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Limite de c�tas a_ têxteis b"rasilei.ros�
pela Argentina nao afetara Marisol �

o limite de cotas às im

portações de produ tos
têxteis brasileiros, deter
minado peloMinistério da
Economia da Argentina,
não afetará a comercia

lização da Marisol. De

acordo com o diretor
comercial da empresa,
Robson Amorim, apenas
3% da produção total da
Marisol são exportados.
Mesmo assim, as ex

portações para a Argentina
são feitas via filial da Ma

risol naquele país. "O foco

principal da empresa é o

mercado interno", justifi-

""AIS SABOR PARA SUA VIDA.

'Delas Rodas
Industrial

cou, informando que o

faturamento da Marisol
deve ficar em R$ 180
milhões este ano.

A medida, prevista para
entrar em vigor no próximo
dia 31, pegou o governo bra
sileiro de surpresa, que pro
meteu recorrer da decisão,
considerada unilateral. O

subsecretário-geral de

Assuntos de Integração e de

Comércio Exterior do Ita

maraty, José Alfredo Graça
Lima, disse que a portaria
argentina desrespeita o

acordo do Mercosul.
O regime de cotas im

pasto pela Argentina esta

belece importações anuais
de 390,760 mil quilos

, para tecidos de filamen

tos, 146,610mil quilos de

tecidos de ligas especiais,
169,175 mil quilos de
tecidos para lençóis e

513,947 mil quilos para
tecidos. Página 5

Edson JunkeslCP

Quatro revendedoras de veículos de Iaraguâ do Sul foram
fechadas durante a Operação Norte, desencadeada pelas
polícias Civil e Militar segunda-feira e ontem. Os
estabelecimentos não tinham alvará. de funcionamento e

Inscrição Estadual. A Receita Federal deu prazo de 15 dias

para regularizar a situação.
Na mesma operação, dois motoristas foram presos com

carteira de habilitação falsa. A políciaprendeu ainda Cláudio
Pereira e Valdir José Soarespor porte de maconha.
E o dono da Boate Tropicana, em Massaranduba, foi preso
ao ser flagrado mantendo uma menor de 16 anos para

programas. Página 10

Bertoldi quer PPB
com chapa pura
o vereador em Jaraguá do

SulMoacirBertoldi (Pl'B) vol
tou a afirmar que quer ser can
didato a prefeito no ano que
vem. O PPB está negociando
com as demais legendas que in
tegram a coligaçãoMais Santa
Catarina uma futura aliançapara
as próximas eleições.

Bertoldi disse que é contrá
rio ao lançamento de candidato
único, argumentando que as ali

anças prejudicam as adminis

trações.já que a composição
da equipe de governo não con
segue contemplar os partidos
e esbarram nos interesses pes
soais e partidários.

Na opinião dele, a propos
ta em lançar o nome do pré
candidato commelhores chan
ces é discurso de político.
"Ninguém vai abrir mão da

candidatura em favor de um
candidato de outro partido",
afirmou. Página 3
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* Jorge Schemes

da imprensa; especialmente de

deterrninadas emissoras de TV,
às quais têm espaço cati vo para
esses bandidos disfarçados de
atores. Não restam dúvidas de

que isso têm contribuído para a

banalização da violência, dei
xando a impressão que o crime
se tornou um meio justificável
para a "escalada" da fama e da

popularidade. O que não se pode
entender e, não deveria ser

permitido (pelo menos do ponto
de vista ético), é a maneira com

que os meios de comunicação
de massa incentiva tais crápulas
a dar entrevistas e falar de seus

fei tos fora-da-lei; e alguns são

tão hábeis em se "justificar", que
falam como se ajustiça, e não
eles, fosse um instrumento de

tirania e um flagelo social.

Está na hora de dar um

basta ao privilégio que os cri

minosos deste País desfrutam
diante da telinha. No máximo,
se deveria mostrar fotos para
que a população os identi

ficasse, mas estender a con-

CORREIO DO POVO

realizou o Vestibular da Canção, reunindo colégios e cursinhos

pré-universitários numa disputa muito-mais do que musical.

Exigia-se. também conhecimento, rapidez, [talento. Além de

apresentação de músicas inéditas, defendidas .na Il)�jor,ia das
vezes pelos próprios autores, Ull13; ,das,plàv�s"do :fe'sfiv�1I
consistia em musicar poesias. Um dos gruposfezurri bel íssi 610 assaltantes e criminosos vêm se

fado em cima do poema Cidade de S�nto-s.i' d�,Cora Coralina. apresentando e até sejustifican
O objetivo era excitar a criatividade"dll todâ� as suas formas: "do na mídia brasileira. Parece

o's estudantes conseguiam c'on'ciliar versos, às vezes ,que o desejo em ficar fãp10so
e x t re m amen te t rág i cos, c om m ú s i c as p rofu nd a me n í e' ,. atinge até mesmo os meios ruais

românticas. O jovem é prenhe de emoção que pode ser traduzida degradantes da sociedade, nem
.

e III versos e mú sicas, basta oportu n i dade. Era isso que o que para isso seja necessário ex
Vestibu lar da Canção prometia. O festival exigia muito também por a público os detalhes de atos
dos jurados. Para aval iar, era preciso ruais do que çomperênc ia criminais como matar, roubar e
profissional, era necessário sen�(�tlidqd€ e.xintonia com o estuprar, Algumas vezes, chega
momento e com o tema em si. Era à 'têhtati"v,a,êl;}�',revelar novos

, ,.' .),,';
talentos e promover a liberdade de expressão.

'

Os festivais promovidos aqui fogem à lógica e desviam-se
dos objetivos. Não se trata de crítica. A intenção é provocar a

discussão e p e rm it i r reavaliar a forma e o conteúdo;
possibilitando o aparecimento de outros Chico Buarque eMilton

Nascimento, que levaram o talento do compositor brasileiro e a

beleza da música para todo o mundo. Nesses dias pagoxé, a

poesia e a musicalidade são relegadas para ceder lugar a outra

parte da anatomia humana. É preciso acreditar no talento e

promover uma revolução cultural.
Os próprios jurados devem sentir dificuldades para avaliar

os cantores. Às vezes, o melhor não interpretou a música mais
conhecida ou que ruais agradou ao público. Num verdadeiro

festival, a análise éda letra e da melodia, além da harmonia e

interação entre elas. Logicamente que a interpretação é

importante para "arrastar" e conquistar o público, mas o

essencial é o julgamento da canção. Os festivais movimentavam
os jovens num empolgado e emocionante desafio de fazer música
de gente grande.

A preservação da música brasileira de qualidade, que encanta
o mundo, está desaparecendo. Os verdadeiros festivais, as

grandes vitrines da MPB, foram dejxados ,de Lado para ceder _

lugar aos shows de calouros, onde a plàtéiâ\se encanta COIll as

músicas de letras fáceis.e melodias pegaJô�·as. Ainda é tempo
para resgatar o talento do brasileiro; basta menos invencionismo
e mais incentivos. Se continuai: a simplicidade da cópia, sem a

excitação, os organizadores v;ãG\fl,�eIJgS "buzinar a moça e

comandar a mass,a'\ ','

Foto do Fato

Michelle

Radowit:
recebe as

chaves do
Pálio zero

quilômetro,
sorteado pela
organização

da a"

Multifeira, na
noite de

domingo

Balançando a pança
Diferente do que se propõe o título, o Festival Sesiano da

Canção, realizado na noite de domingo, no Parque Municipal
de Eventos, é mais um show de calouro do que propriamente
um Festival. Os jurados avaliam os cantores e não a letra e a

melodia, já que as músicas interpretadas por eles são de outros

compositores e, geralmente, consagradas. Nem o estilo é

obedecido. Permite-se inscrever sertanejos, populares,
românticos, axé e pagode, tudo num

só concurso, como um grande
programa de auditório.

O sucesso de público, registrado
também .nos festivais estudantis da

. MPB promovidos pela Secretaria de

Cultura, que segue os mesmos moldes,
não assegura a nomenclatura. A

forma cOTDO .é-feita inibe e poda a

criatividade. O artista, às vezes não

sabe, mas ·se acha se tiver opor
tunidade e o incentivo. Música é forma
direta de comunicação e"com liber
dade, pode-se criar maravilhas. Basta
.relembrar os festivais da Record, que'
revelaram Chico Buarque, Ca�ta.i}o
Veloso, Edu Lobo, Milton Nascimento
e tantos outros,

Entre ,,1979 e 1982, a TV Cultura Os novos "astros" da mídia brasileira

j

É revoltante a f�rma como

a serrepugnante a maneira co

mo esses "novos astros nacio-
nais falam de seus crimes e bar

báries. Geralmente são "depoi
mentos" marcados pel a frieza e

indiferença, sem o menor senti

mento de culpabilidade ou qual
quer evidência e arrependimen
to. Há até aqueles que roubam
a cena e chegam ao cúmulo de
falar como se eles fossem as víti

mas, reduzindo as verdadeiras

vítimas (coitadas) a meros ato
res coadjuvantes.

E se tudo isso não bastasse,
tais "personagens" ainda rece

bem cobertura exclusiva e, em

determinados casos, exaustiva,

versa a ponto de ouvir comen

tários irônicos, tais como: "Eu
assaltei, mas não queria matá

lo, foi um acidente ... ", ou ain

da: "Fui obrigado a atirar, a ví
tima reagiu ... se não tivesse rea
gido estaria 'tudo bem' ...

" Como

se assalto fosse uma coisa

normal, com que a população
já está acostumada. E o que é

pior: "Matei para aliviar a dor
da vítima" ou ain-da: "Eu

queria superar o número de

vítimas feitas pelo maníaco do

parque" .

