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Badesc abre novas linhas de crédito
•

para micros e pequenas empresas
III

o presidente do Badesc

(Agência Catarinense de Fo

mento), antigo Banco de De
senvolvimento do Estado de

Santa Catarina, Arno Garbe, e
o diretor de Operações, Pedro
Ananias Alves, estiveram na

noite daúltima segunda-feira na
Acijs (Associação Corrlercial e
Industrial de Jaraguá do Sul)
para apresentar o que eles
classificam de novo Badesc.

Saneado' com recursos do
Banco Central, a agência abre
novas linhas de crédito para
micros e pequenas empresas
do comércio, indústria e pres
tação de serviço.

Os financiamentos têm pra
zo de cinco anos, carência de
um e quatro de amortização,
comjuros de 6% aoano mais
TJLP (Taxa de Juros a Longo
Prazo). Página 5

1 O JOGUINHOS ABERTOS
_____DE SANTA CATARINA

O desperto redescobrlndo o Brasil

na aldeia global
Jaraquá do Sul, sc -74/09 a 02/10 de 199(,

Edson JunkeslCP
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41AIS SABOR PARA SUA VI/h;

Umprincípio demotim na GaleriaA, da alaA do PresídioRegional
de Iaraguá do Sul, na tarde da última sexta-feira (30), quase
surpreendeu o secretário estadual de Justiça e Cidadania, Paulo
César Ramos de Oliveira, que visitou o presídio minutos depois.
Controlado pela Polícia Militar, o motim foi liderado por Sandro
Anzini, 28 anos, assaltante de banco, e José Martinelli de Souza,
32, latrocida, que fizeram Stênio Ricardo Schmidt, 21,
estelionatário, de refém, sendo cortado com estilete. Seis outros

detentos participaram dos protestos. Eles exigiam retorno às

respectivas comarcas.
Martinelli será encaminhadopara Florianópolis, ondejá cumpria
pena de 26 anos. Página 10
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Rosa-dos-ventos
Uma nova ordemmundial está emergindo, exigindo mudanças

de comportamento e rapidez de comunicação. A velocidade com

que se processam as informações é cada vez maior, por isso, os
veículos de comunicação precisam estar inteirados e integrados
para poderem prestar o melhor serviço, oferecendo ao cl iente

as informações necessárias, sob o risco de perderern-se pelo
caminho. Diante dessa realidade, o Jornal CORREIO DO POVO

tem procurado desenvolver ações
que garantam a satisfação dos

leitores.

Entretanto, as indefinições e a

falta de uma política econômica

voltada às micros e pequenas em

presas têm contribuído decisiva
mente para o retardo da implan
tação de alguns projetos. Por outro
lado, é sabedor que o próprio mer

cado definirá e estabelecerá as

prioridades, que já vislumbram-se

no horizonte do terceiro milênio. É
preciso muito mais do que retórica,
é preciso ações e atitudes para
acompanhar o fluxo de informação
e permanecer em atividade.

Jaraguá do Sul destaca-se como
uma das melhores cidades do País em termos de qualidade de

vida e produção industrial. As empresas são exemplos para o

Brasil por terem investido em tecnologia de ponta, capacitação
e profissionalização. Todavia, a comunicação no Município é

tratada com descaso, com amadorismo. Existe o discurso da.

modernidade, da qualidade total, mas se aceita serviço de
terceiro mundo. Não há como negar a falta de compromisso
com a informação e de respeito para com os leitores, razão da

existência da imprensa.
Há uma relação promíscua entre comunidade e órgãos de .

imprensa - incluindo aí inforrnativos e demais publicações. O
CORREIO DO POVO dá a mão à palmatória e reconhece suas

limitações e dificuldades, mas reforça diariamente o

compromisso de ser o porta-voz da sociedade, na defesa das

instituições, garantindo as conquistas do bem comum. Jornalismo

se faz com responsabilidade e com compromisso com a

informação. Não há fórmula alternativa, ou se informa ou desvia

se da verdadeira missão. "A imprensa é a vista da nação".
Enquanto a população não estiver sintonizada com o novo

tempo, não cobrar mais, a região continuará navegando no mar

das incertezas. É preciso exigir profissionalismo e compromisso.
Os órgãos de imprensa não podem prescindir-se do papel de
agente de integração. A informação deve ser divulgada por
obrigação e não por comprometimentos obscuros, duvidosos e

explicitamente financeiros. Émister que se saiba distinguir essas
trampas, que jog�m todos na mesma vala comum.

