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Caropresopromete recursosorçamentários � ...

para osmunicípios da Região da Amvali 'j�
"

Em reunião com prefeitos,
vices e presidentes de Câma

ras dos municípios que inte

gram a Amvali, na noite de se

gunda-feira na casa do prefeito
ele Jaraguá do Sul, Irineu
Pasold (PSDB), o deputado
federal Vicente Caropreso, do
mesmo partido, se compro
meteu a apresentar emendas ao

'orçamento da União assegu
rando recursos para a região.

Cada deputado federal tem
direito a R$ 1,5 milhão para
emendas ao orçamento da

União. Deste montante, "a
maior p arte vem para a

Microrregiãoda Arrival i".
Caropreso afirmou que

parte dos recursos será des
tinada para a construção do

Centro de Apoio ao Adoles
cente e Familia, em Jaraguá do

"
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U[ilho do ex-prefeito waldemar Grubba, Luis Antonio Grubbe

(terceiro à esquerda), descerra a placa inaugurando a duplicação
da Rua Ioinville, que passa denominar-se Avenida Prefeito
--Waldemar Grubba.
A cerimônia, que contou com a presença do prefeito Irineu
Pasold (PSDB), aconteceu na tarde de sábado, próximo ao

Portal de Jaraguá.
Minutos antes; emfrente à Direção Geral da Weg,foi descerrada
a placa em homenagem ao ex-prefeito Geraldo Weminghaus,
morto em acidente automobilistico em fevereiro.

Breithaupt/FME enfrenta \

Internacional em amistoso
A equipe Breithaupt/FME, líder do Campeonato Catarinense

de Futsal, enfrenta nessa sexta-feira, às 20 horas, o Internacional
de Porto Alegre, no Ginásio do Sesi, na Rua Walter Marquardt.

Foram colocados dois mil ingressos à venda, a R$ 5,00, 'que
podem ser adquiridos a partir de hoje no Shopping Breithaupt e na

Loja Benetton, na Rua Reinoldo Rau.
O Internacional é o atual campeão da Taça Brasil. Hoje, o time

jaraguaense enfrenta a Belarnar/Puma, em Lages, em partida
transferida da sexta rodada do Estadual de Futsal. Página 11
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Faz-de-conta
A dificuldade nos avanços das negociações políticas e as

acomodações partidárias, incluindo futuras transferências e

desfiliações, permitem traçar o quadro que será desencadeado a

partirdo início do próximo ano. Os grandes adversários serão mes

mo o PMDB do deputado estadual Ivo Konell e Os partidos que

integram ou apóiam a atual administração. Entretanto, os interesses
pessoais ou partidários podem redefinir.já no final do ano, a estrutura

eleitoral, possibilitando uma ruptura
talvez saudável para a democracia,
carente de perspectivas e de projetos
que consigam sustentá-la.

A fleuma reinante é decorrente de

dois fatores básicos: a distância das

eleições e a falta de estratégia que

possa dar subsídio à aglutinação dos

partidos 'que tentam formar urna
grande frente para .enfrentar o

candidato do PMDB. Outro fator que
pode ser decisivo pará àlterar o

contorno político e. que está contri
buindo para manter a indecisão ,� a

. avaliação pela população da atual
i administração. Apesar de ter 'im

plantado um estilo empresarial COI11

sucesso, sente-se um certo ar de

expectativas frustradas, que pode ser

traduzida em falta de apoio ou de credibilidade.
, .

O governo municipal sofre, como os demais, o desgaste natural
do cargo. No caso específico, o desgaste está ligado também à

queda de popularidade do presidente Fernando Henrique Cardoso
� do mesmo partido - e as políticas federais adotadas, que vêm

sendo duramente criticadas. A desconfiança que alguns setores

da Prefeitura - marketing em especial - passa à população, aleita
para a necessidade de esforçoredobrado para manter a imagem e

contribuir para o fim das indecisões dos possíveis aliados, céticos
da aprovação popular. A queda de prestígio transforma-se na força
pol ítica dos adversários. .

Por mais que lideranças do PFL e PSDB jurem manter a

coligação, há indícios de rompimento. Nos bastidores, os elogios
públicos são decodificados e aparecem as críticas mútuas. As
desarmonias têm origem no polêmico p�'ojeto governamental sobre
ISS, apresentado no final de 1998 e rejeitado pela Câmara
Municipal. O então prefeito Geraldo Werninghaus (PFL) não se

conformou com a posição assumida pelo ex-l íder do governo, hoje
deputado federal Vicente Caropreso (PSDB). De lá pará cá, os
esforços de reaproximação foram intensificados, mas não

conseguiu cicatrizar as feridas.
Não parece estapafúrdia, embora decepcionante, as amarrações

e as condições impostas por partidos e lideranças. A fragilidade
rende frutos para os opositores e atiça as vaidades dos pseudos
aliados. Ninguém duvida das intenções governamentais em manter

o projeto administrativo e cumprir o programa "Acerta Jaraguá''.
Todavia, não pode-prescindir-se da posiçã� de líder e de detentor
do poder. Não obstante, qualquer acordo deve passar pelo
compromisso da responsabilidade e comunitário, encerrando a era

da barganha' e da insubordinação e iniciando o período de

negociações orientadas pela ética. )

A sucessão ainda está indefinida. Mesmo sern afirmar, as

legendas trabalham para lançar candidatos próprios, muito embora

poucos em condições. Nas rodas políticas, o ex-secretário da Cas-a
Civil Ademar Duwe aparece como a opção à oposição, sendo o

favorito, embora rejeite a "missão". Mas especula-se que,
chamado, não recusaria. O PFL trabalha para lançar candidato
próprio, de olho nos adversários para "encaixar" o vice, se for o
caso. O PPB não descarta a possibilidade ein sair com chapa
própria. Tem dois pré-candidatos, o ex-deputado Udo Wagner e o

vereador Moacir Bertoldi, que não esconde o desejo.
PT, PL, talvez PTB, segundo observação do ex-prefeito Durval

Vasel, devem disputar as eleições com chapa pura. Caso não seja
alterada a rota, a indecisão e o marasmo resultarão em surpresas.

Foto do Fato

A imprudência
continua sendo
a maior causa
de acidentes.

Numa pista de
alta

velocidade, um

ciclista disputa
com os carros o

espaço, quando
deveria

manter-se à

direita ,'ii

Ouvir para se comunicar
'.,'

. Ouvir efetivamente é

mais do .que simplesmente
evitar ö' péss�mo hábito (�e
interromper os outros en-

,

quantofalam ou terminar as
frases por eles. É se sentir
feliz ao ouvir plenamente o

pensamento de outrem,

aguardando pacientemente
a oportunidade de falar.
Nesse diapazão, ouvir as

partes me?iadas vem a ser

uma das chaves importantes
na condução de um pro
cesso de mediação e me-

\

diador, para abrir o diálogo
na busca da comunicação.
De certa forma, o falhar
como ouvinte revela muito

sobre o trabalho do me

diador e de como ele vive o

dia a dia. Freqüentemente a

comunicação é tratada
como se estivesse numa

competição. É como se o

objetivo fosse. não per
mitir qualquer intervalo

* RolfEugenio Fischer

entre a conclusão da frase
da pessoa com quem está

falando e o início de nossa

frase.
Diminuindo o ritmo

de falar e tornando-se
um ouvinte mais apli
cado, o mediador tornar
se-á mais pacífico e

agirá com mais pro
fissionalismo. Alivia a

pressão. Pensando a res

peito, é verificado que se

dispensa uma quantidade
de energia desnecessária
e muito estresse quando
o mediador fica na ponta
da mesa de trabalho,
tentando adivinhar o que
a pessoa na nossa frente

dirá, para tornar-se mais

ágil nas indagações. Mas
quando se espera que a

pessoa c-om quem está se

comunicando' acabe ou

simplesmente ouça mais

atentamente o que está

sendo dito, percebe-se
que a pressão sobre nós

se alivia. Imediatamente

\
sente-se uma sensação
de relaxamento e as pes
so as mediadas também
relaxam. Esses sentem

se mais seguros 'quando
o mediador diminui o

ritmo das indagações
porque sentem que não

está havendo competição
pela pausa da respiração.
Tornar-se um ouvinte

melhor, faz do mediador
. .

uma pessoa mars paci-

ente como também me

lhora a qualidade das

relações com as partes.
-

Concluindo, todo mundo
adora conversar com al

guém que realmente ouve'o

que se está dizendo.

* Membro do Instituto
de Mediação e. Arbl

tragem do Brasil
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PMDB negocia coligação com

.

PT, PPB, PPS e grupo do PTB"A nova composição dos ministérios -+

confirma o fortalecimento do grupo do

Malan (Pedro Malan,ministro da Fazenda)
e do Parente (Pedro Parente, ministro da

Casa Civil), que insistem nessa política de

desmonte do governo." (Deputado federal

Carlito Merss - PT - criticando as mudanças
nos ministérios)

Edson JunkeslCP

Konelldeve
ser candidato
a prefeito e'
discutir vice

"Depois das expectativas, o presidente
trocou seis por meia dúzia." (Idem)

Jaraguá do Sul - O PMDB

pretende formar um grande bloco
de partidos para disputar as elei
ções municipais do ano que vem.

O partido já iniciou as negocia
ções com o PPS e com um grupo
de filiados do PTB, oriundos do

PMDB, que deve retornar à legen
da. Na noite da última quinta-feira
(22), cerca de 60 filiados e sim

patizantes do PTB se reuniram

com lideranças peernedebistas
para discutir a transferência. O

PPB também está na mira.