Não defendo a censura,

mas de bom senso e de limites

éticos de comportamento por
parte das emissoras de TV e

seus apresentadores. Pelo

arnor de Deus e pelo bem de

nossas crianças e adoles

centes, chega de tanta bajula>
ção a esses marginais. É hora

de exaltar a Justiça e defender

as verdadeiras vítimas.

* Pastor, coordenador do
Ministério Vida Cristã.
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Ninguém duvida da seriedade e da responsabilidade das monitoras
da Zona Azul, que têm cumprido com muita eficiência a função.
A disciplina é tanta que alguns motoristas, acostumados ao

jeitinho, se irritam.
Entretanto, às vezes querem ser tão CDF que chegam à

intransigência.
Na semana passada, um motorista estacionou o veículo no

Centro. Dez minutos depois de vencido o cartão, estava do outro

lado da rua a espera de uma monitorá quando, de repente, viu
uma notificando o carro.

Mais que depressa foi até a monitorá para comprar outro cartão.
Ela gentilmente vendeu, mas continuou a preencher a guia,
alegando que o cartão estava vencido seis minutos além dos

cinco de tolerância. É mole?

Que feio

Depois de confirmada a vitória
da chapa 2, de oposição à atual
diretoria do Sindicato do

Comércio, alguns militantes
ruais afoitos e mal-educados

pixaram a sede da entidade com

frases e as iniciais da
Central Única dos
Trabalhadores.
Pelo visto, vai ser preciso muito
rnais do que reorganização.
Será preciso algumas noções
de respeito e educação.

Será?
A Câmara de Jaraguä do Sul

reuniu-se duas vezes na semana

passada e uma vez nesta, em
sessões extraordinärias,

convocadas pelo prefeito Irineu
Pasold (PSDB), para analisar II

projetos.
Em princípio, foi divulgado que
cada um dos vereadores rece

beria R$ 130,00 por sessão. En

tretanto, a emenda constitucio
nal 19, de 5 de junho de 1998,

proíbe o pagamento. Como fica?

Brasa
Outra pesquisa de intenção de votos em Guaramitim apresentou
números diferentes da consulta anterior, divulgada por esse

espaço, provando que há interesses em jogo.
Nessa última, o prefeito Antonio Carlos Zimmermann (PMDB)
lidera com aproximadamente 30%, seguido pelo vereador Ivaldo

Kuczkowski (sern partido) e Lauro Fröhlich (PFL).
Zimermann também lidera o Índice de rejeição.

� as sessões extraordinárias realizadas nos dias 12 e 14 de julho as

principais ações dos vereadores foram:
Aprovado por 12 votos, em l�,discussão; Proj�tQ de Lei do Executivo
Municipal, que di?pÖ�}sqbt�pêis

... . ,',

aLd.e Equçação.
Aprovada por 13v9tô�a'�Hl�.Dd

".

ójeto,delei
complementar qu'�í�Üfqii�ªöiiF( (çeq�(r,emiSsão e dá
outras providênc iá§%;sübscrita.por todos o s,vereadores::1'ifl
Aprovado em 1 a vqlaÇªQ,.P9L.gS@9S,QPtºJ�1º,ªêl�iç9mplementar
001/99 do Executivo Muqicipal, com. eme

..

'Véj.
Aprovados em 1 a vota

-

ó' por13 vQtos! •....... '

..
' ........•.. L�is do Executivo

Municipal, a saber
. .

nslerêriCiª�Jdo Sàmae para a

Prefeitura Municip nvénío é
/.'

Secreiaría do Estado da

Educação e do De i0, éjbe,[�cier sistema de

cooperação técnic
.

tr. COlát;'p que ratifica
termo de adesão ao plän6 est�d(Já. e as�Jstê JtPÇJ.çßutica básica,
celebrado entre a SéQrélä'na;qe:;Está:do, dá$�Ôâ�;;é;:o.múhícípiO; o que
autoriza o município:·atiàvê'saoFün�ô"MuMêrpâr}deSaúdß,·celebrar
convênio com o Sindicato dos Trabalhadóres Ru' brir crédito
especial; o que autoriza o muniéípio!a dOar mi:!te tdcos à Celesc.
Aprovado por 14.vÓt9�, i�f11.1rYQtªção � 'o to/de lei do
executivo municipal;denÖminando � rua de Avenida Waldemar
Grubba. <;.; \ i " , ..:i/. /
Lorita Zanotti Karst�n teve àprovad�s �s r óes parä'denominar a rua

907 de Ela Ida TherezaSieweFtHanOemann,e.á'fua rua 368 de Ilda

Formigari. <>j .'.. ": ,'" ,\';'1-< .

Pedro Anacleto Garcia, teveapfOvi!dà>aO\,J
"

indicação para denominar a rua 949
de Erwin Schütze,

CÂMARA
MUNICIPAL DE

JARAGUÁ DO SUL

Bertoldi defende lançamento
de candidaturas por partidos
Legenda reúne-se
no início do mês

para analisar as

eleições de 2000

Jaraguá do Sul - O verea

dor Moacir Bertoldi (PPB), pré
candidato a prefeito, é contrário
ao lançamento de candidato
único dos partidos que integram
a coligaçãoMais Santa Catarina.
Ele confirmou a disposição em

disputara convenção do PPB,
apesar da legenda estar ne

gociando com as demais uma

possível aliança para as eleições
municipais do ano que vem.

Segundo ele, as coligações "só

trazem problemas para a ad

ministração".
Bertoldi argumenta que as

grandes frentes de partidos não

conseguem conci liar as neces

sidades da administração com os

interesses pessoais. "Os exern

pios estão por todos os lados,
basta prestar atenção. Na com

posição da equipe de governo,

aparecem os primeiros rachas e

desavenças, porque não con

templa todas as legendas e as

cobranças atrapalham a

administração", argumentou,
afirmando que não abre mão

em ser o candidato do PPB

nas eleições do próximo ano.

Na opinião dele, a proposta
defendida pelos partidos em

negociação de lançar o can

didato que estiver em melhores

condições não passarn de
discursos políticos. "Na hora,
ninguém vai abrir mão da

candidatura em favor de um

Posição: Berto/di quer ser candidato a prefeito pelo PPH

nome de outro partido", afirmou,
acres-centando que, numa aliança,
o vice-prefeito poderã estar de olho
na próxima eleição e criar

embaraços ao titular, "O vice de

um partido vai ajudar o prefeito de
outro se ele tiver pretensões
futuras?", indagou.

Outro argumento do ve

reador para reforçar a idéia de

lançamento de candidaturas

próprias por legendas é a di

f'iculdade em adm i ni strar os

interesses. "Às vezes, é muito
difícil resolver as desavenças
internas, o que dirá administrar
interesses de outras legendas",
frisou, sugerindo que cada

partido do Município lance

candidato a prefeito. "Talvez

seja a solução para o governo
adrnini strar com menos COIll

promissos pessoais e parti
dários", completou.

REUNIÃO - O Diretório

Municipal do PPB faz reunião

para discutir as eleições do pró
ximo ano, na primeira semana de

agosto, em local a ser definido.
Na oportunidade, serão debati

das as possívei s ai i anças e as

chances em disputar as eleições
com chapa pura.

Bertoldi afirmou que pretende
cobrar dos dirigentes locais uma

posição em relação a eventuais
candidatos. "Vou insistir em ser

candidato a prefeito e defender a
idéia de lançamento de chapa pu
ra", reforçou.

Amvali debate pautaparaCongresso dePrefeitos
Jaraguá do Sul - Pre

feitos da Amvali (Associação
dos Municípios do Vale do

Itapocu) estiveram reunidos
na noite de ontem na sede da

entidade para elaborar e dis
cutir a pauta que levarão ao

Congresso de Prefeitos, que
acontece nos dias 17 e 18 de

agosto, em Lages. O tema

principal do congresso, que
reunirá secretários de governo,
prefeitos e o governador Es
peridião Amin (PPB), será a de

finição da competência do Es

tado e dos municípios nas áreas

de saúde, educação, meio am

biente e desenvolvimento
social.

De acordo com a secretária

executiva da Amvali, Maria Te

reza Nora, o Estado interfere em

alguns setores de competência
dos municípios e repassa respon
sabi I idades consti tucionalrnente
do Estado. "No que se refere ao

Conselho Tutelar e o transpolte
escolar de segundo grau, por
exemplo, existem divergências.
Até onde vai a competência dos

Municípios? Em alguns casos, o

Ministério Público afirma que é

competência da administração
municipal", lembrou.

Os prefeitos discutiram tam

bém o planejamento estadual, com
destaque para o Orçamento Re

gionalizado, regionalização e

plano plurianual.
Com relação à terceirização

das rodovias, os prefeitos que
rem saber quais os critérios usa

dos na escolha das estradas e

quem assumirá a resp o ns a

bilidade em caso de obstrução
das vias. "Nós não concorda
mos com os valores estabeleci
dos para os pedágios. Vamos
reivindicar que fiquem entre R$
1,00 e R$ 2,00, numa primeira
fase. Os R$ 3,50 definidos,
somente. depois de concluídas
as melhorias", declarou Maria

Tereza, acrescentando que os

prefe i tos querem ai nd a me

lhorar as relações com a ad

ministração estadual.
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Vestindo·]araguá· do Sul
Kamisão completa 38 anos servindo
jaraguá do Sulcom estilo e elegância

Com muito bom

gosto, elegância e

o charme de quem
está chegando à .

idade da loba,
Kamisão completa
38 anos vestindo os

homens e as mulheres
de estilo.

cuecas, gravatas,
calças, camisas,

paletós e temos,
tudo com um toque
de classe e elegância.
Para elas, blazers,
conjuntos, calças,
saias, blusas
e acessórios, que

descontos de 250/0 a

500/0 nos pagamentos
à vista e

no cre

diário.

