mas para
isso é preciso que os grandes se

definam para que possamos
sentar e negociar com mais

profundidade -, declarou

Raeder, inforrnando que há uma

ala que defende a coligação com
o PMDB, outra quer a aliança com
o PSDB e PFL, enquanto que
outra insiste no lançamento de

candidatura própria.
Sobre as críticas de que o

partido está em cima do muro,

Raeder disse que o PL não pode
definir posição antes que os

possíveis futuros aliados a

façam. "Poderemos ser o fiel da

balança", completa. (MC)

O jornalista Josemar Baía, 37 anos, repórter do Jornal "A

Província do Pará", foi espancado até a morte por dois homens,
um deles o investigador de polícia Luiz Sérgio Torres.

Os criminosos bebiam em companhia de Maria de Nazaré Leal,
esposa do jornalista, quando Baía foi tirar satisfação com a

mulher.
Em Londrina, o deputado federal José Janene (PPB) foi
denunciado à Polícia Federal por ter ameaçado de morte o

jornalista Amaury Escudem -.

O deputado teve o sigilo bancárió quebrado. Ele é acusado de ter

se beneficiado eleitoralmente com recursos desviados da
Prefeitura de Londrina.

Direita, volver
Os protestos violentos

patrocinado pelos trabalhadores
sem-terra levaram o governo

federal a lançar mão da

famigerada Lei de Segurança
Nacional, criada no regime

militar para reprimir ainda mais

"as manifestações contra a

ditadura instalada.
O estranho é a social

democracia do presidente
Fernando Henrique Cardoso

.

conviver pacificamente com

um instrumento legal que deu

sustentação ao regime militar.

Reflexo

Proposta
0/ suplente de vereador pelo
PSDB João Prim procurou a

redação do Jornal CORREIO
DO POVO para mostrar a

indicação apresentada iM
Câmara, no final de junho
de 1998, sugerindo que a

Prefeitura revogasse o decreto

que impede a instalação de

mais de.quatro funerárias em

Jaraguá do S u],
Apesar da proposta, nenhuma

providência foi tomada e o tal
decreto.continua em vigor.

.

A Embratel informou que o Confaz (Conselho dos Secretários de

Fazenda) autorizou, e as companhias telefônicas já vão cobrar na

próxima fatura, o aumento do ICMS de 13 para 25% sobre as

ligações internacionais.
É o reflexo das privatizações que prometeram melhorar a

qualidade dos serviços e reduzir os preços pela concorrência.

JORNAL

CORREIO DO POVO
Jaraguaense há 81 anos

Não é encarte
é Jornal mesmo

•
LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLíNICAS.LTOA,

Fone/Fax 371-0882
Rua Dr. Waldomiro Mazureehen, 67 - Ao lado do Hospital São José

ljac@netuno,com,br
Exames com alta
confiobilidode em

aparelhos automatizados de
última geração.

Dr. Mario Sousa Jr.

Horário de Atendimento: Sego a Sex:
7:00 às 12:00/13:00 às 17:30

Sábados
8:00 às 11 :.00

Atendemos todos os tipos
de Convênios.
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Banda do Sesi lança CD

Um concerto, com a participação do Coral da Scar, seguido
de coquetel, domingo, às 19h30, no Clube Atlético

Baependi, marcou o lançamento do CD da Banda Musical
do Sesi. A banda é composta por 30 músicos e está

completando 30 anos de atividades tendo no currículo a

conquista de diversos títulos. A solenidade foi aberta com

apresentação do Coral da Scar executando o Hino de

Jaraguá do Sul. Os CDs serão comercializados por R$ 10,OO
nas lojas de discos ou diretamente com os músicos.

te

a

a.

e
Bastidores: Leônidas Nora, coordenador do Sesi, e o maestro Roberto

o
Kock com os integrantes da banda, momentos antes do concerto de

m
domingo à noite, no Baependi

u

r.

EXPRESSAS

- O deputado federal Vicente Caropreso estará, dia 26, em

Lima, no Peru. O parlamentar jaraguaense integra a comissão
de observadores internacionais do 2. o turno das eleições
naquele país.
- O atleta de tiro Samuel Lopes emberce esta semana para
Turim, na Itália, onde disputará, de 26 de maio a 5 de junho,
a Copa do Mundo de Tiro Olímpico - na modalidade carabina
deitado. Samuel, que conta com patrocínio da Golden Bingo e

da FME, é o único catarinense a integrar a equipe brasileira.

- Corpo de Bombeiros reinicia campanha de doações através
das contas da Luz. O presidente, Sérgio Schwertz, lembra
que valores como R$ 1,00 ou R$ 2,00 serão muito bem-vindos.

RESTAURANTE CLUBE ALEGRE

Atendimento para
festas em geral.
Fone 275-0980

O melhor e mais bem localizado
restàurante de Jaraguá do Sul,
com amplo estacionamento,
anexo ao Beira Rio Clube de

Campo. Atendimento ao público
em geral. De 2a a 2a com almoço

em kg e jantar à la carte.

Todas as 6as-feiras, à noite,
música ao vivo.

Qavelli, a loja
que veste o

homem de
bom 8osto.

CaIçadão,364-ciestacionamentoanexo-nãofechamosparaalmoço
Fone: (047) 370-1010 - fax: (047) 433-3501

A psicóloga Cecilia Konell e a professora Maristela Menel Roza
comemoraram aniversário quarta-feira (17), recepcionando centenas

de convidados na Sociedade Vitória. Ambas estudam projetos para
alçar vôo. na carreira política

Quem troca de
idade amanhã

(24) é a secretária
de Planejamento
da Prefeitura, a
engenheira Civil
Clarice Coral.
Parabéns!

SOCIAL - 5

PONTO DOS
�

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

• Restaurante e Pizzaria. Bre

ga e Chique continua inovan
do no cardápio e programou
duas noites especiais para
seus clientes. Nesta quarta
feira (24) tem a Noite dos
frutos do mar. E no dia 30 tem
Noite campeira e mineira. Os
clientes que preencherem um

cupom vão concorrer a um

aparelho celular.

, • Dia 31 de maio é o Dia do
Desafio. O programa, reco

nhecido pela Unesco, vai ser
.

realizado pela primeira vez

em Jaraguá do Sul, através da

parceria entre o Sesc e a

Secretaria de Cultura, Espor
te e Lazer. Neste dia, da O
hora até às 21 horas, milhões

.

de pessoas em todo o mundo
estarão quebrando sua roti
na por 15 minutos participan
do de atividades para pro
moção da saúde e do bem
estar. Contatos com a coor

denação do projeto podem
ser feitos pelos teletones
9973-5212 ou 371-8930.

• A reitora da Ferj (Fundação
Educacional Regional Jara
guaense), Carla Schreiner,
aguarda a presença do go
vernador Esperidiã6 Amin e

do vice Paulo Bauer para a

solenidade de instalação do
Centro Universitário de Jara

guá do Sul, dia 31 de maio,
no auditório da Ferj.

• O diretor do BRDE e coor

denador do Fórum Catarinen
se de Desenvolvimento, Vas
co Furlan, estará em Jaraguá
do Sul, hoje, para participar
de uma reunião visando a

implantação do projeto na

Microrregião da Amvali. O
evento inicia às 19h30, no
auditório do Sesi.

A coluna cumprimenta hoje os

leitores:

19/5 - Neide Ribeiro

20/5 - José Osni Ronchi
- Herta Gumz Frenzer

22/5 - Tânia Krause
- Luci Baade ,

- Guilherme Baurscheidt
- Miriam Sasse Iwasati
- Ruth Kiein Kalh

23/5 - Silvino Leier
- Waltraud Gonçalves

24/5 - Paulo Grutzmacher

BORDARE®
BORDADOS

• Bordados computadorizados e

apliques para confecções em geral
• Desenvolvemos também programas

para bordados.