De acordo com' o deputado
estadual Ivo Konell (PMDB), vir
tual candidato a prefeito, a in

tenção é tentar reeditar a coligação
de 1996, quando o empresário
Gilberto Menel candidatou-se a

vice na chapa encabeçada por
Konell. "As chances de coligação
com PT e PPS são excelentes.
Po)' causa da orientação da Exe

cutiva estadual que proibia a

coligação com os partidos que
integram a base de sustentação
aos governos estadual e

federal, o PT não aprofundou
as negociações. Mas parece

que esse problema está su

perado", declarou.
Na tarde de sábado, du

rante reunião do diretório do

PT, o deputado federal Carlito

Merss deu carta branca para a

"No momento em que confundirem assistência social com

paternalismo, assinam o atestado de cegueira social e de des

conhecimento de causa." (Deputado estadual Ivo Konell - PMDB
- rebatendo as críticas de que tem uma visão paternalista para os

problemas sociais) I

"Não vamos nos coligar com nenhum partido apenas para vencer-.

as eleições. O PT tem um projeto administrativo para oMunicípio
e quer implantá-lo. Mas parà isso será preciso aliar a partidos, "

comprometidos com projetos comunitários, o que exclui as
"-

legendas que apóiam osgovernos estadual ou federal." (Presidente
cio Diretório do PT de Jaraguá do Sul, Dionei da Silva, reforçando a

clisposição em manter o PT fora de uma frente de partidos que inclua
as legendas consideradas de direita).

Prudência: Konell diz que será candidato se houver necessidade

Orçamento Regionalizado", ar

gumentou, afirmando que vai ex

plorar a história do PMDB du

rante a campanha eleitoral.
CAUTELA - O presidente

do Diretório do PT, Dionei da
Silva, nega qualquer defin-ição
de alianças com o PMDB e de

avanços na,s negociações. "Sou
o presidente do partido e não

conversei com ninguém. Se

houve algum acordo, não é

oficial", afirmou, reforçando
que o PT vai manter a orien

tação de se coligar somente

com partidos do chamado

campo democrático e popu
lar. "Não podemos nos coligar
com partidos que apóiam o

presidente Fernando Henri

que, que tem uma proposta
completamente diferente da

nossa", completou.

legenda coligar-se com o PMDB.
"Há setores do PMDB, algo em

.

torno de 80%, que defendem a

saída do partido do governo
Fernando Henrique Cardoso. Em
alguns municípios, estamos'
coligados. Entretanto, a orien

tação é buscar o PMDB autên

tico", discursou, sem conseguir
identificar quem são os peerne
debistas autênticos.

Para cooptar o PT, Konell

premere elaborar em conjunto o

programa de governo, priorizan
do o social, a implantação de in
fra-estrutura básica nos bairros
e o orçamento participativo, car
ro-chefe das administrações
petistas. "Fui o pioneiro a implan
tar o orçamento participativo em

municípios eatarinenses. Depois
levei a idéia para a Assembleia

Legislativa, quando aprovamos o

-+ "O PL tem hoje 589 filiados. Se

chegarmos a lOOO'até o finaI do ano, seremos

o maior partido de Jaraguá do Sul no que se

refere a militância. A -igreja (Igreja Universal
do Reino de Deus, aliada do PL) tem orientado
os'fiéis para acompanhar os políticos e integrar
à campanha eleitoral," (presidente do Diretório
do PL de Jaraguä do Sul, Heins Reader, revelando
os planos do partido para as eleições do ano que
vem)

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

principais ações dos vereadores foram:
Aprovado por 12 votos, em l� discussão, Proj�to de Lei do Executivo
Municipal, que di�pÕ�)S09r ..

'Si,$J� nicipª1 déEQucação.
Aprovada por 13,:.�ptQs,a,§\

...

JOll aliva�Q;�rójétó!delei
complementar qU�iâptgrlza.. dêrl ti\foiia.ie6Dçeôê(:�émiSsãG e dá
outras providêncial§;;;subscrita,portodososversàdöres.iMl!f
Aprovado em 1 a V�1ª<Çª,Q!.P.º.LJ.;Ijd9S., º.:frºj�!º:º�:b�Lç·9mplementar
001/99 do Executivo Municipal, com emen

."

ivá.
Aprovadós em 1 a �otaçã8: porJ 3 vqtOS\ O \. Ü'is do Executivo
Municipal, a saber '�;ªYlº(i�ª.t\�nsferêr\ci�§i;do Sarnae para a

Prefeitura Municip
', .. ;,

'ªi;9Rnv
.

nio e'" .. Sec\etaria do Estado da

Educação e do De,
;'C' ;'

ia, taQel.�;per sistema de

cooperação técnic9� IqanG�1 ..... '.
tr or

", p que ratifica
termo de adesão ap pliúúj,:��tadú�Lqe a,.. §. êutica básica,
celebrado entre a s�ergtàOªE4�;J;§tado!d:�;$�o:ct�;e;9I:1tqllicípio; o que
autoriza o municípi,o;:ât'ravé'�(êlôlhn�ô; �,unícfpardB;sâud�, celebrar
convênio com o Sindicato dos Trabálhaädres Ru rir crédito
especial; o que autoriza o muriicípioa doar fnéjte nícos à Celesc.
Aprovado por 14 vOl�9' err!J},Yolaç�o ß' \.. tq/de lei do
executivo municipal;(dentiminando � ru� dê Av,e�.ida Waldemar
Grubba. .)�;;<. \ r .' l;' i ,.' ',iV'

.,'

Lorita Zanotti Karstênteve àprovauás as pes patä:denominar a rua
907 de Ela Ida TherezaSiewerhHanQ8nJaDD e·a'luil.. rua 368 de Ilda
Formigari.

-

Pedro Anacleto Garcia,
indicação para denominar a rua

de Erwin Schütze,

Jaraguá do Sul,

Uma cidade que pensa
no futuro
e na sua segurança.

FELIZ 123 ANOS!!

Homenagem da AGF Brasil Seguros para a cidade de Jaraguá do Sul.

$ .

AGF BRASIL SEGUROS
CÂMARA

MUNICIPAL DE
JARAGUÁ DO SUL
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Rebate
O prefeito Irineu Pasold

(PSDB) rebateu as críticas,
afirmando que Konell está mal
informado sobre a receita do

Município. "Ele tem habilidade
em enganar, joga dados que

confundem", disparou.
Pasold disse que durante a

gestão Konell a cidade tinha
cerca de 70 mil habitantes e que

hoje tem 110 mil.
- Os problemas que ele tinha
não eram iguais aos que nos

deixou. Gastamos R$ 700 mil

para recuperar o depósito de
lixo criado por ele. � a

terceirização vem do governo
Vasel - completou.

JARAGUÁ DO SUL, 28 DE JULHO DE 1999

Cidades daAmvali receberão

Caropreso se
comprometeu
a apresentar
emendas

Jaraguá de Sul - o de

putado federal Vicente Caropreso
(PSDB) prometeu apresentar
emendas ao orçamento da União

garantindo recursos para os

municípios que integram a Amvali

(Associação dos Municípios do
Vale do Itapocu). O anúncio foi

feito na no-ite de segunda-feira a

prefeitos, vices e presidentes de
Câmaras reunidos na casa do

prefeito de Jaraguá do Sul, Irineu
Pasold (PSDB). Cada deputado'
federal tem direito de apresentar
emendas no limite de R$ 1,5
milhão. Deste total, Caropreso
disse que a maior parte será
destinada para a região.

Apenas o prefeito de Barra

Velha, Orlando Nogaroli (PMDB),
não esteve presente à reunião,
segundo Caropreso, foi a pri
meira de LIma série. "Me com

prometi a ser o interlocutor, o

representante legítimo da região
em Brasília. Essa promessa havia
feito durante a campanha e estou

honrando-a", declarou, refor
çando que cada um dos mu

n i c ípi os da Amvali será be
neficiado com emendas ao or

çamento. O deputado lembrou

que o prefeito de Guararnirirn,
Antonio Carlo� Zimmermann

(PMDB), elogiou a iniciativa.

Caropreso explicou que'
solicitou aos prefeitos para
levantar as prioridades para ter

verbas do orçamento daUnião
Arquivo/CP

Recursos: Caropreso vai apresentar emendas ao orçamento

subsídios na elaboração das

emendas. "Os recursos terão

destinação pré-definidas", com
pletou, informando que o projeto
de construção do Centro de Apoio
ao Adolescente e Família, em

Ja raguß do Sul, receberá parte
dos recursos.

TREVO - Durante a reunião,
além da "prestação de contas"
dos seis meses de atividades no

Congresso, Caropreso informou

que encontrou-se com o ministro
dos Transportes, Eliseu Padilha,
por três vezes, para discutir a

possível alteração no trevo de

confluência entre as BR-I O I e

280. O trevo vem sendo alvo de

críticas de toda a região.
Na quinta-feira passada,

quando o ministro esteve

visitando as obras de duplicação
da BR-I O I, Caropreso entregou
um ofício em nome também do

prefeito Pasold sol-icitando que
o Ministério analise as su

gestões de alteração do projeto.
"Ele (Padilha) se mostrou

sensível à reivindicação;',
afirmou.

PT critica pagamento de sessões extraordinárias
reajuste.

EMENDA - A emenda cons

titucional 19, de junho de 1998,
faz parte da reforma ad rn i

nistrativa proposta pelo governo
federal, e versa en tre ou [ras

coisas sobre remuneração dos

agentes políticos (prefeitos,
secretários e vereadores) e

estabilidade dos servidores

públicos.
De acordo com a emenda,

agentes políticos não têm direito
à férias e ao 13" salário, e os

vereadores não podem receber

por sessões extraordinárias e os

servidores públicos estáveis não

têm direito ao Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço.

O presidente do Sindicato das Indústrias do Vestuário de Jaraguá do
Sul, Durval Marcatto Júnior, voltou a criticar a proposta do'

cruzamento das BR-l O I e 280, que classifica como erro de projeto.
Segundo ele, há dois anos, a classe empresarial da região está

denunciando as conseqüências do erro, apresentando sugestões.
- O projeto prevê quatro alças, sendo duas incompletas. Esse erro,

aliás, já foi detectado pelo DNER. Após inúmeros apelos, fomos
informados do remendo do erro, a construção de duas rótulas na

BR-280, uma em cada extremidade do viaduto, que custará R$ 2
milhões. Isso forçará todo o trânsito na BR-280. Vai causar

engarrafamento, lentidão e acidentes - protestou, afirmando que a

correção definitiva é a c�)I1clusão das duas alças incompletas.