Kamisão

trabalha

"Não é promoção, e
muito menos liquida
ção, é a

festa.
de

aniver

sário

da loja".
Nessa

festa,
que irá

até o

dia 25

de julho,
-Karnlsão

está

oferecen
do

com

completa
linha valorizam as formas
masculina femininas, deixando-
e as em evidência.
feminina. Kamisão atende de .

Para

Para comemorar

essa história de

sucesso, Kamisão
está presenteando
seus clientes
com descontos de até

500/0' em algumas
mercadorias, como
afirma o proprietário,
Ivo Ewald.

segunda a sexta-feira,
das 8h30 às 12 horas,eles,

sapatos,
meias,
cintos,

e das 13h30 às

19 horas, aos sábados,
das 8h30 às 13 horas.

Av. Getúlio Vargas, 55 - Centro - Jaraguá do Sul - Fone (047) 372-0460
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Restrições a produtos têxteis
não afetam vendas daMarisol
Empresa exporta
3% da produção.
Brasil vai recorrer
damedida àOMe

Jaraguá do Sul - A portaria
do Ministério da Economia da

Argentina, estabelecendo cotas

para importação de produtos
têxteis, não afetará as nego
ciações da Marisol. De acordo

com o diretor-comercial da

empresa, Robson Amorim, ape
nas 3% da produção da Marisol
são exportados, além de transferir

produtos já confeccionados para
a unidade argentina. Ele ar

gumentou ainda que a medida

estabelecida pela Argentina só

atinge tecidos comercializados a

metro, e não os confeccionados.
- Não conhecemos profun

damerite o teor da portaria.
Entretanto, a-informação que nos

chega é que era atingirá apenas
os prod u tos têx tei s comer

cializados a metro. Mesmo

assim, o Ministério da Economia

Argentina estabeleceu cotas de

importação, e não sobretaxa os

produtos - explicou, inforrnando
que o faturamento da Marisol para
este ano deve ficar na casa dos

R$ 180 milhões.
Na semana passada, o Mi

nisiério da Economia divulgou
que vai estabelecer cotas de

importação de produtos têxteis
brasileiros a partir do dia 31. A
medida surpreendeu o governo
brasi lei ro, que prometeu lutar

para derrubar o regime de cotas.

O subsecretário-geral de As-

Isenta: Marisol não será atingida pela medida argentina

suntos de Integração e de
Comércio Exterior do Itamaraty,
José Alfredo Graça Lima, disse
que a portaria argentina des

respeita o acordo do Mercosul.

Graça Lima lembrou ainda que
o acordo não permite a aplicação
de salvaguarda em regime de

união aduaneira. "Não está com

provado o dano causado pelo
Brasi I a produtores argentinos do
setor. Não se aplicam salva

guardas em um regime de livre

comércio, nem mesmo se esse

estiver protegido sob o guarda
chuva da OrganizaçãoMundial do
Comércio", afirmou, lembrando
que, ao recorrer à OMC, a Ar

gentina está dizendo que o Mer

cosul é omisso com relação a

têxtil. "Ela (Argentina) não fez
nenhuma consulta ao Grupo
Mercado Comum do Bloco",
reforçou Graça Lima.

o. Ministério do Desenvolvi-

mento, Indústria e Comércio in
formou que as exportações têxteis
brasileiras para a Argentina, de
janeiro a maio, sofreram queda
de mais de 90%. No mesmo perí
odo do ano passado, as expor

tações alcançaram; US$ 136,60
milhões, enquanto que este ano

registrou US$ 11,48 milhões.

Segundo Graça Lima, se nos pró
ximos 60 dias Brasil e Argentina
não chegarem a um acordo, a

OMC terá outros 30 dias para
analisar o caso e detenninar as

recomendações que devem ser

seguidas pelos dois países.
O regime de cotas imposto

pela Argentina estabelece impor
tações anuais de 390,760 mil

quilos para tecidos de filamentos,
146,610 mil quilos de tecidos de

ligas especiais, 169,175 mil quilos
de tecidos para lençóis e 5 13,947
mil quilos para tecidos mes

clados.

---------------------.

[J A Weg firmou convênio de cooperação tecnológica com o Institut Für Lacker und Farben
e V. Magdeburg, da Alemanha.
O contrato prevê a ida de engenheiros e técnicos da fábrica de tintas e vernizes para o instituto
alemão e a vinda de profissionais à Weg.
O programa de cooperação inclui assuntos como novos produtos e tecnologias, treinamento
em produtos e processos, calorimetria e análises físico-químicas.

[J A partir da primeira semana de agosto, o Sindicato do Vestuário inicia o Programa Cidadania e

Emprego aos t;'abalhadores do setor, com a implantação do curso Básico de Informática, em convênio
com a CDI Informática.
As vagas são limitadas e gratuitas, podendo ser feitas na sede do sindicato até o dia 2 de agosto.
Maiores informações pelo ielefone 371-2322.

[J O Supremo Tribunal Federal indeferiu o pedido de liminar impetrado pela Confederação
Nacional dosMetalúrgicos filiados à CUT centra a cobrança da CPMF (Contribuição Provisória
de Movimentação Financeira).
O Tribunal alegou que a ação era extensiva aos cerca de 1,1 milhão de trabalhadores e não

apenas aos associados da entidade.
A Assessoria Jurídica da Confederação analisa a possibilidade de acatar o conselho do Supremo

l
e apresentar outra ação apenas para os filiados. -

--------------�-----------------�

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E

INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL

·,,-,cp

ASSOCIADOS DA ACIJS GOZARÃO DE NOVOS
BENEFÍCIOS

A Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul
vai oferecer uma maior gama de serviços para os

associados. O consultor contratado pela Acijs, Elson
Peixoto, apresentou os resultados e ações dentro do projeto
de ampliação do quadro de associados, cujo propósito é

buscar um número maior de sócios, principalmente as

empresas de menor porte. O benefício fundamenta-se na

concessão de descontos junto as empresas conveniadas,
um atrativo que tem agradado na busca de novos

associados, constatou o consultor,

lá existem. mais de 40 conveniadas e outras estão

finalizando os entendimentos para a parceria, em 17 ramos

de atividade. Todos os associados gozarão do benefício,
por extensão, o que é bom para as duas partes. A iniciativa

foi bem recebida pela classe empresarial. Além dos serviços
. que a Acijs oferece, os convênios garantirão outras

vantagens adicionais.
O presidente Eduardo Ferreira Horn acredita que o

quadro social vai crescer significamente. Uma carteira social
está sendo criada, identificando a empresa como filiada à

Acijs. E haverá, também, uma ampla divulgação das

empresas parceiras, para que todos gozem dos benefícios

concedidos, através de descontos especiais.

AVALIAÇÃO DO CURSO DE GESTÃO
AVANÇADA É POSITIVA i

Trinta e oito participantes concluíram o curso de Gestão

Avançada, realizado pela Fundação Esag, através da

Europeari University, com a parceria do Sistema Fiesc-Sesi
e Associação Comercial e Industrial de Iaraguá do Sul. O
aluno/participante, Antônio César da Silva, prestou
depoimento sobre o curso, considerado bom,
principalmente pela oportunidade do contato estreito com

professores europeus, que atuam também na área de
assessoria. Iniciado em fevereiro e concluído emjunho, o
curso de Gestão Avançada, na avaliação de Antônio César,
agradou pelo conteúdo dos cinco módulos e pela troca de

impressões sobre como os europeus vêem o Brasil, e

também o estreito trabalho realizado com o grupo em

relação às empresas em que atuam.

O curso aconteceu no Senai - Centro de Educação e

Tecnologia de Iaraguá do Sul. 1 Jm novo curso está previsto
para o segundo semestre, de agosto a dezembro, informa
o diretorNewton Gilberto Saloman. O Senai estámantendo
contatos com as empresas para o fechamento do novo

grupo. O custo total é R$ 2.700,00, em seis parcelas de

R$ 450,00.

Gráfica e.Editora CP Ltda.

Orçamento sem compromisso
Rua WalterMarquardt, 1.180

Telefones (047) 370-7919/370-8654/370-8649/370-7944
E-mail: corpovo@jgs.matrix.com.br
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Tecidos

Confecções
Calçados

Crediário próprio
Atendimento das 9 às 20 horas

Fone: 371-4100

CJJr. 9lcgr 9íideki CAodrigues da Ui!otl

Ortopedia e Traumatologia
Cirurgia do Joelho - Artroscopia

CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA

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

Esquente seu coração
Doe um agasalho a

seu irmãol
APOIO,

�)�!�! Prensas Térmicas

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

home a e - htt ://yvww.metalnox.com.br

PiAZ �RA
.
��e.�

Q�velli, a loja
que veste o

homem de
bom 8osto.

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

ELETROLISE
Adote esta técnica e elimine o problema de vez

Consultas sem compromisso

eLE/DE LOT/TO
Fone/Fax: (047) 372-3325

.