Infelizmente, por toda parte há cegos tentando suprimir o
novo tempo. A nova ordem é para os que crêem que a história

humana, longe de terminar, está apenas começando. Jaraguá
do Sul está na ordem do dia e não pode se furtar em ter um

órgão de imprensa digno de sua grandeza e pujança. É preciso
uniros esforços para fortalecer, com ética, as relações com os

setores da sociedade, não perdendo o norte da bússula e

ampliando os espaços da seriedade e do compromisso com o

progresso.
,

No limiar do novo milênio, o Jornal CORREIO DO POVO
acredita que as ações libertárias tendem a provocar inúmeros
conflitos de interesse, mas aposta no discernimento para evitar

o oportunismo. Do contrário, estará fadado ao continuismo

caolho, "resultando 'numa espécie de analfabetismo sem

superego, numa fúria tão vaga de propósito quanto inócua e

fundamental."
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Foto do Fato

o prefeito de

Iaraguá do Sul,
Irineu Pasold, a •

esposa,

Brunhilde, e o

vice-governador
Paulo Bauer

inauguram o

terminal urbano
do Município.
A cerimônia
aconteceu no

início da noite
de sexta-feira

(30)

o reverso da medalha
* Dionei Walter da Silva

I

"Todo homem tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-

estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos 'e serviços sociais indispensâveis,
e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice Oll outros casos de

perda dos meios -de subsistência em circunstância fora de seu controle". (Artigo XXV da Declaração
Universal dos Direitos do Homem)

Não é de hoje que a revo

lução tecnológica vem ganhan
do espaço em todas as áreas do

conhecimento. Nas indústrias,
o homem vem sendo substituí

do pela máquina, com ex

celentes ganhos de produtivi
dade para as mesmas. São inú
meros os exemplos de em

presas que reduziram drastica
mente o número de funcioná

rios e aumentaram violenta
mente os lucros. A Antárctica,
só para citar um exemplo, nos
últimos anos reduziu de 27 mil

p a ra oito mil os postos de

trabalho nas suas unidades do
País. Em contrapartida, o

faturamento registrou aumento

de 30%.

Aqui em nossa região tam

bém isso já ocorreu e está acon

tecendo com nossas empresas.
Até aqui' tudo bem, afinal, a

tecnologia deve ser utilizada em

benefício do homem. Mas é aí

que reside o problema. Em be

nefício de quantos homens es

sas tecnologias estão vindo? Es
se excedente de lucro e pro
dutividade estão indo para
onde? Das pessoas que par

ticipam da cadeia produtiva,
quantas têm acesso a essa

riqueza excedente?

Hoje, temos clareza de que
, o mundo produz o suficiente

para todos os seus habi tantes
viverem com dignidade. Toda
via, a distribuição perversa da

renda, esse acúmulo cada vez

maior de riquezas nas mãos de

menos pessoas gera miséria,
fome, desemprego e a violência.
é o desespero de chefes de

família diante da f-alta de

perspectivas, A concentração
de renda contribui decisivamen
te para o engendrarnento da cri

minalidade, que o capitalismo
não conseguiu sequer atenuar.

Alguns dados dessa dispari-

dade de renda.

Segundo dados da ONU, o

Brasil está em penúltimo lugar
no mundo na distribuição de

renda, perdendo apenas para
Serra Leoa, na África. As 200

m ai ores i ncorporações detêm

28% do PIB mundial e empre

gam cerca de I % dos trabalha

dores do planeta. Os 447 mais

ricos do mundo concentram

50% de toda renda, enquanto
que os 60% mais pobres vivem

com menos de US$ 2 por dia, e

outros tantos estão abaixo da

linha de pobreza.
I
Precisamos buscar uma mai

or participação nos resultados do

nosso trabalho, exigindo uma dis
tribuição de renda mais justa, que
garanta o mínimo de dignidade a

todas as pessoas.

* Advogado e presidente
doDiretório do PT de Jaraguá
do Sul

Artigos pará Carla do Lei/OI; devem ser enviados pa ra Rua Wal/er Marquardt, 1.180, As carias devem conter
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e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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Possamai propõe criação de

autarquia para previdência"A escolha das rainhas começou nas -+

escolas e terminou nas boates." (Secretária
de Educação Isaura Silveira relacionando o

consumo de álcool e drogas com os jovens que
freqlientam as casas noturnas)

"Estão criando problemas onde não existe.