Tiroteio
I

Do deputado estadual Ivo
Konell (PMDB) sobre a

adrninistração de Jaraguá do
Sul que, segundo ele, arrecada
quase três vezes mais do que
quando governou o

Município, entre 1989/92.
- É possível reduzir os custos

da máquina administrativa em
50%, usando apenas a

racionalidade. A terceirização
custa quatro vezes mais aos

cofres públicos. Hoje, o
governo gasta mais de R$ 100
mil para os serviços de

limpeza e coleta do lixo. Com
R$ 30 mil faço o serviço -

-

discursou

Aperitivo
As trocas de "genti lezas" não passam de estratégias de campanha

política. É apenas um trailer do que acontecerá, com mais

intensidade, é claro, no ano que vem.

De volta

Depois de seis anos no PPB, o
secretário de Saúde de

Guaramirirn, Nilson Bylaard,\
está com um pé, de novo, no

PMDB do prefeito Antonio
Carlos Zimmermann.
Ele garantiu que a possível
transferência se deve à nova lei
eleitoral que proíbe coligações
nas eleições proporcionais
(vereadores).
- Só deixo o PPB se houver

alteração na lei. Não temos

número suficiente de
candidatos - justificou,
afirmando que não é candidato
a nada. Será?

Guaramirim - O secretário
do diretório do PT, José Thomaz
Barbara Filho, promete recorrer

à emenda constitucional 19 para
impedir o pagamento por sessões
extraordinárias noMunicípio. De
acordo com ele, o partido
pretende ainda deflagrar cam
panha para acabar com o recesso

parlamentar de julho e trans-:

formar em 30 dias o descanso
do final de ano.

- O recesso parlarnentar é
uma vergonha. Vereadores, dec

putados e senadores não são

estudantes para ter férias no meio
cio ano e 60 dias no final. É
preciso moralizar o tratamento

de verbas públicas. O governo

convocou sessões e x trao r

dinárias para aprovar projetos que
poderiam esperar o fim do
recesso - declarou, afirmando
que os políticos deveriam ter fé
rias de 30 dias, como todo
trabal hador.

Na opinião dele, os projetos
apresentados durante o recesso

são resultados de "incompetência
ou conivência do Executivopara
aumentar o ganho dos ve

readores. "Não era preciso con

vocar sessões ex tras, q ue re

munera cada vereador em R$
130,00 por sessão, além dos R$
1.754,00 mensais", informou,
lembrando que há um ano o

funcionalismo público não recebe
.

Quem é o pai?
O vereador Carione Pavanello

(PFL) chega a irritar-se com as

tentativas dos colegas em assu

mir a paternidade do projeto
sobre ISS (Imposto Sobre

Serviço).
Ele assegura que a idéia é dele e

,

que a apresentou ao então

prefeito GeraldoWerninghaus
(PFL), encaminhando a

proposta à Câmara Municipal,
sendo rejeitada.

- A Câmara vai analisar outro

projeto do governo. Só que desta
vez todos querem ser o pai da

criança, mas já votaram

contrário uma vez - recordou.

Contraponto
O deputado federal Vicente Caropreso (PSDB), pivô da crise
entre PFL e PSDB, justamente por ter comandado a votação
contrária ao projeto, diz que o novo projeto é "idêntico ao

proposto por ele".

Justiça seja feita, o primeiro a levantar o caso oficialmente foi
mesmo Pavanello.

,
Massacre

Depois de quatro séculos de

"civilização", 60% dos 350
mi I índios do' País estão

doentes, afetados por doenças
como hepatite B e malária.
Dos 670 caiapós, 52 têm
tuberculose.
Desde o governo Collor não
há contratação de médicos

para as áreas indígenas,
Esse é mais um triste exemplo
do descaso para com a saúde,

ô .:neu Deus!
Numa entrevista rápida a uma

rádio da cidade, a secretária
de Saúde, Nanci

Zimmermann, disse oito vezes

ANÍVELDE.
A expressão não existe,
embora seja falada com

freqüência por muita gente
boa, É rnais uma bobagem

criada para enfeitar frase, que
pode tranqüilamente ser

excluída do contexto.
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Roberto Breithaupt disputa
a presidência da Facisc

Eleição acontece
durante plenária
da entidade,
emXanxerê

Jaraguá do Sul - o diretor
comercial do Grupo Breithaupt.
Roberto Breithaupt, é um dos três

candidatos a presidente da Facisc

(Federação das Associações
Comerciais e Industriais de Santa

Catarina). Atualmente, Breithaupt
é vice-presidente da entidade, e

já assumiu a presidência por
algumas vezes. Disputam tam

bém o cargo o presidente da
Aernflo (Associação Empresarial
da Região Metropolitana de

Florianópolis), Ubirajara Câmara,
e a presidente da Acil (Associação
Comercial e Industrial de Lages),
Izabel Baggio.

A eleição da nova diretoria da
Facisc acontece durante a 1.08"
plenária da entidade, programada
para Xanxerê, nos dias 13 e 14
de agosto, na Associação
Comercial e Industrial daquele
município. Os organizadores
estimam que cerca de 600

empresários, representando mais
de 130 associações comerciais e

industriais de Santa Catarina,
estejam no evento, que debaterá
ainda os problemas da economia
catarinense e brasileira.

A primeira-dama, Ruth Car

doso, e o ex-ministro da Fa
zenda Ciro Gomes (PPS), can-

FONE/FAX: (047) 373-0027

Candidato: Brcithaupt disputa as eleições em Xanxerê

didato à Presidência da Re

pública no ano passado, não

confirmaram, mas estão co

tados para palestrarem durante

a plenária da Facisc. O evento

vai reunir as principais lide

ranças empresariais de Santa

Catarina.

Arquivo/CP

r ;n��@Jl�����[�o ---------------------,

O
....

A e��;e�á�i�"Jose��� Gomes (Móveis Gomes) foi eleita na semana passada presidente da I
Câmara da Mulher Empresária da Acijs (Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul). I
A diretoria está constituída ainda por Iracy Ferreira (Aymi Magazine), vice-presidente; Tatiane I
Rech Junkes (Emplac Painéis), secretária; Ariete Emília Nicoluzzi (Automecânica Nicoluzzi), I
tesoureira; Karla Schacht Garbe (Haustur Viagens e Turismo), relações públicas; Regiane I
Rodrigues (Jomar Indústria e Comércio), diretora de eventos; Valmira Melcher (Mecânica de I
Tratores Clauss), diretora de treinamento; e Karla Graciola (Rede Feminina de Combate ao I
Câncer), assessora. I
O Durante o 37" Encontro de Empresários, no dia 4 de agosto, no Clube Atlético Baependi, acontece I
a palestra "Corno construir uma empresa de alta performance", ministrada pelo professor Pedro Mandelli
Filho, articulista da "Revista Exame" e "Você SIA".
Maiores informações pelo telefone 371-1044.

O A TransBrasil está ampliando os vôos para Portugal, indo agora, todos oi, dias de Joinville
para Lisboa, com conexão em São Paulo. Os passageiros de Joinville viajam para São Paulo no

l
vôo das 14 horas. '

.

'

I
O retorno também é diário, com saída de Lisboa às 12h30. .

IDA DPaschoal lançou o Programa Supergarantia, que cobre o prejuízo se o pneu sofrer qualquer
I dano acidental.

10 programa foi testado no Paraná-por quase um ano, e agora estendido para toda rede de lojas da

I empresa, A cobertura é feita em casos de rachaduras ou quebra das paredes dos pneus devido a

I choques contra pista ou obstáculos durante a rodagem, danos decorrentes de rodagem sern pressão

I
devido a furos ou cortes, ondulações (bolhas) laterais resultado de impactos em buracos ou obstáculos,

l
Cortes ou furos que não permitam a rodagem com segurança e deslocamento de componentes.
--------------------------------�

COMPANHIA HABITACIONAL DE JARAGUÁ DOSUL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convocamos os Senhores subscritores e fundadores da

Companhia de Habitação de Jaraguá do Sul para se reunirem em

Assembléia Geral Extraordinária, no dia 23 de agosto de 1999,
às 17h, em primeira convocação e às 17h30 mino em segunda
convocação, no CEJAS, Avenida Getúlio Vargas, 621, Jaraguá
do Sul, para deliberarem sobre aseguinte ordem do dia:
*

Dissolução, liquidação e extinção da Companhia Habitacional
de Jaraguá do Sul, na forma de Lei 6.404/76.

Jaraguá do Sul, 26 de julho de 1999.

Bruno Breithaupt
Diretor-Presidente

Alidor Lueders
Secretário

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E

INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL

ROBERTO RIDAS EXPLICA IMPASSE DO TREVODA BR-IOl/280
, O impasse na construção do trevo na interseção da BR- I O I com a BR-280
continua e os engarrafamentos, na temporada de veraneio, ainda acontecerão. Foi
6 que disse o engenheiro-chefe do 16" Distrito Rodoviário Federal/DNER, Roberto
Ribas, na Acijs, onde participou, na segunda-feira, 26, informando da situação da
BR-lOI, quanto a duplicação, Ele explicou queos 216,5 km de duplicação da BR

IOl e mais os 115 km de vias marginais, vão consumir pelo menos R$ 565

milhões, dos quais R$ 402 milhões já investidos,
Um dos pontos cruciantes do trecho é o trevo da BR- 101/280, devido aoerro

do projeto aprovado em 1989, que obriga a investimentos suplementares, que
inexistem dentro do orçamento, Roberto Ribas disse que o projeto original previa
duas alças de circulação no trevo, mas que são necessárias quatro. A necessidade

existe, más há impedimentos deordemlegal que precisam ser superados, porque
não estão previstos no orçamento.

O custo adicional é de R$ 1,7 milhão. Antes, o DNER precisa-argumentar e
convencer o banco financiador, colocar a obra no orçamento e realizar a concorrência

pyblica internacional, p que demanda ternpo. O banco, a princípio, não estaria

propenso ao empréstimo, mas a possibilidade existe, ainda que distante, conforme
informou Ribas. O órgão federal apresentou, como alternativa, duas rótulas na

BR-280, para minimizar a dificúldade de fluxo de veículos na interseção rodoviária,
o que não é a solução, \

As duas alças extras são necessárias, mas vão demandar indenizações e

obras de vulto, como aterramentos. A região é composta de solos moles, o
que dificulta mais ainda os trabalhos. O quadro é complexo, mas Roberto

Ribas afirma que existe vontade de resolver. A classe empresarial quer o trevo
com as quatro alças e não duas e mais as rótulas, segundo manifestação feita
na Acijs.