R: Manoel Luiz da Silva, 139 (Próx. ao Fórum) - Vila Nova - Jaraguá do Sul

CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
DR. EDSON CARLOS SCHULZ

Ecografia Geral
Endoscopia Digestiva

Clínica Geral e Aparelho Digestivo
DR. JULIANE T. SCHULZ
CIRURGIÃ-DENTISTA

Rua: Jorge Czerniewicz, 84 - Jaraguá do Sul - Centro
Fone: (047) 372-3932/371-1109

/
./

o jogador Dão, da equipe Breithaupt/FME, com uma 'galer
superanimada; no Baile de Férias, no Clube Atlético Baepen

o presidente do

Rotary Clube de

Guaramirim,
Walter

Fiamoncini, com
ex-presidente
Alencar Vasquez.
Destaque para o

belo trabalho que
realizam naquele
clube de serviço

Roberto,
Alessandra,
Cleide e os

proprietários,
Itamare

Márcia da

Silva,
comemorando
os cinco anos

de sucesso da
Imobiliária

Itaivan

Álvaro � Sal�t� Kunel; r�sponsáveis
pelos pratos deliciosos servidos nos

salões principais do Clube Atlético

Baependi, comemorando, comjantar
festivo, o aniversário dafilha, Karina '\

Aniversario, amanhã, Vil'"
Macedo Póvoas, e recebe
carinho dos familiares e amig

GONÇALVES
CONTABILIDADE
Rua: Felipe Schmidt, 86
oneIFax: (047) 371-3751

Máquinas para empacotamento
Rua Araquari, 136 ;. Ilha da Figueira

FONE: (047) 370-4540 - FAX: (047) 370-4003
Jaraguá do Sul - SC
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História, Fatos eTradiÇ@ CORREIO DO POVO
Quarta-feira,

21 dejulho de 1999

História em fotos Por Egon Iagnow

Na noite de 3 de julho, Jaraguá do

Sul perdeu um de seus mais'

ilustres filhos, o sr. Emílio da

Silva. Ilustre pela profissão de
.

sapateiro, professor, vereador,
agentede estatística e tantas

outras funções que soube

desempenhar com a

devida honradez.

Mas principalmente ilustre

pela sua luta pela preservação
da memória e identidade

do pqvo jaraguaense.
Boaparte dos registros

históricos que hoje
temos, devem-se ao

seu trabalho. Procurou,
Entilio da Silva (o segundo sentado, da esquerda pura a direita} IUI escola pública com a professora A urélia Walter e seus colegas
(1908)

garimpou e registrou o que

encontrou. Pena que muitos ainda

não aprenderam a lição de

valorizar sua história e seu

passado. Ou será que se

envergonham dele? Vale a pena

lembrar: quem não sabe de onde

veio (não conhece sua história),
não sabe onde está, nem

para onde pretende ir.

E o trabalho mais valioso

que o sr. Emílio da Silva realizou a

favor do povo jaraguaense e

justamente de ter ajudado a

registrar seu passado, dando-lhe
.

uma certidão de nascimento, uma

identidade.
-

Justino Pereira Lima e Emílio da Silva, lia época desempenluuulo as junções de agente de estatistica (fot» com data de 16.1.1950)

RESTAURANTE

E LANCHONETE

PI DIAS

Grande variedade no cardápio de
lanches e refeições.

'

Oferecendo também
.... .

vertes

iguarias da região
Rodovia SC-413 Km 06 - Rio Branco (Ligação entre Guaramirim e Massaranduba) - Fone 392-3658
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- Em 1931, o Schützenverein Jaraguá (atual Baependi) convidava os seus

sócios para a festa da cumieira da sede social, presidida por Reinoldo Rau,
e a construção, sob o comando de Leopoldo Mahnke. Fotos existem daquele
marcante acontecimento, onde se observa o entusiasmo dos sócios frente
à construção em andamento.
- Com a nomeação do general Ptolomeu de Assis Brasil para uma das

embaixadas, assumia interinamente o sr. dr. Pedro Manoel da Silveira, que
passava o cargo ao novo interventor coronel Luiz Carlos de Moraes. O dr.

Pedro Manoel da Silveira, fustigado por graciosos difamadores, telegrafava
para o Jornal "O Dia" declarando transferir
a uma Casa de Caridade todos os bens que

possui e retirar-se do Estado, caso sejam
provadas as acusações que lhe foram feitas

naquele jornal. Não se sabe o epílogo desse

desabafo do administrador provisório e nem

se teve conhecimento em edições seguintes,
se houve conseqüências. Mas a verdade é

que até nesses momentos de instabilidade
ou talvez por isso os revolucionários
também gostavam de passar a perna nos

Confira a História
"A História de nossagente não pode ficar só

na saudade ". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.

Barão de Itapoeu

Há 72 anos

- Em 1927, o Schützenverei n Jaraguá, 'atual Baependi, real i za va a festa do

Espírito Santo, sendo proclamados Hermann Krueger, como rei, Heinrich
Geffert e Adolph Czernay - 1 ° e 2° cavalheiros, apesar do mau tempo. Mas
os dois bailes foram bem prestigiados. O vogel Koenig (o rei ao Pássaro)
ficava com João Karger.
- Em 18/6/27, transcorria o 32° ano em que foi sancionada a Lei Orgânica
do Município de Joinville (Jaraguá estava incluído como 2° Distrito) e seus
signatários eram os seguintes: Pedro José de Souza Lobo, Miguel
Vogelsanger, Otto Boehrn, Frederico Hudler, Fernando Lepper e Albino
Kohlbach (os três últimos ainda estavam vivos). Considerava-se a mesma

obsoleta para os dias atuais, mas estava-se aguardando a reforma das

constituições federal e do Estado, ainda ao ternpo de 1893.

Há 71 anos

- Em 1928, corriá a notícia de uma estrada de ferre Jaraguá-Blumenau,
onde parceiros deixavam entrever que um velho sonho iria realizar-se. Já
estavam em Blumenau dois engenheiros alemães incumbidos do estudo de
um projeto de construção de um caminho de ferre, ligando as duas cidades

(Jaraguä não pas�ava de uma vila). Já estava assentado que entre os dois

pontos da via férrea se trafegaria de locomoti va eléttrica. Vide "Tramando
contra Jaraguá", CORREIO DO POVO, edição 80 I, página I, de 21/9/
1935. <'

- O Domínio Dona Francisca, administrado por Othon Maeder, comunicava
aos colonos devedores de prestações de lotes que, até o dia 30 de agosto,
deveriám pagar as suas prestações em atraso, sob pena de perder os lotes
e as prestações já pagas, e os lotes mandados desocupar, declarando-os
vagos e póstos à venda sem excessão de pessoa alguma.

Há 70 anos

- Em 1929, Augusto Schrauth era fiscal de higiene no Distrito de Jaraguá
e, de ordem do intendente Arthur Müller, publicava dispositivos do

Regulamento de Higiene do Município de Joinville, para seu cumprimento.
- Augusto Buettgen, presidente da Sociedade de Agricultura e Indústria
de Jaraguá, recebia do inspetor Agrícola, Ariosto, para fazer parte da
Comissão de Propaganda da Exposição Hortícola, a realizar-se no Rio
de Janeiro, em 27/911929.
- Augusto Mielke, proprietário da Fábrica de Pólvora, proibindo
expressamente "caçar e passar pelos seus terrenos, nos arredores da fábrica
de pólvora, para evitar lamentáveis acidentes que, posteriorrnente se

consumaram, com perda de instalações e preciosas vidas".

Há 68 anos

Qualidade
Marista de

Educação
I,

g7

outros.,

SOCIAIS

Os 80 anos do dr. Príamo

Chapecó vai engalanar-se para co- ,político e econômico jaraguaense.
memorar os 80 anos do dr. Príamo Lembramos, ao acaso, que Príamo

Ferreira do Amaral e Silva. também deixou-se seduzir pela política
Filho de tradicional família parana- nas eleições de 1958.

Chapecó - No próximo sábado, 24

dejulho de 1999, a oestina cidade de

ense, advogado, um dia se mandou

para terras catarinenses - mais preci
samente para o Município de Jaraguá
do Sul-onde advogouum certo tempo
e foi durante anos o promotor de

Justiça da comarca, que incluía o

Município de Corupá.
Aqui casou com Alda Buch e ti

veram prole. A foto que acompanha
'esta, para nós grata nota, mostra um

instante do dia 7 de setembro de 1997,
quando f01110S até a chácara do

promotor, como é conhecida a sua bela

vi venda pelos chapecoenses seus ami

gos e admiradores, guiado pelo
jornalista Darcy Schultz - o arquipre
sidente da Adjori (Associação dos

Jornais do Interior de Santa Catarina).
Ali matamos todas as saudades, da

queles bons tempos com descontraí

das gargalhadas pelos aprontos que
aconteciam na Pérola do Vale do Ita

pocu - a Metrópole do Dinamismo -,

que lembramos ainda a pouco quando
falávamos com o querido oitentão

Augusto Hermes Schmidt, relem

brando o seqüestro do noivo em plena
noite de casamento, no Salão Buhr, de

saudosa memória, e de notáveis

acontecimentos no mundo social,

Quem avivou estas lembranças foi o
dr. Carlos Alberto Silveira Lenzi, em
seu livro PARTIDOS E POLÍTICOS
DE SANTA CATARINA. Para um

colégio eleitoral relativamente peque
no, oito candidatos pelas legendas da

UDN, PSD, PTB, PSP, PRP, PDC e

PL, era uma temeridade, mas valeu a

intenção e a participação como pos
síveis suplentes a serem convocados

dos seguintes: Paulino de Bem (14°),
Eugênio V. Schmöckel (16°), Mário
Tavares (1-0°), Emílio Manke Jr. (21°),
Dr. Fausto Brasil (8°), dr. Príamo F.

Amaral (14°), Honorato Tomelin (10)
e Roland H. Dornbusch (5°).

Sábado, pelas 20 horas, a esposa e

filhos oferecem umjantar em comemo

ração ao 80° aniversário do prezado dr.