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

KIBARATOr() Boticário
TELEENTREGA

275-0583 - 371-7365 -

37.1-6547

* Confecções em geral
* Cama - Mesa - Banho

Com o melhorpreço da' cidade
Visite nossa nova loja:
Av. Mal. Floriano, 35
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Saneamento Financeiro

Pagamentos de dívidas do Governo anterior, no setor de Saúde, a hospi·tais,
profissionais de Saúde e fornecedores
Secretaria de Estado da Saúde: pagos até o momento R$14.300.000,00
IPESe: pagos até o momento R$ 25.600.000,00

Assistência à Saúde
Compra de Equipamentos
A saúde mais perto dos catarinenses, onde quer que eles estejam. Para isso, a
Secretaria de Estado da Saúde está investindo nas diversas regiões de Sc.
Iniciamos essa descentralização pela região Oeste, em Chapecó, onde foram
retomadas as obras do prédio.que abrigará equipamentos para tratamento de
câncer, já tendo sido investidos R$ 177 .000,00 na obra civil e R$ 1.300.000,00
para radioterapia. E ainda foram investidos R$ 860.000,00 em modernos
equipamentos, como Ultrassonógrafo, Ecocardiógrafo,Tomógrafo
Computadorizado, Raio-X, Endoscópio, Eletroencefalógrafo.

Recursos .Aplicados em 1999
. Compra de medicamentos, material médico-hospitalar e manutenção da rede:
R$ 40.000.000,00
Compra de equipamentos: R$ 1.793.658,31
Reforma de prédios e equipamentos: R$ 2.532.000,00
Medicamentos excepcionais: R$ 10.500.000,00 .

Recuperação de internações represadas e pagas aos hospitais de Santa Catarina:
R$ 3.200.000,00

Ampliação dos Serviços
A regionalização está se expandindo também nas áreas de tratamento de câncer,
hemoterapiaJ hematologia e hemodiálise.

Gastos:
Tratamento de Câncer
HemoterapiaJHematologia
Hemodiálise

1998
R$ 950.000,00/mês
R$ 454.924,75/mês
R$ 978.036,08/mês

2000
R$ 1.578.273,00/mês
R$ 848.000,00/mês
R$ 1.524.555,00/mês

Revitalização do LAFESC
A Secretaria de Estado da Saúde recuperou o Laboratório Farmacêutico do
Estado de Santa Catarina, que voltou a produzirmedicamentos básicos para
a população. Ao final de 1998, os estoques do LAFESC encontravam-se

zerados.

Soma-se a isso a preocupação também com a qualidade dos nossos serviços,
cujos resultados já se fazem sentir. Exemplo recente: a qualidade na coleta,
processamento e distribuição de sangue fez com que o HEMOSC conquistasse
a certificação ISO 9002.

Mais recursos, mais medicamentos
Através do Programa de Assistência Farmacêutica Básica, a Secretaria de
Estado da Saúde distribuiu cerca de R$ 3.100.000,00 em medicamentos para
293 municípios catarinenses. E em medicamentos excepcionais (uso contínuo),
3420 pacientes foram atendidos, em 1998, sendo gastos R$ 875.000,00 por
mês, passando para 6270 pacientes atendidos, no ano 2000, com gastos de
R$ 1.370.000,00.
Obs: o preço dos remédios é controlado pelo Banco de Preços Nacional do
Ministério da Saúde, permitindo, assim, transparência em todas as licitações.
A Secretaria de Estado da Saúde foi a primeira a integrar-se ao Banco de
Preços Nacional.

Município Saudável
Lançado no atual Governo, no município de Entre Rios, e com previsão de
expansão para todo o Estado, o Projeto Município Saudável é a união de
todas as entidades governamentais e não-governamentais que atuam na área
da saúde, com o objetivo de orientar a população quanto aos cuidados com a

saúde. Isso através de um mutirão de palestras, consultas e atividades educativas.
Sua última edição aconteceu no final do mês de abril, no município de

Irineópolis, planalto norte catarinense.

A Secretaria de Estado da Saúde, contando com a colaboração dos segmentos
envolvidos no Projeto Município Saudável, lançou o Programa Agentes
Voluntários de Saúde, que hoje já conta com 550 voluntários e 72 instituições
de voluntariado cadastradas, uma experiência inédita em nível nacional, que
treina voluntários das comunidades, também no sentido de levar a melhor·
orientação aos catarinenses.
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História, Fatos eTradi®
História em fotos

CORREIO DO POVO

o patrimônio histórico

das cidades deve ser preser
vado, mesmo que isto cus

te, às vezes, algum sacrifí
cio. Sempre há aqueles que
acham que "velharias" de

,nada adiantam. São aqueles
que são fruto da sociedade
de consumo e materialista
em que VIvemos, a quem

importa somente o ter e

não o ser. São aqueles que
consideram que somente o

novo e o moderno é que
importa. Que o passado e

tudo aquilo que registra
este passado não' é impor- \

tante. Felizmente, aos

poucos esta mentalidade
está mudando. Com isto o

indivíduo e sua história está
sendo mais valorizado.

consciência é a restau-.

ração da Escola Antônio

Estanislau. Ayroso, cuja
edificação está sendo

restaurada pelo governo

municipal. A mesma es

cola que durante décadas
serviu de sala de aula para

Além de não se desperdiçar
aquilo que ainda pode ser

útil e aproveitável pormuito
tempo. Exemplo dessa

terça-feira,
23 demaio de 2000

I

Por Egon Iagnow

Indústria de

Máquinas Kreis Ltda.

Ai__�.,,.<.
EMPACOTADORAS AUTOMÁTICAS'�

Rua Jasé Theodoro Ribeiro, 165 - ex. Postal 84
Fone (47) 371-0555 - Fax (47) 371-0403

E-mail: indumak@netuno.com.br

Comunidade Escolar

Iaraguâ 99 _ Professor
Antônio Estanislau Ayroso
_.,a primeira escola

muitos, vai continuar ser
vindo, com esta restau

ração, pormuitas e muitas

décadas.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2 - CORREIO DO POVO MEMÓRIAS Terça-feira, 23 de maio de 2000

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

,

na saudade". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.
Barão de Itapocu

Há 62 anos

-Em 1938, o colaborador do CORREIODOPOVO, ex-diretordo Jornal O
IMPERADOR, Henrique Theodoro Harger, comentava as novembradas:

em 12-11-1823, d, Pedro I dissolvia o Congresso; em 15-11-1825 era

reconhecida a independência do Brasil pelo gov. de Portugal; em 3-11-

1889, o vise. de Ouro Preto dissolvia o Congresso, de que resultou a

proclamação da República, em 15-11-89; em 3-Í1-1891, o mal. Deodoro
voltava a dissolver o Congresso; em 11-11-1930 divulgava a vitória da

revolução deGetúI10 Vargas e, pela 4" vez, dissolvia o Congresso; em 10-

11-1937, pela 5" vez dissolvia o Congresso e os partidos políticos. Na
Alemanha, dizia Harger, também existiam as novembradas: pressionado
pelas circunstâncias bélicas. O chanceler do Reich, príncipe Max von

Baden, em 6-11-1918, pedia um armistício e declarava-se disposto a assinar
"

um tratado de paz e atendia os 14 pontos de Wilson e, em 9-11-1918,
'"I

'

estourava uma revolução na Alemanha.