Uma boa notícia foi de que, no final de 'setembro ou início de outubro, o
trecho da BR-lOl, desde o trevo até Balneário Camboriú estará liberado para
tráfego em toda a extensão: Até lá, as obras, inclusive as de arte corrente estarão

concluídas, como garantiu o chefe do 16" DRF, do DNER.

ACIJS/APEVITRAZEM PEDROMANDELI PARA ENCONTRO
A Acijs/Apevi promovem no dia 4 de agosto, quarta-feira, o 37,0 Encontro

de Empresários, com a palestra "Como construir uma empresa de alta

performance", seguida de jantar de confraternização. O evento começa äs
19h30, no Clube Atlético Baependi, O palestrante é Pedro Mandeli Filho,
profissional na área de desenvolvimento organizacional e empresarial,
professor na Fundação. Dom Cabral, Fundação Getúlio Vargas e Instituto
Mauá de Tecnologia, articulista das revistas "Exame" e "Você SIA", e autor de
publicações sobre rríudança organizacional, inovação, liderança e carreira.

Informações e inscrições com Neusa, na Acijs, telefone 371-1044, até o dia 3
de agosto. Associados pagam R$ 15,00 e não associados R$ 25,00, sern a bebida.

AJAPSY LANÇA CARTAZDEAPOIO/À EDUCAÇÃO INFANTIL
A psicólogaOdenite Cardeal de Magalhães, presidente da Ajapsy (Associação

Jaraguaense de Psicólogos), apresentou, na Acijs, a campanha sobre educação
infantil, desenvolvida por intermédio de cartazes com dez estampas e mensagens,
em parceria com a Marisol. A campanha utiliza-se dos personagens Lilica Ripilica
e Tiger T. Tigre e suas famílias, mostrando as melhores formas de educar as

crianças, Foram impressos dois mil cartazes, que estão à disposição das empresas
e entidades, Outros trabalhos, dentro dessa linha, serão desenvolvidos, informou
Odenite, que é uma das diretoras da Apevi,

ACOMACLANÇACAMPANHA
A Acemac - Associação dos Comerciantes de Materiais deConstrução - de

Jaraguá do Sul e Região, em parceria com a Cimento Rio Branco S.A. (Votoran),
lançam, na quinta-feira, 29 de julho, a campanha de fundo social "Construindo
uma Jaraguá melhor", A campanha objetiva auxiliar as famílias carentes em

pequenas reformas de suas moradias, com disponibilização de verba, por intermédio
das empresas associadas à Acornac, através do Frohab - Fundo Rotativo
Habitacional. O lançamento acontece na SER Marisol.

NÚCLEO OFERECE CURSO DEFOTOGRAFIA PARA AMADORES
O Núcleo de Fotografia Profissional da Acijs realiza nos dias 2 e 3 de

agosto, em parceira com a Fuji Film do Brasil, um curso destinado a fotógrafos
amadores, à noite, no Sindicato do Vestuário. A inscrição. custa apenas R$
1,00 e pode ser feita na Arte Click, Empório da Foto, FB Fotografias, Foto
Bosse, Foto Loss, Foto Nortelândia, Foto Visão e Ueta Fotografias.
Informações com Luiz, na Acijs, 371-1044. Vagas limitadas.

PANGO COM. DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTOA.

COMUNICADO
Foram extraviades os documentos abaixo relacionados
da empresa Pango Com. de Artigos do Vestuário Ltda.
Me.
Notas Fiscais Série O - 1 n° 0201 à 0500 e série única de
n° 0151' à 0250. Em branco.
Livros fiscais de entradas, saídas é inventário e a pasta
de notas de entradas.
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Tecidos

Confecções
Calçados

madri Crediário próprio
Atendimento das 9 às 20 horas

Fone: 371-4100

CZJr. 9lcyr 9lídekí CRodrígues da oílotl

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

Prensas Térmicas

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

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

PtAZ�RA��e.�
Aluga telões

FONE/FAX (047) 372-2167

Qavelli, a loja
que veste °

homem de
bom 8osto.

Calçadão, 364 • cl estacionamento anexo - não tecnemos- 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) 372-33�5

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 I 371-1109

,

i
I t.

':'ROOJOãOJOnUÓrio�roso/65(lnício do Jguá Esquerdo 89253-10.0
Tel. (04n 371-5927 75-0759

.................. ·.i

Sueli, filha de Lourival e Leane Koch Lehn, e Márcio, filho de Am
Loni Oestereich, casaram dia /O de julho, na Igreja Martin Lut

(Garibaldi). Os convidados foram recepcionados na Sociedade Vitó

(Rio da Luz III)

Nilton Raduen: aniversariou
ontem e fOI cumprimentado pela
esposa, Iraci, e o filho Fabian e

[amiliares

Juliana e Vlrico Müller
comemoraram Bodas de Rubi. A

bênção pel?s 40 anos de I
matrimônio receberam na Igreja
Nossa Senhora Rainha da Paz,

e recepcionaram os

convidados no

Clube Atlético Baependi

. Cirlei de Fátima do Nascimento e

Charles Moesch trocaram aliança!
na mão direita. O noivado foi
comemorado com familiares e

amigos

Comfesta no salão da Igreja Nossa

Senhora Aparecida, Marcelo Schu I

comemorou, com familiares e amig
seus 18 anos, dia 2/ dejulho.
Parabéns do Grupo de Jovens Jasc

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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28 de julho de 1999

História em fotos
Apesar da crise de energia ocupa o primeiro lugar em

elétrica, vivida por Jaraguá, faturamento, emprego e

na década de 1930, muitas recolhimento de tributos, a

indústrias continuavam malharia. Uma modesta

surgindo. Uma delas foi malharia foi instalada por

a indústria que até hoje Heinz Marquardt, no centro

Foto de um dos três primeiros teares, importados por Heinz Marquardt

RESTAURANTE .

E LANCHONETE

PI DIAS

Por Egon Iagnow

Rua Presidente Epitácio Pessoa. A esquerda a casa enxaimel onde funcionou
a primeira malharia (Hoje ali se localiza o edifício Iaraguâ)

muitas vezes, tiveram que

ficar paradas e os panos

tingidos ser lavades no Rio

Itapocu, sobre as pedras.
Para contornar

o problema, em 1942,
mudou a malharia

para a Barra do Rio

Molha (onde
atualmente se

localiza

a Prefeitura),

passando a

movimentar suas

máquinas com a

força de uma roda

d' água que ali

instalou.

da cidade, em 1936, apesar
da falta constante de

energia elétrica e também da

falta de água em época
de estiagem.
As máquinas,

Heinz Marquardt, falecido em 22.7.1994

Rodovia SC-413 Km 06 - Rio Branco (Ligação entre Guaramirim e Massaranduba) - Fone 392-3658

Grande variedade no cardápio de
lanches e refeições.
Oferecendo também

iguarias da região
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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 ltapocu

Há 72 anos

_; ETTi 1927, o intendente municipal de Jaraguá, Artbur Müller, divulgava
EDITAL, do seguinte teor: "De ordem do sr. dr. superintendente municipal,
faço público, que se acham em poder desta intendência as apólices emitidas

pelo governo do Estado, para pagamentos dos colonos que trabalharam na

reconstrução da ESTRADA RIO DO SERRO, rios meses de junho, julho,
agosto e setembro de 1920, pelo que são convidados os mesmos para dentro
do prazo de 60 dias se apresentarem nesta repartição, a fim de receberem
em pagamento ás mesmas apólices, de acordo com a relação enviada pelo
governo estadual. Jaragua, 15 de junho de 1927".

.

- Para alcançar este distrito (Jaraguá) ao núcleo Rio Branco, vinha o engenheiro
Guilherme Eppinghaus, diretor de Obras, e o dr. Ulysses Costa, superintendente.
municipal de Joinville. A eles o intendente Arthur Müller os acompanhava ao

local onde nasceria a Ponte Tavares Sobrinho, pai de Mário.

Há 71 anos

- Em 1928, como toda a cidade Ce Jaraguá não passava de vila), aqui se

formava o que se chamou de Trust da Manteiga, por deliberação dos

produtores de manteiga, para unificação de preços para as praças de outros

estados, comparecendo o sr. Pelzmann, procurador da Assoe. Com. e Ind.
de Blumenau, sr. L. Paul, da firrna Paul & Cia., e o sr. Meditsch, da firma
G. Salinger & Cia. - O sr. Fritz Vogel redigia um contrato entre todos, pela
manutenção dos preços iguais, sendo ele o fiscal desse "acordo de
cavalheiros". "Trust em Jàraguä", denunciava 'A Notícia', de Joinville, e

atacava o "acordo de Jaraguá", não reconhecendo que a reunião era uma

medidadefensiva, uma combinação entre todos os exportadores de manteiga,
que não podia 'ser taxado de trust.

Parabéns à "A Notícia" que descobria o "ovo de Colombo".

Há 70 anos

- Em 1929, o 'oculista' dr. J. Assanger, médico-oftalmologista de Bella

Aliança (atual Rio do Sul), estabelecia-se em Jaraguá, morando

provisoriamente no Hotel Wensersky, localizado onde hoje é o Calçadão, n"
136, entre o edifício Mobiliar Haus e a firma Moretti Automóveis. Como

especialista em doenças dos olhos, nariz e ouvidos, foi-lhe levado para
consulta dois menores, que passaram a ser chamados os irmãos Geisdorf,
que haviam perdido a visão, considerados cegos. Após pacientes tratamentos,
os irmãos voltavam a enxergar, o que levantava muitos comentários entre a

população, que já havia dado como perdido o caso dos infelizes irmãos,
condenados a uma cegueira. A família Geisdorfficou muito feliz e o 'oculista'

passou a tyr uma grande e fiel clientela.