Não há nenhuma razão para a desfiliação
dela." (Assesssor da Casa Civil Luiz Antônio

Grubba descartando a possibilidade da diretora

da 1911 CRE, Cleidy Gonçalves, perder o cargo e ser expulsa do PPB)

"A comissão só iniciou as investigações porque cobrei com

insistência um esclarecimento das denúncias de superfatu
ramento." (VereadorMoacir Bertoldi - PPB - reclamando de não ter

tido o nome mencionado durante as investigações sobre as denúncias
de superfaturamento nas obras da Rua Joinvil1e)

"Ele foi vítima de armação política. Ninguém está imune a receber

e a repassar uma nota falsa se não for especialista." (secretário
do PPS de Jaraguá do Sul, Sérgio Pacheco, defendendo o

correligionário Mauri Oneides Hech, detido sob suspeita de repassar
nota falsa em Schroeder)

.

"",,,,. : Informativo e a't'da",GO.mara"Muni ai de Jaraguá do Sul

Im a sess�o ordinária realizada no dia 2/8/99 as principais ações foram:
Aprovado o requerimento do legislativo, por 13 votos para que o projeto de lei que
denomina o Centro Mun. de Educação Inf�ntil �ário Nicolinni fosse votado em regime
de urgência.

.

" ' '

.

Aprovadas por 13NQtQS" Neto'sOlicitando
recapeamento asfálhf cte:,é$�õto sanitário; de
Lorita Karsten Zano!!' t(f)-ô'Plb\jl' com abrigo na rua

Joinville. 'ii;;'" .
, ::::. ,,'<vW

Aprovado por 13 votD.s.pi()jetO;ôe.Jei.do.eX8G�tivo.mu[llCipaLqüe.Jetifica dispositivos
das leis 2497/99 de 1:2/3/99,i8 2503/99 de 24/3 i

Adernar Possarnai in
.' .

Si pa�a fojeto de lei visando
.

a criação de um fund
." ipaj d I em orientação a

.

emenda constitucion nd ereadores quanto a
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financeira da prefeitura, deferido pela presIde (Ademar Possamai disse que as

contas e balancetes de junho estão à disposição
da comunidade no mural da prefeitura e nesta casa.

Afonso Piazera Neto parabenizou o Executivo Municipal
pela entrega da duplicação da p Av. Bernardo Grubba ..

CÂMARA
MUNICIPAL OE

JARAGUÁ DO SUL

Terra Flor
Cestas Especiais para o Dia dos Pais

(frutas da época, cesta de banho, ervas para chá,
vinho com flores, e vinho com queijo)

Flores arranjo ramalhete.

Tele entrega 371-6505
Rua Presidente Juscelino, 2275 - Centro
Fundos Borracharia Wolf.

COMPANHIAHABITACIONAL 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 a seguinte ordem do dia:
*

Dissolução, liq'uidação e extinção da Companhia Habitacional
de Jaraguá do Sul, naforma deLei 6.404/76.

Vereador quer
quecolegas
apresentem
sugestões

Jaraguá do Sul - o vereador
Ademar Possamai (PFL) disse
ser favorável à criação de uma

autarquia municipal para ge
renciar o sistema de previdência
e assistência social, prevista pela
emenda constitucional número

20, que permite aos estados e aos

municípios com mais de mil fun
cionários a implantação de seus

próprios modelos - a cidade tem

cerca de 2,2 mil servidores. O
anúncio foi feito 'durante a sessão

da CâmaraMunicipal, na noite da

última segunda-feira (2).
Possamai sugeriu aos colegas
que busquem informações

Edson Junkes/CP

Debate: Possamai (em pé) conclama a participação dos vereadores

sobre a emenda e apresentem
-

Segundo Possamai, a admi

sugestões para a elaboração do nistração municipal já iniciou a

projeto governamental que será discussão com técnicos da Fun

encaminhada.à Câmara. desc (Fundação de Pensão Mul-

tipatrocinada pelo Besc).
"Tenho participado das reu

niões como convidado. O go
verno' já elaborou um an-

teprojeto, mas precisa de mais

subsídios", argumentou, lem
brando que as discussões es

tão na parte técnica, abor
dando benefícios, benefi
ciários, dependentes e ca

I rências. Na opinião dele, os

parlamentares precisam estar

inteirados do assunto para
quando o projeto estiver na

Câmara possa ser "debatido
com propriedade".