Há 32 anos

- Em 1968, a Escola Particular Jaraguá anunciava que a matrícula para o

curso primário achava-se aberta. Achava-se também aberta a matrícula para
alunos que desejam aprender o idioma alemão, quer sejam principiantes, quer
já dominem o idioma e desejam aperfeiçoar-se na escrita � na gramática.
Informações na supramencionada escola com o professor Ricardo Feldens.
- A comissão que teve audiência com o governador Ivo Silveira voltava

satisfeita, assegurando aos responsáveis Um plano de muitas realizações,
assistência fmanceira eficiente, construção de unidades escolares, a construção
do acesso à BR-101, iniciando-se tais obras emCorupá, passando por Iaraguá
do Sul e Guaramirim, beneficiando diretamente Massaranduba e Schroeder.

Assegurava, também, irrestrita solenidade e ajuda, para a realização de uma

grande exposição agropecuária-industrial, quando da passagem do 92° ano
de fundação.de Jaraguá do Sul.

Há 22 anos

- Em 1978, os municípios do Norte-catarinense - Mafra e Canoinhas

remetiam um carregamento de 225 toneladas de erva-mate, através do Porto

de São Francisco do Sul, com. destino ao Chile. As exportações haviam cessado

desde 1971, devido a falta de condições de atracamento. Agora (então) a

média de exportações era de 6 a 8 toneladas, metade para o Chile. e outra

para o Uruguai. Nessa região os produtores colhiam em torno de 40 a dez

toneladas, mas havia, também, quem colhesse emmédia de 60 toneladas em

uma safra.

Há 12 anos

- Em 1988, a arquitetura daSPHANlpró-MEMÓRIA ensinava que oRoteiro

Nacional da Imigração tinha como proposta apreservação da herança cultural
deixada pelos imigrantes alemães colonizadores dos Vale do Itajaí, Vale do
Itapocu eEstradaDona Francisca. Num primeiromomento o projeto abrangia
osmunicípios de Jaraguá do Sul, Pomerode, Tirnb6, Indaial, BeneditoNovo,
Joinville e São Bento do Sul. O roteiro passava por Jaraguá, através das duas

estradas que ladeiam o Ribeirão da Luz,
ligando Jaraguá do Sul a Pome-rode.

Embora toda a boa vontade de salvar o

que há de mais autêntico no resgate da

memória nestas regiões, a falta de recur

sos financeiros para levar avante este tra

balho, ficou restrito à casa de enxaimel dos

Rux, porque da área federal os recursos

se exauriram até hoje. Colecionadores
passaram por lá, levando verdadeiras pre
oiosidades daqueles lugares. Uma pena!

Qualidade
Marista de

Educação

9'7

LIVROS NA PRAÇA

Fatos & Retratos
Recebemos, com carinhoso autógrafo do autor,

Lino Bortolini, o livro que encima esta nota,
através de Irio, residente no próspero Bairro de

Itapocuzinho, que agradecemos penhorados.
Em recente encontro familiar, participamos das

solenidades e da memorável confraternização, e

lá tomamos conhecimento das tratativas da

edição, que ora se consuma, pela Editora Uni
versitária Champagnat, da Pontifícia Universidade
Católica do Paraná.

Fatos & Retratos guarda em seu bojo "dados

históricos, informes, memórias e a descendência
do casal Antônio Bortolini e Emília Bertoldi",
cuja memória alcança o longínquo ano de 1383. E

mais; para os jaraguaenses o livro conduz o leitor

a outros nomes que se ligam com parentesco,
que têm assinalados serviços na colonização do

Vale do Itapocu, transformando o livro num rico'

repositório de dados para a História de Jaraguá
do Sul.

O autor é natural de Jaraguá do Sul, filho de

Emílio Bortolini e Anna Franzoi Bortolini. Na linha

paterna; neto de Feliciano Bortolini e, Ângela
. Stinghen Bortolini, e bisneto de Antônio Bortolini
e Emília Beltoldi.

Fez os primeiros estudos na terra natal e o

.curso secundário no Colégio Estadual do Paraná.

Concluiu, o curso de Direito na Faculdade de

Direito, de Curitiba, no ano de 1962.

Tendo ingressado na magistratura do Estado
do Paraná, exerceu o cargo de juiz de Direito nas

comarcas de Apucarana, Cambé, Toledo, Gua-
\

rapuava e Ponta Grossa, onde se aposentou a

pedido e por tempo de serviço, como titular da I a

Vara Criminal.

ricos, informes, memorias e (

casal Antônio BonoU,,; e Emilia dimoldi

CHAMPAGNAT

Lecionou de 1981 a 1993, como titular, as

disciplinas de Instituições de Direito Privado e

Direito Comercial na Universidade Estadual de

Centro-Oeste (Unicentro), de Guarapuava-Pk,
sendo após graduado em Metodologia do Ensino

Superior. É membro efetivo da Associação dos

Magistrados do Paraná e da Ordem dos

Advogados do Brasil. Pertence também ao

Circolo Trentino di Curitiba, onde reside.

O livro em apreço vem bem a ternpo, quando
grupos étnicos locais partem em busca de seus

antepassados para explicar o presente. (EVS)

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

.

. Tio Eugênio
Basquete

O velho e hoje não mais existente Salão Buhr,

que tantas vezes têm sido lembrado pela
intelectualidade denossos dias, tentando resgatar a
memória histórica de Iaraguá do Sul, especialmen
te agora que aqueles quarteirões se modernizaram

totalmente, acompanhando os novos tempos.
O Salão Buhr, do lado direito do Rio Itapocu,

rivalizava com o Salão Lorenzen, do lado esquer
do, e não poucas vezes ele servia para concorridos
bailes, conferências, teatro, cinema, casamentos,
comemorações cívicas, encontros políticos, sessões
especiais para. assistir as apresentações d� rádio,

quando do seu surgimento, o que era uma novida
de que mexia com gregos e troianos, todos que
rendo ver o, aparelho que falava e, depois, os co-

mentários dos "avanços" da tecnologia, uma extraordinária melhoria para quem só
conhecia o Rádio à galena, com o fone ou fones nos ouvidos. O-Sa�ão Buhr também.
servia para a prática de ginástica e esportes diversos, entre eles o basquete.

Assim, em 20 de agosto de 1938, a equipe do Yankee local enfrentava o Ginástico,
de Joinville, transformando o Salão Buhr em quadra. Iogavam.pelos jaraguaenses Zahler
(Heinz), Harbs, Kricheldorff (capitão) e Leopoldo(que deveria ser Leopoldo João

. Grubba), em uma pugna em que, entre mortos e feridos, todos se salvaram, perduran
do a amizade que se procurava cultivar em favor do desenvolvimento do esporte.

Voltareinos. Até a próxima.
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COMEMORAÇÃO
I·

o Brasil quinhentista

Nau ancorada no Largo da Cultura homenageia os 500 anos da descoberta do Brasil

_rculo
.

Ita.lia.I1�
de Jaraguá do Sul

Encontro mensal
Neste mês teremos nosso jantar no dia 26 de maio, às 19h30, no Salão de Festas

da Igreja Nossa Senhora Rainha da Paz, na Vila Nova.
Compre seu ingresso com os coralistas ou na Floriani Equipamentos paraEscritório,

com-o sr. Paulo Floriani, pelo telefone 275-1492.

rói, vê se vem!

Sede social
A nossa sede já está sendo utilizada para as várias atividades culturais do Círculo.