Há 68 anos
- Em 1931, o tenente Orion Platt, que mais tarde viria a ser delegado especial
de polícia em Jaraguá, era enviado a Chapecó, com 35 praças da força
pública estadual, para enfrentar o caudilho Fidencio de Mello.
- Realizava-se na residência dos pais da noiva o casamento da srta, Inngard
Weege, dileta filha do industrial Wilhelm Weege, com o dr. Antonio Hafner,
médico residente em Joinville.
- Era exonerado do cargo de subdelegado de polícia o sr. José Marcelino
Müller, irmão de Arthur, e designado o sr. Walter Breithaupt. que tinha como

suplente o sr. Leopoldo Janssen.
- Dentro do programa de nacionalização
do ensino, submetiam-se à exame de
suficiência e eram aprovados, os srs.

Emílio Reinheirner e Robert Zenteer.
'- Eduardo Kellermann. genro de Georg
Czerniewicz, de atividades variadas em

Jaraguä, anunciava pela imprensa que era
, . \

d d dos artio urnco ven e or na praça, os artigos
largamente oferecidos pelas Casas
Pernambucanas.

Qualidade
Marista de

Educação

F7

fuJ't &� 11� S�
ESPORTE DO BOLÃO

Joice Pauli: campeã
brasileira e catarinense
Joice, garota de 13 anos, filha e Rio Grande do Sul, 45 atletas no

, \

de José e Inês Pauli, adotou o

esporte do Bolão como seu

esporte predileto.
Ela é uma das integrantes do '

grupo TUDO AZUL, filiado ao

Clube Atlético Baependi, e treina,
também, na equipe Juvenil CAB -

Clube Atlético Baependi -, na

especialidade de Bola 16.

O esportista Aldo B artel e a

esposa, Sônia, acompanham a
\

parte técnica e prevêem um fu-

turo promissor para a jovem re

presentante j araguaense. O pai da
Joice, todo orgulhoso do grande
feito, informa que ela é campeã
invicta, não perdendo nenhuma

em que participou, e é a terceira
média nacional.

De 14 a 19 de julho, realizou-se o

Campeonato Brasileiro Juvenil, em
Nova Friburgo, na Sociedade Es

portiva Friburguense, onde participa
ram os estados do Rio de Janeiro,
São Paulo, Paraná, Santa Catarina

total, com idade entre 12 e 21 anos.

A equipe catarinense contou

com os seguintes atletas: um de

Joinville, um deJaraguá do Sul (a
nossa Joice), três de Blumenau, um
de Itajaí e três de Timbó.

Conta a Joice que o selecio
nado do Rio de Janeiro, jogando
em casa, esperava na certa uma

vitória que os colocaria como

campeões, mas a técnica cata

rinense "tirou a nossa alegria", la
mentaram.

Em razão da eficiência da inte

grante jaraguaense, o CAB, pelas
instalações de que dispõe, foi con
vidado para ser a sede do próxi
mo Campeonato Estadual Juve

nil, no ano 2000.

Parabéns ao mais antigo clube

esportivo, ao TUDO AZUL, à

equipe Juvenil e à Joice, pel, al
cance de tão soberbo título no es

porte bolonístico brasileiro.

Valeu, Joice!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Saúde Ocular - O que é pterígio?
o pterfgio é caracterizado por uma

produção carnosa, localizada sobre a

esclera (porção branca do olho).
Geralmente, se inicia como uma

massa amarelada no canto do olho e

cresce em direção à córnea (a límpida
janela frontal do olho).
É provocado por uma degeneração da

conjuntiva (membrana que recobre a

esclera). A causa exata desse

processo anormal é, ainda,
desconhecida. A exposição
prolongada à luz solar, especialmente
aos raios ultravioleta (UV), e a

irritação ocular crônica decorrente de

secura e de poeira parecem ser

fatores pré-disponentes. Observa-se

que o pterígio é mais freqüente nas

I' pessoas que trabalham ao ar livre e

I nos soldadores, justamente por .

estarem mais expostos a esses fatores

de risco. Raramente ocorre antes dos

15 anos, sendo encontrado com, maior

�p"""."..".'.'."
,

!. .
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.
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----- ------ __ )Dr. Alexandre L. Schlabendorf

I \___�rocloçJ_in_ CKM· 7096

!

I Doenças do Intestino gr.sso,
reto e ânus, Colonoscopia,

retossigmoidoscopia

Fone 371-5117 * 372-1553
Rua Guilherme Weege, 50 safa 70-1

Jaraguá do Sul - SC
-

º�'}___�C9_��(!J99 QC!9'2t9/9.2_!9_9

FeVV\iV\icliV\-
Clínica de Ginecologia e Obstetrícia

Centro de Atendimento à Mulher - Ultra-sonoqrafia
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

li 371-3426

freqüência na faixa etária

compreendida entre 20 a 49 anos.

Ardência, lacrimejamento e vermelhi

dão nos olhos são sintomas relaciona

dos com o pterígio e, se acentuam

com a exposição ao sol.

Compressas geladas e anti-inflamató

rios na forma de colírios ou pomadas
podem ser usados para ajudar a

reduzir a irritação ocular.

Em geral, não há necessidade de

remoção cirúrgica do pterígio.
Porém, quando este último cresce a

ponto de atingir a pupila (menina do

olho) ou de comprometer a visão, a

cirurgia está indicada. A irritação
ocular e o prejuízo estético ocasio

nados pelo·

Em alguns casos, particularmente em

pessoas jovens, a despeito da

remoção cirúrgica adequada, o

pterígio pode retornar.

Algumas técnicas cirúrgicas ou

medicamentos podem ser usadas para

ajudar a prevenir re.corrências. A

proteção dos olhos contra a radiação
ultravioleta com o uso de óculos de

sol adequados
e evitando condições de

secura e poeira são medidas

recomendáveis.

Dra. Anna Paula C.L. de

Albuquerque
Oftalmologista

pterígio são

também

indicações de

remoção
cirúrgica.

Dr. Marcos F. F. Subtil

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

OSTEOPOROSE, CONSULTAS e FRATURAS (Adulto e Infantil)
- R-ua Reinoldo Rau, 541 - FONE: 371-2218

. CLíNICA SÃO CAM-ILO

I I
I I

ODONTOLOGIA
CRO-SC-3949

pj)1C• w1Ztkc 24ka QS((;catjÚJ'
Cirurgião-Dentista

Invista no seu

sorriso.

Consulte um

Atendimentoparticularcom horamarcada Ci rurgião-

R H
.

S h (P" H
.

IJ ')
Dentista

ua ennque on ,33 roxrno ospta aragua
E-mail: humana@netuno.com.br
Fone: (047)371-4311- Fax: (047) 37271091-JaraguádoSul-SC

Ora. Anna Paula L deAlbuquerque
Oftalmologista - CRM 6972

���,l:tt,!G,d,.ih�lª,.�ß�ldJimlll�III�I�lllrIl:itiil'Qit��riill;i!�
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 Odontológico

CONSULTORIO DE PSICOLOGIA

Endereço consultório (Junto à Clínica Jaraguá)

ATENDIMENTOAADULTOS EADOLESCENTES
Ursula Koroll

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

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

Rua Pres, Juscelino, 45
Jaraguá do Sul- Centro

ljac@netuno.com.br

•
LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLíNICAS.LTOA.

E:X:é3.mE!s c;c>m é3.,ta.
cC>'nfi é3.b i' i c::I é3.c::I E! E!m

é3. pé3. rE! I nc>s
é3. LI tc>m é3.t i .z::é3. c::I C>S cl E!
ú'timé3. gE!ré3.çac>_

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....

Dr. J\/Tarlo Sousa
Dr. 1V1arlo .Scruscr fr.,

Rua Dr. Woldemiro Mazurechenl 67 -

Ao lado do Hospital São José
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o caminho mais curto para
superar o sofrimento é

compreender o seu

sentido e a sua função.
Além do sentido

espiritual, o sofrimento
tem função moral e realiza

profunda purificação em

nós.

A causa do sofrimento
humano encontra-se no

próprio homem e em

princípio decorre da sua

resistência à

transformação. Por outro

lado, há milênios foi
revelado por Buda que o

sofrimento é produto do

desejo. Nós o

engendramos ao querer
coisas, ao nos envolver
emocional e mentalmente
com algo ou com alguém
e ao fazer experiências
sem um motivo nobre e

universal.
Por estar muito centrada
em si mesma, a pessoa
pouco se interessa pela
evolução do universo em

que· se encontra. Desse
desinteresse e da

ignorância básica de que
há uma única vida que a

tudo anima advém o

sofrimento. Contudo,
podemos mudar essa

situação se canalizarmos
os desejos para objetivos
cada vez mais amplos e

elevados.
Se o sofrimento é de
natureza moral, forja e

edifica o caráter, faz com

que deixemos de ser

dúbios e tépidos em
nossos sentimentos. Todos
os que têm caráter

adquiriram-no vivendo
diferentes gradações
desse tipo de sofrimento,
pois durante as provas que

Vivet\bo·em
.'

ele traz temos

possibilidade de fazer

opções importantes para o

caminho espiritual.
Se o sofrimento é de

natureza física, quase
sempre nos quer mostrar,
em nosso próprio corpo, o

que devemos mudar na

maneira de ser. Esse tipo
de sofrimento, como os

demais, é sempre
proporcional i.t capacidade
de suportá-lo, mas em

alguns casos

acrescentamos-lhe

lamentações e a rejeição
das provas que ele nos

traz. Com tais acréscimos,
o sofrimento pode tornar

se excessivamente pesado
- por isso, alguns
sucumbem a ele.

Precisaríamos considerar o

sofrimento como

oportunidade de sanar

desequilíbrios antigos
causados por nós mesmos,

abandonar a errônea idéia
de que ele nos vem punir.
Na verdade, o que o

sofrimento proporciona é

purificação. Sé o aceitamos

inteligentemente,
permitimos que a energia
do nosso ser interior
remova o que a impede de

expressar-se. Essa atitude

positiva pode ser

fortalecida quando

Advocacia
MARCATTO
Drs, Plínio Clemente Marcatto

e Rafael Jonatan Marcatlo
R. Tabatinguera, 140

, Conjunto 1.814

Fones: (011) 3107-6613
3104-3616

Centro - São Paulo - SP

CEP 1020-901

agradecemos o que o

sofrimento realiza em nós,
quando reconhecemos o

que a vida com sabedoria
nos oferece por meio dele.

fonte: Boletim de Sinais
- figueira

]anete f? 1!lfla1rcatto ZYS

I

e o

Mario largou tudo para
realizar seu sonho: abrir
Ulna livraria, a Excalibur;
em Buenos Aires.
Passaram-se três meses.