Príamo Ferreira do Amaral e Silva, no
Restaurante do Hotel Bertaso.

Razões de força maior, contudo, nos
mantém em Jaraguá do Sul, mas em

intenção estaremos lá, enviando um

grande abraço quebra-costela, e os votos
dosjaraguaensesderenovadosanosde
bem-estar junto dos seus. Parabéns ao

dr. Príamo Ferreira do Amaral e Silva!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Um dos medicamentos mais antigos ainda
em uso, a Aspirina vem sendo

exaustivamente pesquisada.

"Os próximos 100 anos de Aspirina serão
mais emocionantes que os últimos". A

projeção é do professor Gustav Born, de
Londres, e foi apresentada no encerramento

do simpósio"Aspirina remédio do século",
, realizado em Veneza há dois anos,
onde cerca de 300 médicos e jornalistas
da área tiveram contato com as amplas
possibilidades do uso da droga no futuro.
Para o pesquisador, "mortes no mundo

inteiro poderiam ser evitadas pelo uso

difundido de Aspirina
em doses diárias, como prevenção".
Em 6 de março de 1899, foi patenteado
o nome Aspirina, inspirado na planta Spirae
ulmaria, fonte do ácido spírico (substância
similar ao ácido salicílico). Na primeira
década do século 20, a Aspirina foi
restada com êxito na Europa e Estados
Unidos como um remédio eficaz para
febres e dores articulares, além de dor de

cabeça. Em 1909, 31 % das vendas de
,

Aspirina eram para o país norte-americano.
Em mais de 70 países
Hoje, Aspirina é um produto registrado

B.·.··.··..

·

�LI! Dr. Alexandre L. Schlabendoli

CPro'(i_f_o'çJfii) CKM • 7096

!I Rua Guilherme Weege, 50 sala 701

Jaraguá do Sul - SC

i
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Doenças do Intestino gr.sso,
reto e ânus, cotonascopt«

retossigmoidoscopia

Fone 371-5117 * 372-1553

Fef1/\i�icli�
Clínica de Ginecologia e Obstetrícia

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

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

CRM 5457

Endereço: Rua Presidente Juscelino, 45 - 1 �
andar - Centro - Telefone: 372-0395

Clínica UroAtual
Pedras do Rim - Próstata - Impotência Sexual -

Perda de Urina

Dr. Paulo Odebrecht
"Atendemos aos melhores

convênios de nossa Região"
.

Rua Jorge Czerniewicz, 1277
ir 371-3426

Aspirina
em mais de 70 países. Estima-se que,
anualmente, são consumidas 40 mil
toneladas do produto, dos quais até 20 mil
toneladas pelos norte-americanos, o que
representa cerca de cinco bilhões de

comprimidos.
A trajetória da Aspirina começa com a

confirmação científica dos efeitos anal

gésicos da casca de uma planta (salgueiro,
Salix alba) em 1763; passa pela sua síntese
na forma do ácido salicílico em 1859;
pela substituição deste princípio pelo ácido

acetilsalicílico em 1897 e pelo registro da

marca em forma de pó puro e estável (a
Aspirina Bayer) em 1899. Foi introduzida
nó Brasil em 1905. Um século depois de

sua criação, centenas de pesquisadores,
em centenas de estudos diferentes,
mostram ao mundo que a Aspirina é uma

ferramenta de múltiplos usos.

É a forma de prevenção mais simples,
econômica e eficaz

contra ataques
cardíacos e alguns
problemas
cardiovasculares. O

"The British Journal

mortes são

evitadas por ano com o uso preventivo
da Aspirina no infarto e reinfarto.
E o Instituto Nacional de Saúde dos

EUA comprovou, após mais de 30 anos

de pesquisas, que a Aspirina atua em casos

de acidentes vasculares cerebrais.
E em baixas doses não só diminui a

freqüência dos ataques isquêmicos
transitórios, como também
das apoplexias.
Criada para limitar a dor, mal maior do
mundo de um século atrás, que sabia muito

pouco sobre como tratar do Ser Humano,
a Aspirina continuamostrando,
100 anos depois, que pode prestar muitos
serviços à Humanidade.
RBAC - Vol. 31(1)1999

Fonte: Informativo "Pró-Saúde"
Dr. Amilchar Junkes - Bioquímico

Ortopedia e Traumatologia Especializada
CIRURGJA DO JOELHO (Videoartroscopia), TRATAMENTO DE

OSTEOPOROSE, CONSULTAS e FRATURAS (Adulto e Infantil)

Rua Reinoldo Rau, 541 - FONE: 371-2218of Medicine"

afirma que cem mil

CLíNICA SÃO CAMILO
Dr. Marcos F. F. Subtil

� Q

... ljaC@netuno,com,br

� LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLíNICAS.LTOA.

Exames com alta
confiabilidade em

aparelhos
automatizados de
última geração.

Dr: lVIarlo Sousa
Dr: lVlarlo Sousa Jr:

ODONTOLOGIA
CRO-SC-3949

rqz)?C. W{le6M' 9!:i660a cPhcatft"o
Cirurgião-Dentista

Invista no seu

sorriso.

Consulte um

Atendimentoparticularcom horamarcada Cirurgião-
,

Dentista
Rua Henrique Sonh, 33 (Próximo HospITal Jaragua)
E-mail: humana@netuno.com.br
Fone: (047)371-4311- Fax: (047)372-1091-JaraguádoSul-SC

Fone/Fax 371-0882
Rua Dr. Waldemiro Mazurechenl 67 -

Ao lado do Hospital São José

Ora. Anna Paula L deAlbuquerque
Oftalmologista • CRM 6972

�kÜtLC�. E "E���älIJl�i���:�g:�llt;��gJJT��"P:��2'�iflj�g:,
Aperfeiçoamento em Córnea. Doenças Externas e

Plástica Ocular na Santa Casa de São Paulo

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

Fone (047) 371-8447 - Centro Médico Odontplógico

CONSULTORIO DE PSICOLOGIA

Endereço consultório (Junto à Clínica Jaraguá)

ATENDIMENTO AADULTOS EADOLESCENTES
Ursula Korol!

Contato: (047) 367-4661 /973-5919
Ernestina da Silva Alves

Contato: (047) 371-0584/975-1843

Rua Preso Juscelino, 45
Jaraguá do Sul - Centro

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Não sei superar
....obstáculos

Estou' atolado em dívidas
* Combine sua energia física e

mental na dissolução da dívida,
mudando já seus pensamentos e

trabalhando bastante.
* Pratique relaxamentos, evocando
ao seu redor a luz violeta para

transformação disto.
* Proponha-se de coração puro, a

realmente acertar tudo, Sel12 querer

passar a perna nos outros.
* Pratique o justo procedimento,
contacte com todos os envolvidos e

achem soluções juntos.
* Pratique a concentração e plena
atenção no que estáfazendo agora.
* Medite sobre a Lei da Causa e

Efeito. O que você faz para estar

assim. Analisarpara não acontecer

de novo.

* Evite alimentos pesados. AI(
mentos leves deixam você mais

criativo para achar diferentes
soluções.

* Cuidado com seus hábitos, eles
nos levam a coisas boas ou ruins.

Analise-os.
* Caminhe todos os dias, sozinho.
* Dívidas são prisões. Liberte-se!
Enquanto tiver dívidas vai estar
amarrado, preso a elas, não

conseguindo crescer.

* Veja esta situação, assim: o que
tenho para aprender com isto? Não
revolte-se!!! Não reclame!!!
* Se achar nielhor, afaste-se do

social, mas achegue-se à pessoas,

grupos, que realmente possam
colaborar com você.

• Comece por: terminar

tudo o que começa. Se

você tomou um copo de

água, lave e guarde-o.
Estes pequenos atos

refletem nos. grandes
atos.
• Observe alpinistas
escalando montanhas,

devagar, atitudes
planejadas.
• Melhore sua

criatividade. Existem

práticas específicas para
isto. Informe-se.
• A cessação dos

pensamentos negativos,
e início dos pensamentos
positivos vão começar a

teia para superá-los.
• Supere o primeiro
obstáculo, inicie seu dia

com um sorriso.
• Exercite a plena
atenção, com práticas de

concentração.
• Caminhe sobre pedras,
lentamente.

observar-se: como está a

ordem do meu quarto?
Tudo o que pego, termino
a tarefa, colocando-a de

volta no lugar? Ou

alguém acaba fazendo

isto por mim?

Vença estes

obstáculos

Para esta semana inicie com as

caminhadas, e "fique atento" a
todas as pessoas que vierem
conversar com você. Veja-as como

sendo pessoas querendo te passar

algum conhecimento, talvez solu

ções. Escute mais efale menos'!'

�n��pp�A �1�
1 OINTI-uce�,�f�;�:�:�������-ef,ze"ua r
�S"""d,,�,�I,ME:��g :,�,,��;)::EIR:�,,�,:�,�,�,:��,;;�ENTOSk

. Tel�('a-leira: 16 às 17h30 I'" I" I �'v . _' as ü 10ras v

�'<:2:v'I Sh.�() ÚS 20 horas I R às 19 horas �
�G> Quanu-fcirn: R às lJh30 'Quinta-feira: 10 ús II horas ��<:( 19 às 20h30 15 ÚS 16 horas '7:\
'.

Quinta-feira: 7h30 ils 9 horas Sexta-feira: I R às 19 horas �IlJh30 às 2 I horas

� Sexta-feira: 7 às R horas A
Rua: Emílio Stein, 300eur- Centro í,WQ (Rua do Edifício Carvalho) - Tel/Fax: 372-1141 lf(J(Õr;,;i)
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nesta semana

'e isto passará
a fazer uma

enorme,

diferença para
vencer os

grandes
obstáculos.