Desde o dia 8 de maio começou a funcionar a secretaria. Quem desejar informações
basta ligar para otelefone 370-8636, falar com a Angélica, no horário das 15 às 21

horas, de segunda a sexta-feiras, e das 8 às 12 horas, no sábado.
Claro que é àpenas o começo e estamos nos organizando.Muito em breve teremos

mais serviços a prestar à Comunidade. O que precisamos é da participação de todos
em nossos eventbs e

atividades.
Ligue, informe-se e

Participe! AUTOMÓVEIS
Novos e usados - Fone 371-8287DevanirDanna -

Presidente Rua Antônio Carlos Ferreira cl Henri ue Piaze ra

ROTARYCLUB
DE GUARAMIRIM

ROTARY X CONFERÊNCIA DISl'RITAL - É de suma

importância a presença dos companheiros na conferência distrital
"COSMOÉTICA", nos próximos dias 27 e 28 de maio, em
Blumenau, Sc. Presenças de palestrantes ilustres e temas

importantes estarão em pauta. Oportunidade de atualizar-se e

reciclar-se nos conhecimentos rotários e éticos, além de desfrutar
de muito companheirismo e amizade ..
O QUE É ROTARY? - O Rotary é o primeiro clube de serviço
nomundo, foi fundadopor Paul Percy Harris em 23 de fevereiro

.

de 1905. Funcionamento: o Rotary é uma associação de clubes
locais reunidos numa organização maior, chamada ROTARY
INTERNACIONAL. O rotariano individualmente - coração e

alma do Rotary - é sócio de seu clube local. Todos os clubes
. sãomembros do Rotary Internacional, que tem sede emEvanston,
Illinois, EUA. Oficialmente, o Rotary é definido como uma

organização de pessoas de negócios e profissionais, unidos no

mundo inteiro, que prestam serviços humanitários, fomentam um

elevado padrão de ética em todas as profissões e ajudam a

estabelecer a boa vontade e a paz no mundo. Especificamente,
um Rotary Club é composto de empresários e profissionais de

ambos os sexos, capacitados, de determinada comunidade, que
tenham aceito o Ideal de Servir como base para obter uma

realização completa de suas vidas nas esferas pessoal,
profissionale comunitária. Mais de 29,8 'mil Rotary Clubes

reúnem-se sob a égide do companheirismo e da amizade, em
161 países dos cinco continentes.

ROTARY X INTERACT CLUB - O Interact é um clube de

prestação de serviço patrocinado pelo Rotary, parajovens de 14

a 18 anos de idade, ou estudante de segundo grau. Todo Interact
implementa pelo menos dois projetos de prestação de serviço
por ano, um em benefício da escola ou comunidade e o outro de

promoção da compreensão internacional. Cada Interact

estabelece parceria com o Rotary patrocinador; colaborando
entusiasticamente com seus diversos projetos de prestação de

serviço. Os interactianos desenvolvem suas qualidades de

iniciativa e liderança, e travam amizades duradouras. O Interact

Club foi fundado em 1962, em Melbourne, Flórida, nos EUA.
Existem hoje cerca de 152 mil sócios, 6,61 mil clubes em 101

países.
R01.'ARY X ROTARACT CLUB - O Rotaract é composto
de estudantes, profissionais e pessoas de negócios de 18 a 30

anos; o Rotaract promove o prazer de servir, compreensão
internacional e desenvolvimento profissional. Rotaractianos
oferecem assistência valiosa e projetos de Serviçosà Comunidade
Mundial do Rotary patrocinador, podendo tornar-se fonte de

candidatos para o quadro social de umRotary Club. Implementa
uma variedade de projetos e atividades, com desenvolvimento

profissional, desenvolvimento de liderança e projetos de prestação
de serviços humanitários, bem como ·oportuniza o desen
volvimento pessoal de cada rotaractiano. Existem cerca de 150
mil rotaractianos, 6,56mil clubes em 146 países do universo. O
Rotaract não é um clube rotário, mas sim um clube Rotaractiano,
regido por estatuto e regimento interno próprio, em o seuManual
e Declaração de Normas, conquanto seja patrocinado por um

Rotary Club.

...� Posto de
� .. Gasolina

.T_ Maiochi
� Ltda.

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

Telefone

(047) 373-0187

Rua Reinaldo Rau, 61 - salas 1 e 2

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



-- -- -

�-�--�----�------------

4- CORREIODOPOVO ESeECIAL Terça-feira, 23 de maio de 2000

I: godas de Ouro de Theobaldo e gerriadetti
I I

No dia 6 de 'maio de 1950, uniram-se pelos laços sagrados
do matrimônio, na Igreja Matriz São Sebastião, em Jaraguá
do Sul, Theobaldo Ewald ,e Bernadetti Franzner, diante do

padre Alberto Jacobs, eles disseram sim, unindo-se para
sempre. As testemunhas do casamento foram: Clemente e

Verônica Franzner, Afonso e Paulina Franzner, José e Maria

Winter, Arthur e Helga Ewald.
Hoje, diante de Deus, o casal renove os votos de

fidelidade, junto dos filhos, noras, genro, netos, bisnetos,
parentes e amigos da família. Desta união nasceram seis
filhos e uma filha. Hoje, todos casados. .

\..

Sérgio, casado com Cristina;
Silvério, casado com Marli;

\

Flávio, casado com Lenita;
Maria Alice, casada com Neuti;
Jorge, casado com Vanilde;
Adilson, casado com Adeilma;
Márcio, casado com Beatriz.

Fotos: Divulgação

Os nubentes
com os

filhos, noras,
genro e filha,
ao lado do

pai, netos e

bisneta

\

Theobaldo e Bernadetti com o neto, Yinicius, a neta,
Thaiza, e a bisneta, Talita

Netas dos nubentes, Theobaldo e

Bernardetti, Camila, Simara,
Soraya e Angele

Theobaldo e

Bernadetti

Franzner Ewald
comemoraram

Bodas de Ouro
no dia 6 de maio

de 2000

Mas não parou por aí, Deus presenteou os

avós, Theobaldó e Bernadetti, com 16 netos e

seis netas, sendo eles:

Sandro, Simara, Saviano, Soraya, Fernando,
Marcelo, Natália, Guilherme, Marciel, Angefa,
Ricàrdo, Paulinho, Camila, Mauri Jr, George,
Johanes, Jonas, Jorge Jr., João Vitor" Thaíza,
Leonardo e Vinicius.

,

'

E para completer a alegria do casal, são
bisavós de Talita (3 anos) e da recém-nascida
Ana Paula, filhas do neto Marciel é Evelin.

Suas vidas não foram só um mar de rosas,
muitas lutas e dificuldades pontilharam os seuS

Os nubenies com os.filhos.filha, noras, genro, netos e bisnetinha,

día a dia. Mas os 50 anos tie vida matrimonial
I

provam a todos que é possível viver no amor e

na fidelidade, apesar do desprezo do mundo
atual pela seriedade do casamento cristão.
Agradecemos a Deus esta felicidade 'de hoje
estarmos reunidos.
A ceiebração das Bodas de Ouro realizou-Se

no dia 6 de maio, com Missa de Ação de. GraçaS
'na Comunidede São Luiz Gonzaga, Bairro São
Luiz, rezeds pelo padre João Heidemann e pela
pàstor Ralf Roeder.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Programas de Saúde Comunitária
A Secretaria de Estado da Saúde expandiu os serviços de promoção à saúde
através dos programas Agentes Comunitários e Saúde da Família. Essa expansão
fica ainda mais relevante ao compararmos os números. No [mal de 1998, eram
366 Agentes, hoje são 3307.·Eram 103 equipes da Saúde da Família, hoje são
221. Antes, apenas 36 municípios eram atendidos; hoje são 164, o que
corresponde a mais de 1.500.000 catarinenses. Através desses importantes
programas, estamos cuidando da saúde com ações preventivas.

Integração ao Sistema Nacional de Transplantes
Santa Catarina estava fora do Sistema Nacional de Transplantes. Hoje, não só
revertemos essa situação, como estamos plenamente capacitados para os mais
diversos tipos de transplantes. Válvula cardiaca, pâncreas, coração, rins, medula
óssea, córneas, fígado, entre outros órgãos, podem atualmente ser transplantados
com total segurança em hospitais e por médicos catarinenses. Um exemplo
desse avanço é que, de setembro de 1999 a abril de 2000, foram realizados 79
transplantes de córneas e 69 de rins. A Secretaria de Estado da Saúde, inclusive,
através da Central de Transplantes, prepara ampla campanha de esclarecimento
à população, visando.a captação de novos doadores.