Certa noite, sozinho na

livraria, blasfemou
contra si mesmo. Estava

afundado em dívidas, e

os cobradores

ameaçavam pedir sua
falência.
Lembrou-se de um

filme, "Windy City", em
que um ator gordo tem

uma fé tão grande que

consegue superar
todos os obstáculos.
"Não sou como aquele

personagem; não vou

conseguir vencer este
momento ", pensou.
Virou-se para apagar a

luz, quando alguém
entrou. "Está fechada ",
disse. Levou um susto:

folheando livros estava

1. Mostal, o tal ator

gordo do "Windy City",
que visitava a

Argentina.
Desnecessário dizer
que Mario

compreendeu o sinal,
superou os obstáculos,
e a livraria

Excalibur, hoje,
é um sucesso.

A fUl1ção "O sofrimrnto Perseverança
rumo para o sucesso

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



IZ NAGEL'"?"@-,=--"-"n",-,et�u�n:!.!.!:).c�'o!:.!..!m�.b!L!r,--_--,-_�C�O�R�R�E�I�OL.!:.D�O,L__!P�OLV�O� _::J�a�ra�g�u�á�d�o�S�u�I,.!.2�8�d�e�j�ul�hO�d!e�1:!.99:!_9
I

kleih
�e'P�
Rua 28 de Agosto,
2209 - Guaramirim

11 373-0344

Filmagens
&

Fotografias
Fone: 370-1703

Hans e Carmem Breithaupt
comemoram nesta sexta-feira
Bodas de Ouro;
e recebem o carinho dos

familiares e convidados

Gildete e Celso receberam a

bênção matrimonial, dia 17 de

julho, na Igreja São Luiz

Gonzaga. Os convidados foram
recepcionados na Sociedade

Recreativa Alvorada. Ela-éfilha
de Felicio e Maria Michalak, e

ele é filho de Elias e Lucia

Gusawa

Márcia Iunkes eGilson Casagrande casaram
dia 10 de julho, com cerimônia e festa em

Florianópolis

.

.

Sotang» Otiane e Adir Cerutti casaram dia J7 de julho. na
Igreja São Judas Tadeu. Os convidados foram recepcionados
na Recreativa Dilas Rodas

1IE!��ft�M
CasalGill!!_rlo e Ana Elise Orthmann inaugura, amanhã, a

� _.;_'JIiiI"'íiiililllilllíiíiiíiäl Pizzaria Dom Cabral, 110 Procópio Gomes de Oliveira, 1277

ADVOGADOSVerdureira da
RAQUEL Ltda. ROBERTO A. ROCHA

OAB/SC 11.315

EVANDRO A. RATHUNDE

OAB/SC 13.094

diréito família, comercial,
pena/ e trabalhista Mudas de árvores frutiferas

flores e plantas ornamentais

Cpmért'i"Pde ffllt"se
tlerdllrllsem tier,,/.

,/)pces, s"19"d,,s, frips,
�e�IÍI"s, "limentPs

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

Fone: (047) 372-1468

12 TIPOS PE CARNES

A��eM�
Rua Waller Marquardt, 1778

Telefone: (047) 8679

Rúa Walter Janssen, 110

(fundos Verdureira da Raquel)
Fone/fax: 371-8341 - Jaraguá do Sul- SC

Rua Bernardo Dornbusch, 2433
Vila Lalau - Joroquó do Sul - SC
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Comunidade lança campanha
pró-hospital deMassaranduba
Solenidademarca

posse doConselho
Comunitárioe abre
campanha

Massaranduba - o Núcleo

da Mulher Empresária da Aciam
- Associação Comercial, In
dustrial e Agrícola de Mas

saranduba - abriu na sexta-feira

(23) a campanha "Viva, co

ração", em prol do Hospital
Sagrado Coração de Jesus. O

lançamento aconteceu em jantar
beneficente, na Sociedade de

Atiradores. Na ocasião, tomou
posse o Conselho Comunitário,
criado para auxiliar na ad

ministração do hospital.
A campanha "Viva, coração"

é o primeiro projeto dos repres
entantes que se comprometeram
a trabalhar pela casa de saúde.
Pretende arrecadar fundos através
de contribuição debitada na conta

de luz. Massaranduba possui 4,3
mil ligações de energia. O
conselho espera arrecadar pelo
menos R$ 4 m i I por mês. "Com
esse dinheiro, pretendemos
adquirir equipamentos, moder
nizar as instalações e contratar

funcionários", revelou a pre
sidente do conselho, Cleonice

Edson JunkeslCP

Posse: Cleouice Touczac fala sobre a campal/lia" Viva, coração"
Tonczak. As necessidades mais

urgentes são a contratação de

uma enfermeira formada e um

adrninistrador, trabalho que até o

momento coube às irmãs Fran

ciscanas da Santíssima Trindade,
que fundaram a instituição, em

1950.
O Conselho Comunitário foi

eleito no último mês, formado por
sete represent'l-Jltes da comu
nidade massarandubense e quatro
membros natos, ligados ao

hospital ou ao Núcleo da Mulher

Empresária. Eleita por dois anos,
a gestão tem o compromisso de

gerar atividades rentáveis, para
que a instituição possa investirem

modernização. "O hospital não

está com doença grave. Está

retrocedendo, mas não tem

nenhuma dívida, por isso os

problemas são fáceis de resolver",
.

garantiu a diretora, irmã Leocádia
Pazda. _

As primeiras doações já
começaram a surgir. No jantar, a

direção do hospital recebeu

cheque no valer de R$ 5 mil,
doado por empresa da região. O
valor mínimo para contribuir
com a campanha "Viva, coração"
é de R$ 1,50 por família. A

'doação rnínima para as empresas
é deR$ 5,OO.'''Equipando o nosso

hospital, evitamos que as pessoas

precisem se deslocar a outras

cidades e podemos oferecer

serviços de qualidade", prevê a

presidente do conselho.

Oitomil pessoasno show de Almir Sater
Jaraguá do Sul - Cerca

de oito mil pessoas acom

panharam as quase duas
horas de show do cantor e

compositor Almir Sater, do-

mingo à noite, n a Praça
Ângelo Piazera. InterpretaJ�do
músicas como Chalana, Um

violeiro toca e Tocando em

frente, Sater entusiasmou a

platéia. O show, promovido
pela Secel (Secretaria 'd e

Cu'ltura , Esporte e Lazer), fez
parte da programação do 1230
an i versário do Município.

Edson Junkes/CP

Prestígio: público lotou a Praça Angelo Piarera, 1/.0 domingo, para acompanhar o show de Almir Sater

MARGARETE G.DA COSTA

Psicóloga - CRP-12/02208

ASPECTOS PSICOLÓGICOS DO BEBÊ

Quando uma mulher, um casal planeja (ou não) um
filho, já se inicia uma nova vida, as expectativas do
exame para confirmação da gravidez aumentam, e a'
mulher já percebe, por intuição, que seu filho já

existe.
Esse ser tão minúsculo, já começa a alterar a vida

de sua mãe, e é a partir dessa percepção
consciente/inconsciente da gravidez que se inicia a

relação materno-filial; que se instala o sentimento
básico da gravidez.

Já no segundo mês de gravidez, o vínculo entre mãe e

bebê fica mais intenso, o bebê já ouve; seu

coraçãozinho já pulsa forte (o dobro dos batimentos
da'mãe), e se seu lábio for tocado, ele suga.

A comunicação intra-uterina entre mãe e bebê
existe entre toda a gravidez. Com quatro meses o

bebê já está amadurecido; completamente formado
e reagindo a estímulos externos como: os padrões
de fala da mãe, e transfere também as perturbações
emocionais, agitação; ele reage a sustps através do

aumento dos batimentos cardíacos, e acalma

quando ouve músicas clássicas ou suaves.

Suas características pessoais, seus padrões de
conduta e temperamento, aparecem muito cedo no

período gestacional. As diferenças de

personalidadc evidentes e marcantes serão

características individuais das respectivas
personalidades (mãe/filho-pai).

Dessa forma, é no período pré-natal que a pessoa
revela seu caráter individual, que mais tarde se

desenvolverá com as mesmas características
observadas desde o início da sua existência.

A disponibilidade afetiva da mãe e participação do

pai no desenvolvimento da gravidez é fundamental

para que ocorra o desenvolvimento psico-afetivo de

célula ao feto, de feto ao beQ_,ê, de bebê à criança.
É importante que a mãe/pai dirija atenção ao bebê

em vários momentos do dia, todos os dias,
preferencialmente durante a grávidez até o segundo
ano de vida da criança. Quanto mais, melhor e mais

saudável será ã criança. É claro, para tudo há

limites ...
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Estação de transporte será

inaugurada na sexta-feira
Local é ponto
de parada de
ônibus, não
terminal

Jaraguá do Sul - Depois de

nove meses de obras, o prédio que
abrigava o Museu do Expedi
cionário (sede da primeira rodo

.viâriajaraguaense) será novamen
te aberto ao público, desta vez

transformado em estação dc

transporte urbano. A inauguração
acontece às l8h30 de sexta-feira,
com shows musicais e exposição
de fetos que retratam as trans

formações por que passou o local.

Com investimentos deR$ 347
mil, o projeto remodelou a Praça
do Expedicionário e ampliou em

74 metros quadrados o prédio da

antiga rodoviária, criando duas

salas comerciais, hall de acesso

e sanitários. A área coberta tem

1.522 rnetros quadrados, com

capacidade para abrigar 580 pes
soas (276 sentadas) e plataforma

Estação: operários finalizam obra para a inauguração I/G sexta-feira

de estacionamento para oito ôni
bus ao mesmo ternpo.

- Estamos inaugurando uma

estação de ônibus, não um ter

minal. Os ônibus não vão parar ali

para troca de itinerário, vão apenas
passar pelo local - esclarece a se

cretária de Planejamento, Clarice
LúciaNardi Coral.