Advocacia'
MARCATTO
Drs. Plínio Clemente Marcallo

e Rafael Jonatan Marcallo

• Faça práticas
físicas que são

especiais para nos

darem mais força de

vontade e mais

equilíbrio.
• Nesta semana

comece por

R. Tabatinguera, 140

Conjunto 1.814

Fones: (011) 3107-6613
3104-3616

Centro - São Paulo - SP

CEP 1020-901

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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kleih
�eP�
Rua 28 de Agosto,
2209 - Guaramirim

V373-0344

Filmagens
&

Fotografias
Fone: 370-1703

A 3a Noite das Sopas, promovida pela Rede Feminina de Combate ao

Câncer, sexta-feira passada, na Recreativa Marisol, foi muito
prestigiada. Nomes de A a Z da sociedade local marcaram presenças.

'Empresário Vicente Donini com a

esposa, Florilda

t__�_ _"O _ __

FONE (047)371"2111

Médico Edson Schultz, presidente da

Sociedade Cultura Artística, com a

esposa, Jane

Presidente da

Associação
Comercial e
Industrial de

Iaraguâ do Sul,
Eduardo
Ferreira HOTn,
com a esposa, "

Mércia

Casal Osmar e
Karla

Graciolla,
anfitriões da

noite. Ela

preside, com
muito

dinamismo, a
Rede Feminina
de Combate ao

Câncer

II

CIIl1Iércill"eFrutnse
f/er"urnsel1lliernt

/)IIces; sn/!1n""s; /ripS;
leJi"ns; nÚÍ1lentlls

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

Fone: (047) 372-1468

ADVOGADOS"Verdureira da
RAQUEL Ltda. " ROBERTO A. ROCHA

OAB/SC 11.315

EVANDRO A.RATHUNDE
OAB/SC 13.094

direito família, comercial,
penal é trabalnista12 TIPOS DE CARNES

Rua Waller Janssen, 11 O

(fundos Verdureira da Raquel)
Fonelfax: 371"8341 - Jaraguá do Sul- SC

Rua Walter Marquardt, 1778
Telefone: (047) 8679

Mudas de árvores frutiferas
flores e plantas ornamentais
Rua Bernardo Dombusch. 2433
Vila Lalau - Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Fazendo a cabeçadas noivas
o Salão de Beleza Alaor Cabeleireiro prepara as noivas de

Iaraguá do Sul e região há mais de 20 anos

Diariamente eles dão um toque especial para a

beleza ferninina, tornando a mulher mais charmosa,
atraente e linda, independente do estilo, seja longo,
curto, tingido ou natural, são os cabelos, que

principalmente no dia do casamento fazem parte
de um detalhe imprescindível. No Salão de Beleza

Alaor Cabeleireiro a noiva é tratada como

princesa por mãos experientes, com um tipo de

serviço especial para quem vai casar.

De acordo com o proprietário, Alaor Paoletto, a
.

noiva sai pronta do salão em no máximo 40

minutos, totalmente produzida: cabelo,
maquiagem, unha e o vestido colocado, já
podendo ir direto para a igreja. "Nós trabalhamos

no sentido de aprimorar nosso atendimento, e

agora estamos estudando novos investimentos,
uma novidade para as noivas, que só virão para
acrescentar na qualidade dos nossos serviços",
afirmou.

Os serviços de produção para noivas

também são feitos por um pacote que inclui

um teste de cabelo para a noiva antes do

casamento, a produção no dia, e com direito a

arrumar também uma daminha e o "noivo"."

O valor deste pacote é de R$ 60,00,
Alaor salienta que é importante a noiva marcar

horário com pelo menos 15 dias de antecedência,
e acrescenta: "Quando preciso, nós fazemos o

casquete de flores naturais ou artificiais já
incluído no pacote e também confeccionamos

vestidos para noi vas e de gala".
Atuando há 30 anos no ramo e há 20 com salão

próprio, trabalha com mais três profissionais
especializados, passando em breve para novas e

modernas instalações, na Rua Guilherme Weege,
454. Maiores informações pelos telefones

372- J 682/975- J 789.

Texto: Mônica Souza

A CRIANÇA APRENDE

AQUILO QUEVIVE!

A criança aprende a serjusta se vive em

equilíbrio

A criança aprende a viver em amizade

se tem amigos

A criança aprende a ser amiga se tem

afeto

A criança aprende a confiar se é

estimulada

A criança aprende a se sentir segura se
, .

VIve em segurança

A criança aprende a encontrar o lugar
no mundo se é aceita

A criança aprende a valorizar se é

valorizada

A criança aprende a amar e transmitir

amor se na família há amor

A criança aprende a construir se é

estimulada a compartilhar

A criança aprende a desenvolver a

criatividade se tem espaço para
, "

imaginar

o AMOR É -AMELHOR FORMA DE

EDUCAR!

Iniciativa: Ajapsy
Apoio: Marisol Malhas

C·E····.. · .. ··· ....
··p
.....
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Barra Velha poderá receber

campus da Ferj ano que vem
A dor e o amor da mãe ZORAIDE e a

saudade das irmãs TÂNIA eANA LÚCIA e

do cunhado MÁRCIO RENÊ, representam
mais do que as palavras de um grande filósofo.
Com certeza, o querido

depois oficializar a instalação do

campus em Barra Velha. O pro
jeto da instituição, de trans

Iormar-se em universidade, está
sendo analisado por técnicos do
Conselho Estadual. "Acredito

que, até o ano que vem, a Ferj
será Cen tro Uni versi tári o e terá
um campus", adiantou Carla
Schreiner.

Embora a instalação do

campus não tenha sido con

firmada, o prefeito Orlando

Nogaroli antecipou as obras da
sede e reservou o prédio do

antigo Fórum, ao lado da Pre

feitura, para abrigar as quatro
salas de aula dos cursos. "A

. estrutura do Município, por
enquanto, é essa", disse. Apesar
de admitir a preferência por
Pedagogia e Administração,
Nogaroli afirmou que Ciências
Contábeis está cotada para
substituir o curso de Adminis

tração. "Independente dos cur

sos, haverá vestibular no próximo
semes tre para Barra Ve lha",
comemorou.

Pedagogiae
Administração
soo os cursos

pretendidos

FERNANDO RODRIGO ROZZA

("NANDO")

continua e permanecerá vivo em nossos

corações.
Sensibilizados, comunicam o falecimento

daquele ente querido e, ao mesmo tempo,
agradecem as manifestações de carinho e

solidariedade recebidas neste momento

difícil.

Finalmente, convidam para as missas de

sétimo dia, que serão realizadas no dia 21 de

julho próximo, às 15:00 horas, na IgrejaNossa
Senhora do Rosário, em Nereu Ramos, e no
dia 23 de julho p.v., às 19:00 horas, na Igreja
Matriz São Sebastião, emJaraguá do Sul.

Jaraguá do Sul - O Mu

nicípio de Barra Velha deverá se

diar o primeiro campus da Ferj
(Faculdade Educacional Regional
Jaraguaense). A diretora da

instituição, Carla Schreiner,
encaminhou o pedido para a

descentralização ao Conselho
Estadual de Educação. O

convênio, assinado em junho,
prevê a instalação de dois cursos
na cidade no ano 2000. Peda

gogia e Administração são os cur

sos pretendidos, afirmou o

prefeito Orlando Nogaroli.
Na próxima segunda-feira

(26), inicia o curso seqüencial de
Pedagogia, com seis disciplinas
di recionadas a professores das
redes municipal e estadual que
não possuem ensino superior. "A

Carla: primeiro campus

nova Lei de Diretrizes e Base

exige a qualificação dos pro
fessores até 2005. Iniciamos o

processo de formação dos

educadores", ressaltou Nogaroli.
No entanto, a diretora da Ferj

prefere aguardar a confirmação
do Centro Universitário para

"GRANDE HOMEM É
AQUELEQUENÃO

PERDEU O SEU CORAÇÃO
, DE CRIANÇA."

(Mencius)

APRESENTAÇÃO
A tarefa de conduzir a classeempresarial em busca de soluções rápidas e ágeis que contemplem

diversos segmentos pode não ser fácil, mas
é

gratificante à medida que visualizamos resultados.
Esse é o papel que a Officenterveio desempenhar em [araguä do Sul e região após minuciosa

análise de mercado, agilizando com maior segurança e rapidez todo e qualquer tipo de trabalho

externo, diminuindo custo com contínuos, motoristas, veículos, riscos com acidentes, encargos
sociais, enfim, trabalhamos para facilitar o desenvolvimento de sua empresa, buscando alternativas
de melhor qualidade e tempo.

Além de sua empresa poder contar a partir de agoracom serviços previamente 'contratados,
também temos à sua disposição serviços esporádicos em qualquer hora do dia.

Dispomos igualmente de trabalhos eventuais nos finais de semana e feriados com prévia consulta
programada.

A Officenterpossui frota e instalação próprias oferecendo assim maior segurança e rapidez na

contratação de nossos serviços. Conta também coI11 equipe treinada e sistema informatizado
desenvolvido de acordo com as exigências do mercado, permitindo menor tempo de entrega e

maior segurança.
officenter
PROBLEMAS COM SERV1ÇOS EXTERNOS NVNCA MAlS.

vOCÊ TEVE PRODLEMAS COM OfflCE-DOYS?
NVNCA GOSTOV DE fAZER SERV1ÇOS EXTERNOS DE DANCO?