Investimentos em Hospitais Conveniados
Além dos investimentos normais nos hospitais administrados pela Secretaria
de Estado da Saúde, novos recursos foram aplicados em hospitais conveniados,
conforme o quadro a seguir, o que possibilitou o melhor atendimento à população
na localidade em que reside, consagrando a regionalização. Ainda foram
integrados aos 17 hospitais próprios da Secretaria de Estado da Saúde duas
unidades devolvidas pela Prefeitura de Joinville, sendo estas o Hospital Regional
Hans. Dieter Schmidt e a Maternidade Darcy Vargas. Essas duas unidades
receberam investimentos de R$ 3.560.000,00, de abril de 1999 a abril de 2000.

Ouvidoria
A Ouvidoria da Saúde tomou-se para a população um verdadeiro instrumento
da fiscalização dos serviços da saúde em Sc. Denúncias, reclamações, sugestões,
pedidos de informação, elogios, enfim, todas as solicitações são encaminhadas
às áreas de competência para as devidas providências. Assim, os catarinenses
ganharam um canal direto com a Secretaria de Estado da Saúde e podem fazer
valer a sua voz nos serviços essenciais. Horário de funcionamento da Ouvidoria:
das 07 às 19 horas, em dias úteis.

Hospital H,Oo Ortlz • Curitibanos

2000
(até abriQ

1.664.000,00 1.994.236,50 638.181,82

2.000.000,00 3,1-72.133,22 860.000,00

363.000,00 448.665,00 139.445,00

324.000,00 366.496,00 140.000.00

Secretaria
de Estado
da Saúde

Hospital Lenoir Vargas Ferreira • ChapeçÓ

Hospital Bom Jesus- AraqulÍri

Hospital Säo Paulo· Xanxerê

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Agrônomosínstalam
viveirodemudas exóticas
Projeto pode
produzir até
1 ,5 milhão de
unidades por ono

Guaramirim - o Viveiro
"Ouro Verde Mudas" foi inau

gurado, sábado, no quilômetro 52

da BR-280. Iniciativa dos en

genheiros agrônomos Arternio e

Alfredo Frasson, o viveiro tem

capacidade para produzir cerca de.

1,5 m1lhão de mudas de espécies
florestais por ano. Arternio

Frasson, ex-funcionário da Epagri,
onde exerceu a supervisão estadual
do órgão, instalou. o projeto em

conjunto com o filho, Alfredo,
visando atender a crescente

demanda de espécies na região.
O viveiro já está funcionando,

em condições de fornecer mudas
\

de eucalipto. a pronta entrega e

com previsão de fornecer pinus em
30 dias e Palmeira Real dentro de

quatro meses. Arternio Frasson

esper� transformar a propriedade
de 12 hectares, adquirida no ano

passado, num projeto educativo,
com o plantio de espécies
diversificadas e utilizando recursos

tecnológicos modernos nos

diferentes sistemas de cultivo.
A idéia, segundo ele, é não só

fornecer as espécies, mas também

orientar os clientes - empresas,
agricultores, órgãos públicos e

demais interessados - sobre o

plantio das diversas espécies e as

diferentes técnicas e formas de

cultivo e procedimentos de

condução da floresta, explicou
Frasson. Nisso, ele pretende
aproveitar o conhecimento

adquirido durante 30 anos de

atuação no serviço público, tendo
sido um dos responsáveis pela
implantação doProjeto Catarinense
de Desenvolvimento de Florestas.

Ele justificou a opção por
Guaramirim na instalação do

projeto, explicando que. as

condições climáticas da região são

favoráveis, com calor e umidade

adequados para a produção de

espécies cow crescente demanda
no mercado, como o palmito e a

.

Palmeira Real. O projeto também
deverá suprir a indústriamoveleira
da região com pinus, eucalipto e

cinamomo, apoiando a tendência
do setor, de substituir cada vez

mais o uso da madeira nativa por
espécies exóticas.

Outro fator levado em conta,
acrescentou Frasson, foi a

localização estratégicaprivilegiada
doMunicípio, numa área de grande
expansão da atividade industrial e

próximo de rodovias importantes
no escoamento da produção.
(MILTON RAASCH)

Festa do Colono e Motorista
Massaranduba As

sociedades e clubes de atiradores
estão iniciando os preparativos
para realizar a 10a Festa do Colono
e Motorista, nos dias 29 e 30 de

julho, com o apoio da Prefeitura.
O secretário de Turismo; Vitalino
Voelz, marcou uma reunião para
este final de semana para tratar

dos detalhes da programação. A
festa inicia no dia 29, à noite, com
a realização do Baile dos

Atiradores, na Sociedade

Desportiva e Recreativa Tiro ao

Alvo, e' eleição da rainha da

festividade. Delegações das
diversas sociedades de atiradores
estarão presentes e realizarão

também, na oportunidade, uma
etapa da competição de tiro ao

alvo.

No domingo, haverá desfile às
10 horas, com as participações
de autoridades, convidados e das
rainhas desse e de outros eventos

festivos tradicionais da cidade.

Em seguida os festejos serão

concentrados no Parque da

Fecarroz, tendo como atração a

4a Schützen Und Volkfest. (MR)

Divulgação

Entusiasmo: proprietário quer transformar o viveiro numa "mini-Amazônia"

·,····...t....,�,i

Passe naMoretti e conheça a linha 2000

de Pick-ups Ranger a Diesel .••

Seu bolso agradece!!
2
a
Dl
Cl
o

Av.. Mal .. Deodoro da Fonseca, 961
\
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Começa a faltar água na periferia jaraguaense
Lugaressem
instalações
sentem a estiagem
antes

Jaraguá do Sul - o baixo
nível de água no Rio Itapocu, que
deixa as pedras do leito à mostra
em diversos pontos, e o pro
longamento da estiagem come

çam a preocupar a população
jaraguaense. De acordo com o

Climerh (Centro Integrado de

Meteorologia e Recursos Hídri
cos de Santa Catarina), a média
de chuvas no mês de maio che

gou a 10% do normal para esta

época do ano, no Norte do Estado
e na região de Florianópolis. Na
periferia, em trechos onde a água
do Samae (Serviço Autônomo

Municipal de Água e Esgoto) não
chega ou existem sistemas

independentes de abastecimento,
falta água nos poços e fontes, em
decorrência da estiagem.

O agente-administrativo do

Corpo de Bombeiros Voluntários
deJaraguá do Sul, Odir Lehmkuhl
Júnior, teve que tomar banho na

sede da corporação, na manhã de

ontem, por falta de água em casa.

Ele reside no João Pessoa e

abastece a casa com água de

poço. "Abusamos um pouco no

final de semana e a fonte está
muito baixa", lamenta. No
mesmo terreno, reside Clara

Sacht, 84. Ela vive no local há
mais de 60 anos e prevê um'

inverno muito seco para a região.
"Nessa época, sempre chovia
muito mais. Este ano vai ser

difícil, tem que economizar

água", aconselha. Às pesquisas
do Climerh, ao contrário, indica
que o inverno terá índices nonnais
de chuva.

No Samae (Serviço Autôno

mo Municipal de Água e Es

goto), não existe preocupação
com o abastecimento. "Estamos
trabalhando normalmente, com o

mesmo ritmo. O nível do Rio

Itapocú está baixo, mas em

outras épocas ele já esteve mais
baixo e nem por isso tivemos falta
de água", garante o chefe de

serviços administrativos, Boni
fácio Formigari.