Sem a instalação do sistema in

tegrado de transporte, o prédio vai

servir para abrigar a população que

utiliza 18 das 27 linhas de ônibus

que passarn pela Getúlio Vargas.
As demais linhas continuarão
utilizando o abrigo da estação fer

roviária, por falta de espaço. A

transformação do local em parada
de ônibus não resolve o problema
de quem precisa utilizar mais de

um coletivo para chegar ao destino,
mas a secretária garante que está
sendo estudado projeto para
criação de terrninais urbanos.

Secretaria estuda criação
de programa permanente

Jaraguá do Sul - O secretá

rio de SegurançaPública, Antenal'
Chinato Ribeiro, anunciou ontem,
no Município, a possibilidade de
o Estado criar um programa per
manente de combate à crimina
lidade. Acompanhado do diretor
da Deic (Diretoria Estadual de

Investigação Criminal), Dirceu
Augusto Silveira, do delegado da

Polícia do Litoral, EvaldoMoret
to, e do delegado-geral da Polícia
Civil, José Moacir Rachadel, Ri
beiro comandou a reunião técnica

sobre as primeiras duas semanas

da Operação Norte, que reuniuna
cidade delegados regionais de

Jaragua do Sul, Joinville, Blume-

nau e São Bento do Sul.
Desenvolvida por agentes da

Deic, policiais Civil eMilitare fis
cais da Secretaria da Fazenda, a

operação resultou na prisão de 30

pessoas. Para controlar o tráfico
de drogas, armas, prostituição in
fantil e roubos de veículos, a polí
cia estuda a criação de programas
permanentes. A maior dificuldade
esbarra na falta de efeti vo na Po
lícia Civil. "O número de homens

que temos hoje é suficiente para
o trabalho nas delegacias", disse
José Moacir Rachadel. "É preci
so fazer concurso, mas o Estado

está sem dinheiro para abrir mais

vagas", adiantou Ribeiro.

COMUNICADO
Foram extraviados da empresa Comércio de Purificadores
de Água Fonte Segura Ltda. ME os seguintes documentos:
Livro de registro de entradas e saídas referentes ao ano

1995. Notas fiscais n° e séries não utilizadas abaixo
relacionadas
D - 1 0001 a 0250
E - 1 0026 a 0125
S - 1 0001 a 0075,
S,- U 0026 a 0225, 0276 a 0375

-

APRESENTAÇAO
A tarefa de conduzir a classe empresarial em busca de soluções rápidas e ágeis que contemplem

diversos segmentos pode não ser fácil, mas é gratificante à medida que vlsuallzamos resultados.

Esse é o papel que a Officenterveio desempenhar em Jaraguá 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 alternatívas de melhor quallelade
e tempo.

Além de sua empresa poder contar a partir de agora com serviços previamente contratados, também
temos à sua disposição serviços esporádicos em qualquer hora do dla,

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 com equipe treinada e sistema informatizado desenvqlvido de acordo

com asexigências do mercado, permitindo menor tempo de entrega e maior segurança.
I

Você pode solicitar os serviços da

Officenter através dos seguintes
sistemas:

*

Ligação Simples - Você ou sua

empresa ligam para a Otticentere em

seguida estamos a total disposição
para fazer os serviços externos

solicitados.
* Contrato Mensal - Através deste

sistema a empresa contrata a Otticenter;
para trabalhar todos os dias, gerando
mais economia principalmente se os

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

officenter
PROBLEMAS COM SERViÇOS EXTERNOS NVNCA MAIS.

VOCÊ TEVE PR013LEMAS COM OffICE-130YS?
NVNCA GOSTOV DE fAZER SERViÇOS EXTERNOS DE 13ANCO?

TERCEIRIZAMOS:
- Contínuos,' - Office-Boys; - Malotes Bancário; -

Tele-entregas; - Outros serviços; - Consulte-nos
Noss« pilrticipilÇdO nil 4!! Multifeiril foi um sucesso!

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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Policiais prendem traficante de

drogasduranteOperaçãoNorte
Jair Franzen
foi preso com
40 gramas
decocaína

Militar, também resultou no

fechamento de um provável pon
to de venda de cocaína e maco

nha, no Bairro Vila Lenzi.
Franzen foi preso no interior

do Bar do Altino, o qual gerencia
va. Dentro do veículo do trafican

te, um Ternpra, placa IBW-0647,
de Jaraguá do Sul, a polícia en

controu 37 papelotes de cocaína

prontos para a comercialização,
além de uma pistola 380, cheques
e documentos de pessoas, e uma

caderneta com vários nomes.

"Todos serão investigados",
disse o delegado Ilson José da

Silva. Ontem, ele começou a ou

vir as testemunhas.
'

Com mandado de busca,
policiais deslocaram-se até a casa

do traficante, local izada no centro

Jaraguá do Sul/Corupá - O

traficante de drogas Jair Franzen,
28 anos. de Corupá, responsável
pelo tráfico nos bairros Estrada

Nova e Vila Rau, em Jaraguä do

Sul, conforme a polícia, foi preso
na tarde de sexta-feira (23) por
policiais militares e civis, durante
a Operação Norte. A etapa da

operação direcionada para a

apreensão de entorpecentes,
desenvolvida por agentes da Deic

(Diretoria Estadual de Inves

tigação Criminal). polícias Civil e

Frant.en: investigado IIOS últimos dois meses por policiais

de Corupá. Atrás da residência,
escondido em um buraco, outros
19 papelotes foram encontrados.

Duas espingardas, relógios e uma

filmadora também acabaram

apreendidas. "Tiramos de circu

lação Ulll dos principais trafi

cantes daquela região", acredita
o delegado.

No mesmo dia, a polícia
estourou outro ponto, agora na

Rua Jaime Gadotti, Vila Lenzi.

Charles Pereira, 24 anos, o

Chalinho, é acusado de vender

cocaína na localidade. Pai, mãe e

a namorada de Chalinho foram

indiciados. "Toda a família

participa do tráfico", revelou o

delegado Ilson José da Silva.

Pereira conseguiu escapar e

continua foragido.

Homem detido Medo: taxista rela/a COIlIO foi agredido por Savain (detalhe)

com nota falsa
Guaramirim - o aposentado

Luis Carlos de Oliveira, 48 anos,

foi preso na tarde de sexta-feira

(23) quando deixava o Açougue
Lemke, no Bairro Avaí. Oliveira
é acusado de tentar colocar em

circulação uma nota Ialsa de R$
50,00. Os proprietários do

estabelecimento aguardaram o

aposentado fazer compras, pagar
a mercadoria para depois chamar
a polícia.

Oliveira disse na delegacia que
recebeu a cédula de um cami

nhoneiro em posto de combus

tível da BR-I O I. O aposentado
trabalha como ajudante na descar
ga de caminhões. "Se tivessem

falado na hora que a nota era

falsa, não teria feito as compras",
afirmou o acusado. Colocar

moeda falsa em circulação é

crime inafiançável, conforme
prevê o Código Penal Brasileiro.

Luis Carlos de Oliveira está detido
desde domi ngo no Presídio

Regional. em Jaraguá do Sul.

Desempregado agride
taxista com nove facadas

:-

Jaraguá do Sul - Policiais

militares prend,eram na noite de

sábado o desempregado Mário

Sérgio Savain, 19 anos. Ele ten

tou matar a facadas o taxista An

tônio Araújo Simão, 45. Savain
acertou nove golpes contra Si

mão, atingindo o rosto, pescoço
e na altura dos pulmões. O de

sempregado está preso no Pre

sídio Regional. O taxista foi me
dicado e passa bem.

Denúncia de moradores de

um edifício próximo à Rua Paulo

Schiochet, Centro, local da

tentativa do homicídio, ouviram

osgritos de Simão e chamaram

a polícia. Menos de 15 minutos

depois de cometer o crime,
Savain foi preso. Na delegacia, o
desempregado afirmou que

pretendia roubar o dinheiro do

taxista. Simão conta outra versão,
afirmando que não houve assalto.

"Ele (Savain) apenas disse se eu

poderia trocar uma nota de R$
50,00. Respondi que talvez.

Nisso sacou a faca e rne atingiu",
revelou Antônio Araújo Simão.

Savain chamou o taxista por
volta das 23h40, na Rua Bernardo
Dornbusch, Bairro Vila Lalau. O

desempregado pediu para levá-lo

próx i m o ao Supermercado
Angeloni, a pouco mais de 20

metros do ponto de táxi onde

trabalha Simão. De acordo com

o taxista, durante o trajeto o

desempregado chegou a ques
tionar quantas "corridas" havia

feito naquela noite. "Não descarto
a possi bi lidade de assalto por essa
razão", comentou o delegado
Ilson José da Silva. Este foi o

terceiro caso de assalto a taxistas

no Município, este ano. Os,
prejuízos ultrapassaram a R$ 2

mil.

Rua São Bento do Sul, 55
Bairro Jaraguá Esquerdo

89253·250 • Jaraguá do Sul· SC
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Breithauptquerampliarvantagem
sobre Tuper/Planor hoje à noitePETERSON lzidono

Golpe baixo
A Breithaupt/FME deverá sofrer uma derrota que poderá

comprometer a liderança do time na reta final da primeira fase. A

Federação Catarinense de Futsal julga o incidente ocorrido no jogo
contra União São Marcos, em Jaraguá do Sul, há 20 dias. Torcedor

jogou um copo cheio de cerveja na quadra. O árbitro relatou na

súmula e provavelmente o time perderá o mando por uma partida.
Sábado, outro torcedor tentou agredir jogadores do banco de

reservas da Regata/Rio do Sul. Novamente, tudo foi para a súmula.

Jogo centro a,
Belamar/Puma
foi transferido

da sexta rodada

Jaraguá do Sul - A Brei

thauptlFME quer vencer hoje à

noite a Belarnar/Puma, em Lages,
e ampliar a vantagem sobre a se

gunda colocada na tabela, a

Tuper/Planor, de São Bento do

Sul. Para a partida, transferida da
sexta rodada do returno do Cam

peonato Catarinense de Futsal Di

visão'Especial, o técnicoManoel

Dalpasquale não terá as presenças

de Altair e Ciço, ambos suspen

sos pelo terceiro cartão amarelo,
além do goleiro Paulinho, que

cumpre a segunda partida.
Uma vitória hoje deixará a

Breithaupt/Flvlß com 46 pontos,'
cinco a mais do que a Tuper/Pla
nor. Faltando quatro partidas para
o término da primeira fase do Es-,
tadual, os jaraguaenses estão pri
orizando o jogo contra os lagea-

Automobilismo

A vitória deEduardo Valle,
entre os Novatos, na quinta

etapa do Campeonato Estadual
de Automobilismo, serviu

como uma pitada a mais para a

sexta corrida da temporada,
neste final de semana, em São

Bento do Sul. O circo começa
a ser armado amanhã, com a

manutenção da pista. Além dos

15 pilotos inscritos na prova,

os jaraguaenses prometem lotar

o Autódromo Rio Represo.