Você pode solicitar os serviços da Officenter através dos seguintes
sistemas:

*

Ligação Simples - Você ou sua empresa ligam para a Officentere em

seguida estamos a total disposição para fazer os serviços externos

solicitados.
* Contrato Mensal - Através deste sistema a empresa contrata a Officenter

para trabalhar todos os dlas, gerando mals economia: principalmente se os

serviços forem diários, podendo, assim, dispensar o Office-Boy.

TERCEIRIZAMOS:
- Contínuos; - Office-Boys; - Malotes Bancário?" -

Tele-entregas; - Outros serviços; - Consultivos

SoLicite a visita do nosso representante comercial para maiores informações, peLos teLefones: (047) 371-6242/ (047) 371-7655
Rua Antônio Tobias, 32 - Centro - Jaraguá do Sul - Sc.
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Fotos: Edson Junkes/CP

Acidente trágico terminaemduas
mortes na Barra do Rio Cerro
Outra colisão
mata aposentado
na SC-413, em
Massaranduba

ASD-860 I (Curitiba), dirigido
pelo estudante Marcélio Domin

gues Stadler, 23. O aposentado
sofreu rraumatismo craniano e

morreu no local.
A polícia acredita que o

motorista do Escorttrafegava em

alta velocidade na Estrada

Garibaldi antes de perder o con
trole do veículo e despencar no
Rio laraguá. A delegada Fedra
Konell solicitou exames para
constatar se havia álcool no san

gue de Jovino da Silva. A filha
do casal, Elaine da Silva, 7 anos,

e o sobrinho, Rafael Bassani, de
2 anos, sobreviveram. Homens

do Corpo de Bombeiros Volun
tários da subsede da Barra do Rio
Cerro conseguiram retirar as

crianças do carro e encaminhá

las ao Pronto-Socorro do Hospital
São José.

Eliana morreu 30 minutos

após dar entrada no hospital, de
parada cardíaca. Silva foi encon
trado preso no cinto de seguran
ça, afogado. "Ninguém chegou a

ver o acidente. Apenas ficou a

marca dos pneus na estrada, que
não poderão ajudar muito nas in

vestigações", ressaltou a dele

gada.
Na SC-4l3, o aposentado

João Machado Flor morreu de

pois de ser atropelado pelo Fiat
Prêmio, conduzido por Marcélio

Domingues Stadler. O motorista
ainda tentou evitar a colisão, de
acordo com depoimento prestado
à Polícia Rodoviária Estadual. O

aposentado estava com a neta,
Luiza Serafine Flor, de 2 anos. A

menina sofreu escoriações e con

tinua em observação no Hospital
Jaraguá.

Jaraguá do Sul - Dois gra
ves acidentes no Ii nal de semana

tiveram resultados trágicos. No
primeiro, domingo à tarde, o Ford
Escort, placa LWZ-7668 (Jara
guá do Sul), conduzido por Jo

vino Cícero da Silva, 30 anos,

caiu no Rio Jaraguä. Além de Sil

va, a mulher, Eliana Maria Bas

sani, 27, também morreu, No ou

tro acidente, por volta das 12 ho

ras de sábado, o aposentado João
Machado Flor, 68, foi atropelado
no quilômetro S3 da SC-4l3,
entre Guarami ri m e Massaran

duba, pelo Fiat Prêmio, placa

Fiscalização: policiais durante a 'Operação Norte' 110 Município

Polícia apreende CNHs

falsas emulta revendedoras
Sábado, policiais militares e

ci vis percorreram bares e boates

às margens da SC-4l3, que liga
Guaramitim e Massaranduba. O

proprietário da Boate Tropicana,
Wilson Marquiori, 43 anos,

acabou preso por "obrigar" a

menor P.c., 16 anos, a se pros
tituir. Na Whisqueria Floresta, a

polícia cumpriu mandado de

prisão contra Celso Helrnatus, 31.
Ele foi condenado por furto pela
Justiça de Jaraguá do Sul.

Ontem, duas equipes coman
dadas pelo delegado regional
Adalberto Manoel Ramos inves

tigaram revendedoras de veículos

usados, oficinas mecânicas e

ferros-velhos que funcionam nos

bairros Vila Lalau, Ilha da Fi

gueira, Barra do RioMolha, Barra
do Rio Cerro e Jaraguá Esquer
do. Quatro estabelecimentos fo

ram fechados por não apresenta
rem Inscrição Estadual e alvará

de funcionamento. Fiscais da

Receita Federal estipularam Ulll

prazo de I S'dias para regulamen
tar a situação. Caso contrário, os
donos serão multados em 30%

sobre o valor da frota. "Vamos
acabar com o crime organizado
em Jaraguá do Sul", avisou Ra

mos.

Jaraguá do Sul - Duas

CNHs (Carteira Nacional de

Habilitação) falsas apreendidas,
quatro revendedoras de veículos'
usados fechadas e prisão em

flagrante ele dono de boate. Esse
roi o saldo de quatro dias da Ope
ração Norte no Vale do Itapocu,
desencadeada na última quinta
feira (I S) pelas polícias Civil e

Militar, nas cidades de Jaraguá do
Sul, Joinville, Blumenau e São
Bento do Sul. Coordenada pela

.

Deic (Diretoria Estadual de

Investigação Criminal), a opera

ção pretende cai bi r o crime or

ganizado nestes municípios.
Sexta-feira passada, a opera

ção concentrou-se no Posto da

Polícia Rodoviária Federal de

Guaramirim, na BR-280. Valter

Ponomarenco, 47 anos, eMiguel
Günther, 27, foram presos por
tando Carteiras de Habilitação
falsas. Os documentos haviam si

elo reproduzidos em computador.
No mesmo dia, a polícia prendeu
Cláudio Idézio Pereira, 31 anos,

e Valdir José Soares, 2S. Ambos
estavam com cinco,gramas de

maconha. Como não pagaram
fiança, foram encaminhados ao

Presídio Regional de Jaraguá do
Sul.

Tragédia: Escort de Ioviuo Cícero da Silva ficou destruido apos despencar /10 Rio .laragutt

Dupla leva R$ 2,3 mil de construtor
Jaraguá do Sul - Dois ho

mens armados com revólveres
invadiram a residência do cons

trutor José Voltolini, 38 anos, na

Rua Ouo Mayer, Bairro Vi Ia Len
zi, e roubaram R$ 2.360,00. O
assalto ocorreu por volta das

12h30 de segunda-fei ra. Voltoli ni
estava almoçando com a mulher

quando foi abordado pelos assal
tantes. Conforme relato à polícia,
a vítima atendeu o chamado de
um homem no portão da casa.

"Quando fui ver, acabei surprcen-

dido com uma arma no pescoço".
Enquanto um dos assaltantes

exigia de Voltolini o dinheiro, o
outro foi em direção à cozinha e

rendeu a mulher e a empregada.
A ação durou menos de cinco
minutos. revelou o construtor.

Rua São Bento do Sul, 55
Bairro Jaraguá Esquerdo

89253·250 • Jaraguá do Sul· SC
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Município garante vaga para
Regional em três modalidadesPETERSON lzidono

E 'a festa continua
Torcida compareceu em 'rnassa' na vitória do Coritiba sobre o

Jaraguá, por 4 a 2, sábado, sob uma garoa chata. O apito do

árbitro Aleemir Crispim da Silva e o foguetório anunciaram a nova

fase do clube, com estádio remodelado, uniformes novos e uma

proposta ousada. Só falta o time compensar este apoio inicial
dentro do campo, na Segundona. Aí, é mandar imprimir os

ingressos e fazer a faixa de campeão.

Futsal e Vôlei
masculinoe
femininose

, classificaram

Jaraguá do Sul - As equipes
de Futsal e Vôlei, masculino e fe

minino, garantiram vaga para a

fase regional dos Jasc (Jogos
Abertos de Santa Catarina). Os

microrregionais reuniram nove

municípios nas três modalidades,
durante o final de semana, em

Campo Alegre. O destaque ficou

para o Futsal, base da Breithaupt/
FME que disputa o Estadual da
Divisão Especial. Apesar do téc
nico Manoel Dalpasquale poupar
o ala Xande e o pivô Altair, além
de emprestar Chiquinho para
Schroeder, o time jaraguaense
venceu todas as partidas.

Nos jogos contra Corupá e

Schroeder, as partidas não ter

minaram. Os jogadores 'encena

ram' contusões e o árbitro encer

rou o jogo por falta de atletas. "O

É ver pra crer!
Márcio Ventura, treinador

de goleiros do Jaraguá,
está inscrito na

Federação Catarinense
de Futebol para disputar

a Segunda Divisão.
Se depender do técnico,

Avelino Villar, e da própria
diretoria do clube,

Márcio é o novo titular
da camisa I. Resta saber
se tem condições físicas e

'

topa o desafio.

Breithaupt x Inter
Associação dos Amigos do

Esporte Amador de Jaraguá do
Sul confirmou amistoso da

equipe Breithaupt/Flvíß com o

Inter, de Porto Alegre. Jogo
está confirmado para o dia 30
de julho, às 20h30, no Ginásio
do Sesi, na Walter Marquardt,
com capacidade maior do que o

Arthur Müller. Inter vem com

Ortiz e traz na bagagem o túulo

de atual campeão da Taça
Brasil.