Formigari desconhece as

previsões de estiagem prolon
gada, mas ressalta que, de qual
quer forma, evitar o desperdício
é indispensável. "Em qualquer
época, economizar água é a

,-----,---------------,-,-t�-----------�--���.--:E::;:.::::dsOnJunkes/cp
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Estiagem: apesar do baixo nível da agua 110 Rio Itapocu, Samae garante o abastecimento

melhor atitude que o consumidor

pode tomar", diz. Se a estiagem
persistir, ele reconhece que vai
faltar água nos locais onde n-ão
há instalações e ;10S sistemas

independentes, como os que
existem na Barra do Rio Molha e

na Ilha da Figueira. Nesses

locais, com altitude elevada, o

PM tem vagas no programa da casa própria
Jaraguá doSul- A Polícia ciência para juntar os papéis

MilitardeJaraguádoSul iniciou necessários -, explica o ca-

processo para formação de pitão Amarildo de Assis, coor-
condomínio associativo, para denador do projeto. Ele optou
viabilizar a aquisição de casa por realizar programamisto, que
própria a militares e civis que inclui militares e civis, para
tenham renda familiar compro- facilitar o fechamento do grupo.
vada de R$ 900,00 a R$ "A maior vantagem desse con-

2.700,00.Oprojetofuncionanos domínio será a segurança",
moldes do realizado em Blu- garante.
menau, com apartamentos popu- . Os detalhes técnicos do
lares, financiados através da . condomínio serão definidos em

�aixa Econômica Federal, sem conjunto pelos' associados,
Juros e com carência de 20 anos depois de aprovados os cadas-
para pagar. tros pelo banco. O coordenador
- Ainda não conseguimos do projeto informa que o custo

fechar o bloco de interessados da prestação dos apartamentos
porque o processo exige doeu- vai variar entre R$ 250,00 e R$
mentação. Nem todos têm pa-

-

300,00, se for seguido o padrão

� EMERGÊNCIA t!I\
� ODONTOLÓGICA W

DISQUE: 9981 8000
9975 1684

Rafa�1 Luis Pamplona
CRO-SC 5117

adotado pelos associados no

condomíniodeBlumenau. "Essa
é uma oportunidade única para
quem pretende fugir do aluguel
porque os imóveis ficarão

prontos rapidamente", ressalta
o capitão. O contrato prévio
com a construrorajá foi filmado
e o prazo médio para entrega dos

apartamentos é de oito meses.

Os candidatos ao crédito
associativo precisam apresentar
comprovantes-de renda familiar
e cópias dos documentos

pessoais, além de preencher
formulário disponível na sede da
Polícia Militar, com o capitão
Amarildo de Assis, pelo telefone
190. (LC)

EMPRÉSTIMOS
Sem avalista, SPC e

CERASA.
Para funcionários

Federais, Polícia Civil,
Militar e Pensionistas
em até 18 vezes.
Tratar: 371-1214.

Samae capta água de ribeirões,
para abastecer os moradores.
"Nos ribeirões, a estiagem é
sentida mais rapidamente",
explica. .

CONSEQÜÊNCIAS
Além da falta de água, os

períodos de seca prolongada
prejudicam o meio ambiente,

com focos de incêndio. "As

pessoas jogam tocos de cigarro
na estrada ou queimam matas no

interior. Nessa época, controlar
essas ocorrências é muito difícil

porque tudo está seco", lamenta
o comandante do Corpo de

Bombeiros, Adolar Jark.
(LiSANDREA COSTA)

Grupo apresenta novo traçado

Agradecimento
A Casa da Amizade agradece e comunica a

todos que colaboraram que o prêmio da

cesta de cosmético ficou para a ganhadora
Talita Schlickting

Guaramirim - o futuro traçado
da ferrovia será confirmado nesta

quinta-feira, em Jaraguá do Sul. A
versão preliminar do projeto será

apresentada pelo Consórcio Prosul/

Enefer, como já aconteceu ontem, na
Prefeitura deGuaramirim.

Considerando o estudo a partir
de Guaramirim, o novo contorno

iniciará na altura da Caixa d'água,
seguindo a encosta do Morro
Defuntinho, descendo o Vale do
Ribeirão Schroeder (já no território
de Schroeder), cruza a SC-413 e

segue pela encosta do Morro Vieira.
Já em Jaraguá do Sul, contorna todo
o Morro Vieira, passa pela sela s

(formação topográfica) formada pela
Serra do Funil e Morro Vieira,
cruzando aRua Roberto Ziemarm (no
Bairro Amizade) e a Rua Augusto

Schwarz, nas proximidades da Ponte
do Rodeio Criolo.

Ainda no território jaraguaense,
continua à margem esquerda do Rio
Itapocu, cruza o rio e alcança o ponto
final, a dois quillômetros de Nereu

Ramos. De acordo com o engenheiro
Leovaldir Millack esta versão

dispensa aconstrução de um túnel e

é a rnais viável economicamente,
apesar de exigir a construção de dois
viadutos rodoviários e seis ferroviá

rios, que vão inflacionar o CUSto esti

madoemR$I,Smilhãoporquilômetro
construído. Omaior obstáculo é que
o traçado atingirá conjunto habita
cional no Bairro João Pessoa. Uma
das principais obras de arte previs
tas será o viaduto ferroviário sobre
a SC-413, na ligação de Guaramirim
com Joinville. (MILTON RAASCH)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Polícia prende casal de traficantes

Edson Junkes/CP

Outros 15
usuários foram
presos em toeaia,
no Amizade-

Aposentadomorre
na SC-413

Jaraguá do Sul - o casal
de traficantes Mário Cesar
Carvalho de Souza, de 26 anos,
jardineiro, eJanir Franzen,'28 anos,

desempregada, foi preso em

flagrante por tráfico de entorpe
centes. A prisão teve início através
de um telefonema anônimo para o

comissário de Corupá, Wanderlei
João Zocatelli. Segundo este

telefonema, pessoas de Corupá vi
nham para Rua Roberto Ziemann,
no Bairro Amizade, para comprar
drogas, Zocatelli e o Policial Militar
Martins fizeram campana no

endereço na sexta-feira, por volta
das 18 horas. Perceberam a

chegada de um motoqueiro e o

abordaram próximo a residência.
Em revistá, encontraram cinco

papelotes de maconha e cocaína.
O motoqueiro foi identificado

corno Mareio Cesar Schneider, 22
anos, operário, que confessou ser
viciado e pagoú R$10,00 pelo

Massaranduba - O

aposentadoMaurino Sueira, 61
anos, morreu na tarde de

ontem, quando o Escort, placa
MAZ-3587, deBlumenau,que
dirigia, bateu de frente com o

caminhão Agrale, placaLYN·
7531, de Jaraguá do Sul, no

quilômetro 46 da SC-411
Sueira sofreu traumatismo
craniano e politraumatisrno,
tendo morte instantânea.

O motorista do caminhão,
Lenor IvaldoGiliolli, 47, e do

Ford Pampa, placa MAE·

46216, também de Jaraguá do

Sul, que se envolveu no

acidente saíram ileso.

Segundo a Polícia Rodo
viária Federal do posto de

Itoupava, o aposentado perdeu
o controle do carro numa curva

e foi para contramão.

Tocaia.· casal é preso em flagrante por traficar cocaína e maconha 110 Bairro Amizade
, ,

papelote. Schneider confessou
ainda que adquiriu a droga de uma

.,

pessoa que ele conhecia apenas por
"Japa", de quem era freguês há

aproximadamente um ano,

Segundo Zocatelli, o entra e sai
da residência era intenso. Cerca de
15 usuários foram presos na

tocaia da polícia, quando saíam da

Carvalho e sua amásia foram
autuados em flagrante no artigo 12,
tráfico, enquanto Schneider foi,

, enquadrado no artigo 16, porte de

entorpecentes. Schneider pagou
fiança de R$sO,OO e está em

liberdade. Carvalho e Janir estão

no presídio à espera de julgamento.
(AGOSTINHO OLIVEIRA)

casa do traficante, e levados à

delegacia para prestar depoimento,
Às 21 horas, Mario Cesar
Carvalho de Souza foi preso,
quando saía de casa para buscar
mai s drogas, de acordo com o

com i ssári o, Na casa, foram
encontrados apenas um papelote '

de cocaína e um de maconha.