Basquete adulto

Equipe Adulta de Basquete de

Jaraguä do Sul tomou dois

'tocos' nos amistosos contra o

Bandeirante (76'x 54), de

Brusque, e Ipiranga, (104 x 82),
de Blumenau. Os adversários

têm tradição, qualidade técnica
superior e experiência, mas a

equipe do técnico Milton Mateus

terá que entrar nos eixos para ter

uma boa performance na Taça
FCB (Federação Catarinense de

Basquete), em agosto.

nos. "Depois.jogaremos duas ve

zes fora e apenas uma em casa,

enquanto a Tuper terá duas par

tidas na casa do adversário e duas

em São Bento do Sul", observou

Dalpasquale.
Antes de enfrentar a Belarnar,

a Breithaupt/FME terá outro

adversário hoje. À tarde, o Tribu

nal de Justiça Desportiva da Fe

deração Catarinense de Futsal

julga o incidente ocorrido no jogo
centra o União São Marcos, dia

lOde julho, no Ginásio Arthur

Müller. Um torcedor arremessou
(

.

um copo cheio de cerveja dentro
da quadra. O time de Jaraguá do

Sul poderá perder o mando de

quadra por um jogo.
Na próxima sexta-feira (30),

a BreithauptlFME tem amistoso

contra o Internacional, de Porto

Alegre, atual campeão da Taça
Brasil. O jogo será no Ginásio do

Sesi, com capacidade para duas

mil pessoas. A Associação dos

Amigos do Esporte Amador

colocou 1,9 mil ingressos à

venda, a R$ 5,00, no Shopping
Breithaupt e na Loja Benetton.

Rápidas
___

* Começa hoje o Campeonato Interno de Futsal do Beira Rio Clube de

Campo. Dez equipes foram inscritas. Recorde.

* Charles, ex-Juventus, jogador aprovado por Rafaelli Granitti,
um dos melhores técnicos do futebol catarinense dos últimos três

anos, retornou para Fraiburgo segunda-feira. Pediu emprego no

Jaraguá FC. A resposta foi não. Charles disputa a Copa Santa

Catarina pelo clube do Oeste.

OBSERVAÇÃO:

A duração do cursO:

de 09/08/99 a 17/12/99

O custo do curso:

130,00 reais mensais.

Material didático:

incluso no preço,

_ Revisões;
.

_ Avaliação constante
do curso.

Endereço: Rua Esthéria Lenzi Friedrich, 130 - Fones:'371-3022 /371-3321
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Avelino Villar deixa o cargo
de treinador do Jaraguá FC

Jaraguá do Sul - o profes
SOl' Reinvald Müller não é mais I

técnico da equipe dé Ciclismo da
FME (Fundação Municipal deEs
porres de Jaraguá do Sul). Müller
roi desligado do cargo após o im

passe na negociação salarial para
o segundo semestre. O presiden
te da FME, Reginaldo Campos
Júnior, anunciou o ex-cliclistu
Edmilson Senf como o novo

treinador. Senf, que competiu no

início da década de 90 na Caloi.
de São Paulo, e Melai Ciclo, dc
Rio do Sul, assumiu o comando
da equipe ontem. "É uma pessoa
experiente e que traz na bagagem
alguns dos principais títulos do

Estado", ressaltou o presidente da

fundação. Originalidadc: A/II/ir Garcia, COIII a alegoria "Cauut ", [oi o terceiro colocado nofcstivat

Comissão técnica
assumeocomando

daequipeno
início do Estadual

Jnraguá do Sul - Avelino
Vi llar não é mais treinador do

Jaraguá. O espanhol deixou o

clube clepois de 38 dias no

comando técnico da equipe. O
anúncio foi feito logo após a

derreta do time no amistoso
centra o Malutron (PR), sábado
passado, por 2 a I.

De acordo com a assessori a
cio Jaragua, Vi llar alegou pro
blemas particulares para re

tornar à Espanha. O treinador

Lenzi tenta o

vice nos EUA
Jaraguá do Sul - Sem chan

ces de conquistar o título do Aber
to dos Estados Unidos de Jet Sky.
o jaraguaense Alessander Lenzi
tenta, no próxi ruo sábado, assegu
rar o vice-campeonato. Depois de
vencer a sexta etapa, há 10 dias, o
piloto voltou às águas domingo
passado. O show, no entanto, foi'
do americano Eric Malone, cam
peão ameei pado da competição.
Malone conquistou a quintá vitória
no torneio. No próximo final de

semana, acontece-a oitava e ú ltima
rodadas do Aberto dos EUA. A

prova será em no Illinois Bcach
Park, em Chicago.

Ciclismo tem
novo técnico

Blumenauense

ganha rústica

está em São Paulo esta semana

e acompanha a estréia do Ja

raguá no Campeonato Cata
rinense da Segunda Divisão, no
próximo di a 7 cle agosto, diante
do Santa Catarina, dc Blume

nau, no Estádio João Marcauo.

Depois, embarca p a r a a

Europa.
A diretoria do clube optou

em formar uma comissão para
assumir a equipe nesic início de

campeonato. O auxiliar Nelson

Mourão, o técnico do Juniores,
Simão Saturnino, e Celso Cruz,
gerenie de futebol, comandam
o time. Segunclo assessorcs cio

diretor-executivo, José Roberto
do Carmo, Avelino Villar terá
vínculo com o laraguá até o

final deste ano. O espanhol será
o intermecliário das negociações
dos atletas jaraguacnses com o

Celta, Alavés e Extremadura,
clubes da primeira clivisão da.

Espanha.
Ern menos cle doi s meses à

frente do Jaraguá, Avelino Villar
contabilizou duas derrotas em

amistosos oficiais - Coritiba, 4
a 2, c Malutron. 2 a I -, além
de outra, em jogo-treino, con
tra o loinvi lIe, por 2 a I, e uma

vi-tória, sobre o Atlético do
Alto Vale, por 2 a O. O auxiliar
Nelson Mourão deverá manter

para a estréia do Campeonato
Cararincnse da Segunda Divi
são a mesma equipo que iniciou
o amistoso de sábado.

Jaraguá do Sul - O blu
menauense Valdemar dc Souza
venceu a prova da categoria Elite,
da Corrida Rústica Cidade dc Ja

raguä do Sul, realizada domingo,
em comemoração aos 123 anos

do Município. Souza superou
outros 20 adversários c Cl'UZOU a

linha de chegada com o icmpo
de 14min57s. No feminino.
vitória de Dclirde Bernardi. de Rio
do Sul. Blumenau também mos

irou o Iavoritismo na categoria
até 17 anos. através dc Marília
Aline Morais. No masculino,
Edson dc Oliveira, de São Bento
cio Sul. foi o primeiro colocado.
Entre os veteranos, melhor para
Gelino Dias, de .loinville, ca

tegoria 40 a 49 anos. e Rómulo

Caxcia, também de Joi nvi lle,
acima dos 50 anos.

Tênis garante
ouro naDuplas

Jaraguá do Sul - Os tenisu,
da equipe Malwec, Pa'ulo Silva
Neto e Marcílio Filho, venceram
a segunda etapa do Campeonato
Estadual de Duplas, realizada nas

quadras da Sociedade Elasc, cm
Florianópoli s, dorni ngo passado.
Os jnraguaenses dCI:rotaram nil

final Guilherme Raimundy c

Pedro Behling, de Blumenau, por
dois seis a zero (6/4, 6/3), c

lideram o ranking catarinensc
com 210 pontos. No feminino.
Karla Rocha e Jania Pereira não

suportaram o forte ritmo de

jogo imprimido pela dupladc
Porto União e perderam na

scmi Iinal (7/5, 5/7, 6/4). No

próximo domingo, quatro tc

nistas da equipe Malwee dis

putam, em Criciúma, o Cam

peonato Inter�lubes.

Festival reúne
. ".

tIpOS excentncos
Jaraguá do Sul - Fritz, frida.

macaco e até nave espacial. O 3"
Festival de Alegoria do JCVL (Ja
raguã Clube de Vôo Livre), reali
zado no último final de semana no

Morro da Boa Vista, revelou a 01;

ginalidade de pilotos doSul do Bra
sil. Sábado, 13 participantes coloca
ram a fantasia e desceram a rampa
do 'Morro das Antenas' rumo ao pá
tio da Escola Municipal Waldemur

Schmitz, noBnirroda Ilha daFigueira.
A cada pouso, o públ ico entusiasma
va-se. "É bem legal", resumiu Lucas

Krieger, '8 anos, que acompanhou
todo o festival ao lado da mãe.
ElisabeteMendes Krieger, 31.

Sete jurados avaliaram as ale

gorias. Ao final, o paulista Joe Fcr
reira venceu o festival com a fan
tasia de nave espacial, A 'engenho
ca', feita de papelão e placas metá
licas, soltou fumaça no ar e "teve
uma aterrissagem perfeita".
brincou Ferreira. Cleiton Wagenk-

.

necht, com o "Robonauta", aca

bou na segunda colocação, e Val
mir Garcia, campeão do ano pas
sado, ficou em terceiro lugar, COJl1
a fantasia "Cama" .:

Domingo foram realizadas as

provas de Parapente e Asa-Delta.
Com 928 pontos, Luciano Tcoce

no, de Caxias do Sul, conquistou
o título no Parapcnte. Valdir Guie
se, somando 896 pontos, terminou
em segundo lugar. Na Asa-Delta.

. AntônioWeifurter, deloinville, ob
teve o primeiro lugartíepois de per
manecer 26 minutos no ar. Flávio

Clinkoski, de Jaraguá do Sul, foi

vice-campeão, com 22 minutos.

)
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