Futsal: base da Hreitlulllpt/FME, equipe venceu.todos osjogos

regulamento permite isso. A vaga

para estas duas equipes estava no
saldo de gols", salientou Luderitz
Gonçalves Filho, diretor-técnico
da FME. A tática deu resultado.
Schroedenses e corupaenses es

tão na fase regional.
A surpresa foi a vitória do Vô

lei masculino. Invicta, a equipe
terminou o rnicrorregional em pri
meiro lugar e aparece como favo
rita à única vaga da região para
os lasco Rio Negrinho e Campo

Alegre também estão na próxima
fase. "Tínhamos o objetivo de

conquistar uma das vagas, mas

o título acabou sendo surpreen
dente, pois a equipe é formada

por ex-jogadores", revelou Gon

çalves Filho. No feminino, o time
acabou perdendo para Schroeder
na final por dois sets a zero.

Mesmo assim, assegurou a vaga

para os regionais, que acontecem
em agosto no Município de São

Bento do Sul.

Rápidas-----------------------------------------
* Jaraguä do Sul dominou a 3" etapa do Circuito Tênis de Mesa,
realizada domingo. Venceu quatro das oito categorias em disputa.

,

* Figueirense x Avaí voltam a disputar a final do Campeonato
Catarinense após 24 anos. Abel Ribeiro, ex-Juventus, comanda
o 'Figueira' na final.

BasqueteAdultojogadois amistosos
�',

'Instalando eletricidade
Jaraguá do Sul - A equipe adulta

de Basquete masculino realiza amanhã
e sexta-feira, no Ginásio ArthurMüller,
arn i stosos contra o Bandei rante, de

Brusque, e o Ipiranga, de Blumenau,
atual vice-campeão do Estado. O time

jaraguaense prepara-se para disputar,
de 5 a 7 de· agosto, a Taça FÇl3
(Federação Catari nense de Basquete),
uma prévia do Campeonato .Bsradual,

,

reunindo, além dos clubes de�Iurrie�mi '

e Brusque.ia Abaf, de Florianópolis.
, Os três reforços contratados para
essa temporada - os pivôs Júlio e Ro

drigo, e o ala Márcio - estão confirma
dos na equipe. "Quem acertar para o

Adulto jä chega ritular", afirmou Ma

teus. Jaraguá do Sul começou o proces
so de estruturação da modalidade na

categoria há três meses, depois que a

Radix Assessoria & Consultoria assinou

parceria com a FundaçãoMunicipal de
Esportes. Confirmado: pivô Julio está ua equipe titular

em Jaraguá do Sul
H�I llj; anos ItJr,OIhatlllhltallnldo IÔ crescendo jjUJnlltOI comi ,OI cidade

DeDicanDo-se De corpo e alma para oferecer um atenoimento cinco

estrelas, onöe tODOS os clieates são o número 1/ a Insta[aDora
E[étrica Jaraguá traba[ba c�m ,tODO Itipo ôe instalação: il1ôustria[,
comercial, õe reões, fazenDa o serviço completo DeSDe o proJeto até.

o motor pronto, fWJ:lciimanDo. "

Executa instalações öe alta-tensão e tam:hém traba[ba com

transformaDores e painéis De comanDO. CreDenciaDa com' a Celesc,
faz manutenção ôe painéis e õe reões. AtenDenDO a pequena e a

granDe empresas, a Insta[aDora E[étrica Jaraguá tem o

atenDimento öe emergência a qua [quer bora DO Dia e Da noite,
Dispõe De materiais elétricos inDustriais para revenDa como:

contactares, relé De sobrecarga, linha õe Dijuntores motores e

convencional e também trabalha com iluminação especial para
galpão, com pé-Direito õe cinco até 2.5 »ietros. ''A nossa sorte é que
nós oferecemos o serviço completo, DeSDe o projeto até o motor

pronto", afirma Arno olavo Duarte, proprietário Da instalaDora, e

acrescenta: "A nossa meta é não Deixar ninguém sem atenDimento".
TenDO como Diferencial o serviço completo, DisponDO De

equipamentos mODernos e sofisticaDOS, como guincho para
transporte, a instalaDora trabalha com 30 funcionários entre

eletricistas, engenheiro elétrico, aDministração e loja, e atenDe öe

segunoa.,.feira a SábaDO, no horário DO comércio, 'e 2.4 horas pelos
., telefones: 371-142.9 e 973-9638.

Lenzi vence no Aberto dos EUA
/

Jaraguá do Sul - O pi loto da Lenzi

Jet, Alessander Lenzi, venceu a sexta etapa
do Campeonato Aberto dos Estados

Unidos, categoria Free Style Profissional,
realizada domingo, em St. Louis. Foi a

primeira vitória do jaraguaense na

competição, que superou o segundo
colocado por uma diferença de dois

décimos. Com o resultado, Lenzi manteve
a vice-liderança. O norte-americano Eric
Malone assegurou o título do campeonato
ao terminar a prova em segundo lugar.
Faltando duas etapas para terminar o

circuito, Malone sorna cinco vitórias. A

penúltima etapa acontece no próximo final
'de semana, em Huntington, no Canadá,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Novidades: equipe do Iaraguá para a temporada Destaque: Mozart (camisa verde) [ez o terceiro gol Goleada: Sillval passou pelo goleiro e marcou

FoIOS: Edson JunkesfCP

Jaraguáperdena reaberturado JoãoMarcatto
Time jogou
bem, mas foi
goleado pelo
Coritiba, sábado

Jaraguá do Sul - o Jara

guá perdeu por 4 a 2 para o

Coritiba, sábado à tarde, na rea

bertura do Estádio João Mar

catto. A partida foi o primeiro
amistoso do time desde a

chegada do técnico espanhol
Avelino Villar ao clube, há dois

meses. Apesar da derrota, os

cerca de quatro mil torcedores

que compareceram ao estádio

aplaudiram a equipe ao final do

jogo. O diretor-executivo do Ja

raguá, José Roberto do Carmo,
está negociando com o Inter

nacional, de Porto Alegre, outro
amistoso, marcado inicialmente

para o dia 18 de agosto.
Atual campeão paranaense,

o Coritiba começou melhor o

jogo e marcou o primeiro gol
aos 16 minutos. depois da falha'

,.

da zaga do Jaraguá. Sinval

entrou sem marcação na área e

chutou, na saída do goleiro
Fábio. Quatro minutos mais

tarde, o lateral Lu Ia fez falta em

Sinval e o árbitro Aleemir Cris

pim da Silva marcou pênalti.
Kléber, artilheiro do Estadual,

ampliou para 2 a O. O Jaraguá
descontou ainda na primeira
etapa. Ao 37 minutos, Ricardo

chutou no canto direito do

goleiro Gilberto.
No intervalo, o técnico do

Coritiba, Abel Braga, aproveitou
para fazer três substiruições. A

equipe paranaense estréia no

próximo domingo no Campeo
nato Brasileiro, contra o Vitória

(BA), em Curitiba. Avelino Villar

também fez alterações no time.
Fábio Braun entrou no lugar de
Zé Luiz. Na meia-direita, Suza

ocupou a vaga de Fábio Luiz, e

Rodrigo entrou para a saída de

Sandro. "Estamos testando os

jogadores em situação de jogo",
explicou o técnico do Jaraguá.

No segundo ternpo, a equipe
jaraguaense começou melhor.

No entanto, aos 19 minutos, o

meio-campo Mozart, do Co

ritiba, driblou cinco jogadores
do Jaraguá, passou pelo goleiro
e fez o terceiro dos para

naenses. Fábio descontou aos

.21 e Yan fechou a goleada aos

24 minutos. "A equipe de

monstrou crescimento tático

dentro do jogo. A ma:cação
também foi boa", disse Avelino

Villar. O Jaraguá estréia dia 28

no Campeonato Catarinense da

Segunda Divisão, contra o

Santa Catarina, de Blumenau,
em Jaraguá do Sul.

,

,

FLORISA: FLORINDO JARAGUA DO SUL
Fundada há

9 anos,

dispõe de

grande
variedade

em plantas

Sempre buscando
oferecer ao cliente

novidades em flores e

serviços de
qualidade, a Florisa

procura
constantemente o

aperfeiçoamento,
fazendo cursos,

participando de
encontros, visitando
floriculturas nos

grandes centros,
entre outros
atividades. E, agora,
urno equipe da
Florisa está indo a

II

I

São Paulo para
participar do
Encontro Nacional

de Floricultores.

Trabalha com grande
variedade em

plantas, cerca de mil

itens como mudas de

frutas, desde citros até

pêssegos; mudas de
flores; mudas de

ciprestes; árvores de
sombra, plantas

ornamentais como:

sibipiruna, flamboiant,
pou-brosll. etc.; artigos
de cimento para
decoração como:
chafariz - tanto de

água como de luz -

linho completa de va
sos e estátuas. A FIori

sa faz entrega em

domicílio, o Disque Flo

res, e também atende
o todos os tipos de

festas, fazendo
arranjos para salões,
igrejas,'buquê de
noiva, e muito mais.

Dispondo de sede
própria, CGm 2,8 mil

metros quadrados,
entre o prédio e o

jardim, a floricultura
possui 12 funcionários
e atende de

segunda a sexto

feiras, das 7h30 às 18

horas, com intervalo

de uma hora para

almoço, e aos
sábados, das 7h30 às
17 horas, também

parando às 12 horas.

Fundada em 17 de

julho de 1990, a
Florisa foi instalada
em Jaraguá do Sul
somente em 1992,
"vindo para cá
somente com o

conhecimento e a

vontade de trablhar",
afirma a proprietária,
Isolina Maria Nasato.

Segundo ela, graças
aoapoioda
comunidade em

geral é que tivemos
forças para
continuar, "nós temos

muito que agradecer
aos jaraguaenses,
que sempre
prestigiaram a

Florisa" , conclui.

Localizada na Rua Bernardo Dornbusch, 2433, a Florisa atende no varejo e atacado. Maiores informações pelo telefone: 371-8146
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