Consórcio Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

EDITAL
Tomada de Preços N° 077/2000

Secretaria da Família

{Tipo menor preço global
OBJETO: contratação de serviços de engenharia para

construção do CENTRO DE APOIO AO ADOLESCENTE E A

FAMíLIA, com área de 2.756,13m2, com fornecimento de mão
de-obra e materiais, aser edificado sobre imóvel situado na Rua

1022 - Arthur Breithaupt, bairro Ana Paula V.
TIPO: Menor Preço
REGIMENTO: Lei federal 8.q66/93 e demals alterações

pbsteriores
PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: até

as 9:00 horas dodia 09 de junho de 2000, (la divisão de protocolo
desta Prefeitura.
ABERTURA dos ENVELOPES: 9:30 horas do dia 09 de junho

de 2000 na SEda de reuniões.

INFORMAÇÕES: A íntegra- do Edital e esclàrecimentos

poderão ser obtidos no seguinte endereço: Rua Walter
Marquardt, n° 1.111, OU pelo fone (Oxx) (47) 372-8000 .

Jaraguá do Sul (SC), 05 de maio de 2000.

Uma das 16 maiores administradoras

de consórcios do Brasil

Contrata Profissionais de vendas (ambos os sexos) para a

Região de Jaraguá do Sul

OFERECEMOS REQUISITOS
•

* A maior remuneração da área
*

Reqistro em carteira
* Salário garantia
* Unimed
* Vale transporte
* Seguro de vida
* Treinamento
*Ótimo ambiente de trabalho

*

Experiência comprovada

em vendas
IRINEU PASOLD
Prefeito Municipal

* 1º grau completo
* Idade acima de 20 anos

OFICINA ME'CÂNICA
BAUMANN

FORD - FIAT - CHEVROLET - VOLKSWAGEN.* Boa fluência verbal
Dispomos dos seguintes serviços:

. Injeção Eletrônica . Freios .. Suspensão . Direção
-Toda linha de reparo de motor . Caixas

Agora também ampliamos para melhor atendê-lo
nos seguintes serviços:

. Geometria . Balanceamento =Toda linha de escapamentcs-

* Vontade de crescer

Os interessados deverão preencherproposta de emprego
no dià 22 e 23/05, munidos de documentos e foto 3x4, nà

R. Adé/ia Fischer, 239 - 2º piso ou fone 371-304,0, com Marcos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Barrichello e Ferrari não se entendem na Alemanha
Piloto foi
; .

o urnco a

fazer três
pit stops
Nürburgring - O GP da

Europa foi mais um capítulo na

já conturbada relação entre

Rubens Barrichello e sua equipe,
a Ferrari. O brasileiro terminou a

sexta etapa do Mundial de

Fórmula 1 na quarta colocação.
Venceu .Michael Schumacher,
comMika Hakkinen em segundo
e David Coulthard em terceiro.

Rubens saiu, espumando do

carro depois da prova de Nürbur

gring. Em italiano, disse que ficou
irritado com o resultado. Contou

que houve um "desentendimento"
com o time, que o chamou para
seu primeiro pit stop, nomomento
em que começava a chover forte
em Nürburgring, quando ele já
tinha passado a entrada dos boxes.
Foi obrigado a dar uma volta com

pneus para pista seca, perdendo
"mais de 20 segundos, perdendo

Pódio: Michael Schumacher, Mika Hakkinen e David CouZthard deixaram Rubinho para trás

a corrida inteira".
O brasileiro foi o único a fazer

três pit stops na corrida e ré
clamou disso também. "Foi uma
decisão arriscada, mas foi assim,
o que eu posso fazer?" E ele só

soube que teria de parar uma
terceira vez ao sair dos boxes

depois da segunda parada.
"Quando eu saí, eles me falaram:
'Acelera que você tem que parar
de novo'. Aí eu falei: 'Poxa, mas

a visibilidade está ruim, não vou

conseguir fazer muitas ultra

passagens' . Eles fizeram escolha
diferente para mim. Vou analisar

o GP com o time para saber por
que parei tanto.

Um engenheiro da Ferrari, que
pediu para não ter seu nome

mencionado, defendeu o time.
Falou que Barrichello foi
chamado para seu pit stop na

mesma \ volta de Schumacher.
"Mas €le não entendeu e passou
direto", alegou. "Dava tempo de

fazer as paradas dos dois na

rnesma volta porque ele estava

bem atrás."
Ross Brawn, o estrategista da

equipe, foi mais duro com o

brasileiro na questão dos três pit
stops. "Rubens não foi capaz de

ultrapassar dá maneira que eu

esperava, porque as condições
estavam difíceis."

A tática ferrarista para Barri

chello, visto que ele perdeu muito
tempo ná volta anterior à primeira
parada, era fazer dois pits rápi
dos para que o piloto pudesse ga
nhar posições e andar com o car

ro leve mais tempo. Quem "es

tragou" o plano foi Pedro de La

Rosa, que se manteve à frente do

brasileiro, com um carro da

pequenina Arrows, por 13 voltas.
(FLÁVIO GOMES)

Alemão daFerraripassaAyrton Sennaempontos,
Nürburgring - Com a vitória

de ontem em Nürburgring, Michael
Schumacher tornou-se o segundo
maior'piloto da história da F-I em

número de pontos. Chegou a 616 em
134 GPs (média de 4,59), contra 614
acumulados pelo brasileiro em 161

corridas (média deô.Slj.Ele só perde
agora pata Alain Prost, que em 199

.

provas somou 798,5 (4,01 por GP).
Os dois, porém, ganharam mais
títulos que o alemão. Prost con

quistou quatro campeonatos (85, 86,
89 e 93) e Senna, três (88, 90 e 91).
Schumacher foi campeão em 94 e 95.

O ferrarista também igualou
ontem o recorde de melhores voltas
de todos os tempos, 41, empatando

com Prost na primeira colocação.
Essa é uma marca que deve cair em

pouco tempo. Outra que não resiste
muito é a de Senna, segundo no

ranking dos que mais venceram na

F-I, 41 vezes. Schumacher chegou
ontem a 39 vitórias. Prost é o maior
vencedor de todos os tempos, com
51. (FG)
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Douglas Bogo vence a prova
u

e Spezia chega em quarto
!

•

Odair Fabiano Bosse

; Spezie bateu
I

quando estava
emsegundo
lugar_

Jaraguá cai na classificação
/

Jaraguá do Sul- o Joaçaba
surpreendeu o Jaraguá Futebol

Clube em pleno Estádio João

Marcatto, no domingo. Numjogo
de vários cartões amarelos e três

expulsões, o time do Oeste soube

aproveitar a experiência e supe
rioridade numérica em campo. No

início do primeiro tempo, Jefer
son Floripa sentiu uma fisgada e

deixou o campo para a entrada

de Dutra. Jeferson fez contra a

brindo o placar para o Joaçaba.
Dutra quase marcou gol olím
pico, obrigando o goleiro Adal

berto a mandar para escanteio.

No segundo tempo, Dionei

desperdiçou oportunidade, depois
da defesa do goleiro adversário.
Aos 15 minutos, o empate com

Leandro, que recebeu de Fabinho
e chutou cruzado, empatando o

jogo em 1 a 1. Quando o Tricolor
almejava a virada, Dutra, que já

tinha amarelo, entrou duro no

atacante Rogério e foi expulso.
Com um jogador a menos, o téc
nico Aroldo Duarte arriscou e co

locouMauriciono lugar do lateral
Reis. Claudinei, do Joaçaba, re
cebeu de Marcinho no meio da

zaga do Jaraguá e encobriu o go
leiro Éder, 2 a 1 para o Joaçaba.
Na frente, no placar, o time do
Oeste envolveu o Jaraguá, garan
tindo os três pontos e a liderança.

Próximo jogo do Jaraguá será

contra .o Guarani, amanhã, às

20h30, em Palhoça. O Joaçaba li
dera a Segundona ao lado do In

ternacional, com 9 pontos, o Jara

guá tem 2 pontos e ocupa a 9"

posição na classificação. Demais
resultados: Internacional 1 x O

Santa Catarina, Catarinense 2 x 1

Concórdia, Camboriú 1 x 1 Tim

bó, Tiradentes 1 x 1 Guarani e Blu

menauense 4 x 1 Curitibanos. tAO)

Jaraguá do Sul- A Fauesc
- Federação Catarinense de

Automobilismo de Santa Catarina
- realizou, domingo, a 4a Etapa
do Catarinense de Velocidade. Na

principal prova do dia, Marca A,
o piloto da Bogo Racing Team,
Douglas Bogo, largou em

segundo, conseguiu ultrapassar
logo no início, nas duas baterias,
e foi o campeão do dia. Alexandro
Spezia estava em segundo lugar,
quando bateu num retardatário,
caiu posições, conseguindo I

chegar em quarto lugar. Luciano
Schaefer, de Florianópolis,
chegou em segundo, Mateus
Greipel, de São Bento do Sul, em
terceiro.

Bogo é o líder do Marcas A,
com 90 pontos, seguido de
Schaefer, com 55, Alexandro

Spezia, com 47. Na Stock-Car,
Ivo Petras Konell, da FF. Racing,
capotou, quebrou o eixo e não

conseguiu largar. César Júnior

Barp, de Curitibanos, venceu a

Automobilismo: piloto Douglas Bogo é o campeão do dia

Valle aparece em 11°, com 17. Na

categoria Novatos outro jara
guaense vencedor, Dirceu Rau

sisse, seguido de Carlos Cesar

Votal e Rafael Ramthum. Rausis
se lidera a categoria Novatos,
com 11 pontos, seguido de An

derson Schaitel, com 9, e Rafael
Ramthum, com 8 pontos. Se

gundo Jairo Albuquerque, pre
sidente da Fauesc, pela estrutura
da pista e condições de trabalho

para as equipes, o autódromo de

Jaraguá do Sul deverá ter duas

provas pelo Estadual ano que
vem. (AGOSTINHO OLIVEIRA)

prova. Em segundo, revelação do
automobilismo catarinense em

1999 e deste ano, Eduardo Valle,
de Jaraguá di} Sul. Joelson Capis-,
trano e Paulo César Capistrano,
os dois de Florianópolis, chega
ram em 3° e 4° lugares, respec
tivamente.

Na Stock-Car, a liderança do
Catarinense é de José Carlos

. Franzói, com 68 pontos, em

segundo lugar, Armin Kliewer,
com 48, e em terceiro, Joelson

Capistrano, também com 48

pontos. Ivo Petras Konell está em

9° lugar, com 9 pontos, e Eduardo

Bangu está nas semifinais
Jaraguá do Sul- O Bangu

surpreendeu classificando-se para
as semifinais do Campeonato
Varzeano Taça Raul Valdir

Rodrigues. Depois de conquistar
a última vaga para a segunda fase,
só a vitória interessava sobre o

Água Verde, que jogava pelo
empate. O Bangu venceu por 2 a

O e está nas semifinais. Os outros
resultados da última rodada da

segunda fase, disputada no

sábado, foram: Kiferro 3 x 1

Santa Luzia, Santo Antônio 3 x 1

Automóveis Pradi e Atlético

Paraná O x O Amizade. As semi
finais ficaram assim: Kiferro x

Atlético Paraná e Bangu x

Amizade. Os jogos que definirão
os finalistas serão disputados
sábado que vem, na Vila Lalau.
(AO)

Três times lideram campeonatoDedé faz dois gols ea FME vence a Unisul
segundo Tomazelli, será a volta do

Alvorada nas disputas do campeo
nato, e a participação do Caxias e

Nacional na competição.
As chaves para a primeira fase

ficaram assim: Chave A: Guarani,
Garibaldi, Alvorada e Caxias.

Chave B: Vitória e Cruz de

Malta, Flamengo e Nacional. A

primeira rodada foi disputada no

domingo, com os seguintes resul
tados: Flamengo 6 x 4 Cruz de

Malta, Vitória 5 x 2Nacional e Gua

rani 2 x 1 Garibaldi. Nos titulares,

Flamengo O x 3 Cruz de Malta,
Vitória 8 x INacional e Guarani 5 .

xlGaribaldi. A seqüência do Cam
peonato será no domingo. (AO)

Jaraguá doSul- Iniciou no

domingo o Campeonato Integra
ção de Futebol, promoção da Liga
Jaraguaense de Futebol. O pre
sidente da LW, Rogério Tomazelli,
destacou que oito equipes disputa
rão o campeonato, sendo que a pri
meira fase serão disputados jogos
dentro das chaves em turno e re

turno. Classificam-se para as semi
finàis as duas melhores de cada

grupo em cruzamento olímpico, ou
seja, a 1 a da Chave A enfrentará a

2a da Chave B, e a l" da B joga
com ala colocada da Chave A.

I

Os dois vencedores das semifi-
nais vão para a decisão do Campeo
nato Integração. As novidades,

Jaraguá do Sul- A vitória

da FME/Breithaupt/Caraguá
sobre a Unisul/Colegial, por 4 a

O, manteve Jaraguá do Sul na

liderança do Estadual de futsal.

Dedé fez dois gols no jogo. Os
outros dois foram marcados por
Alisson e Rafael, cobrando

pênalti no final da partida. Apesar
do placar, o goleiro Paulinho fez
defesas importantes durante a

partida, garantindo a vitória. O
técnico de Florianópolis, Niltinho,
acredita que o gol contra de
Alisson desestabilizou o time em

quadra. "O gol foi no momento

em que meu time estava melhor
em quadra", disse Niltinho.

Chico Lins atuou na posição
e fez o pênalti convertido por
Rafael. Marcel. criou as

oportunidades mais perigosas em
favor da Unisul. O técnicoManoel

Dalpasquale levou o terceiro
cartão amarelo e não poderá ficar
no banco de reservas na primeira
partida do returno, no dia 3 de

junho, no Ginásio de Esportes
ArthurMüller, contra a Agroeste.
Com este resultado, Jaraguá do

Sul mantém a liderança do
Catarinense de Futsal Divisão

Especial.
Demais resultados: Unoesc/

São Miguel 7 x 5 TaschibraiBlu

menau, Seara 4 x 6 AABB/Chape-

có e Tuper/São Bento do Sul 4 x

3 Agroeste/Palmitos. A classifi

cação aponta a liderança de Jara

guá do Sul com 20 pontos, segui
do de Tuper, com 19; Unoesc,
com 17; Unisul, com 14; Taschi
bra, com 13; Agroeste, com 8;
Gaboardi e AABB, com 5, e Seara
com zero.

FUTSAL JUVENIL - Na

preliminar, o futsal Juvenil de

Jaraguá do Sul venceu o Colegial,
de Florianópolis, também por 4 a

O. Com este resultado, a equipe
mantém o aproveitamento de

100% dos pontos disputados em

quatro jogos. Jaraguá do Sullidera
a categoria com 12 pontos. (AO)
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