- O assunto é muito im

portante porque mexedireta
mente com o futuro da admi

nistração e com os funcioná
rios. Precisamos estar aten

tos às determinações constitu
cionais para elaborarmos um

projeto que venha a atender
todos sem prejuízos para nin
guém - discursou, lembrando
que há requisitos constitucio
nais que precisam ser obser

vados, para não correr o risco
de apresentar qualquer dis
positivo inconstitucional.

Jaraguá do Sul, 26 de julho de 1999.

Alidor LuedersBruno Breithaupt
Eliretor-Presidente Secretário

TEXACO

A revista QUATRO RODAS submeteu as marcas de óleo lubrificante poro rnotor mais vendidas
no Brasil a uma rigorosa avaliação científica, a maior e mais completa já realizada no país.

HAVOLlNE Superior 3 da Iexcco ficou em primeiro lugar,

N

ii;
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Projeto Renda Mínima será
incluído no programa do PT

Há uma articulação entre os vereadores de Jaraguá do Sul para
fazer o secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Silvio Celeste

Bard, o futuro presidente da Câmara Municipal.
Bard é o primeiro suplente do PSDB, e cedeu a vaga ao

segundo, João Prim, para ocupar a secretaria.
A manobra para transforrnar Bard em presidente tem como

objetivo resguardar uma possível vaga na Prefeitura, caso seja
aprovado o projeto que exige a desincornpatibilização de seis

meses dos prefeitos-candidatos.

Partido está
elaborando

plano de
governo

Jaraguá do Sul - O Diretório

municipal do PT prornete incluir

no programa de governo o Projeto
de Renda Mínima, do senador

Eduardo Suplicy (PT/SP), O

programa prevê que todo cidadão,
com idade acima de 25 anos, cuja
renda não atinja R$ 300,00
mensais, recebam 30% da dife

rença entre R$ 300,00 e sua renda.
A condição para ter direito ao be
nefício é que os filhos até 14 anos

estejam estudando. A Executiva

municipal está discutindo com di
ferentes comunidades a elaboração
do programa de governo a ser

apresentado durante a campanha
eleitoral do próximo ano,

O presidente do partido noMu
nicípio, Dionei da Silva, informou
que o PT vai inclui!' também o

orçamento participativo e "inverter

as prioridades na aplicação dos

recursos municipais". "Estamos
discutindo e ouvindo as sugestões
das comunidades paraelaborar um
programa de governo que venha

atender a todos os jaraguaenses",
discursou.

Sobre as possíveis alianças,

Contraponto
Entretanto, nem tudo
são flores. Alguns vereadores

prometem jogar água no

chope da situação e

apelar para a unidade

legislativa.
A batalha premere
rounds emocionantes.
É esperar para conferir.

Advogado
O vereador Moacir Bertoldi

(PPB) convidou o secretário de

Adrninistração de Finanças,
José Papp, para comparecer ao

Legislativo e explicar a situação
financeira do Município, Ade
mar Possarnai (PFL) criticou a

proposta, afirmando que não

era preciso. Não mesmo?

,

Justificativa: Dionei disse que projeto distribui melhor a relida

Dionei voltou a defender a coli

gação somente com os partidos
considerados de esquerda. "Não
adianta formar uma coligação vito
riosa se não conseguirmos im

plantar um.projeto adrninistrativo

que vá ao encontro dos anseios da

população", reforçou, acrescen
tando que o partido não fechou

questão, mas a tendência é manter

as orientações da Executiva esta

dual que proíbe a coligação com

os partidos da ba�e de sustentação
dos governos estadual e federal.

SEMINÁRIO - Na semana

passada, aconteceu em Blumenau

o Seminário Regional de Renda

Mínima, promovido pela Prefeitu
ra e Furb (Universidade Regional
deBlumenau).

Na oportunidade, Suplicy
apresentou e debateu o Projeto de

RendaMínima, implantadonoDis
trito Federal, no governo 'Cristó
vam Buarque, em Blumenau, e, de
maneira semelhante, em países
como Espanha, França e Portugal.

Na opinião de Dionei, o presi
dente Fernando Henrique deveria

implantar o projeto, "já que não

existe política social no País".
- A implantação do programa

de renda mínima é a maneira mais
viável para promover o direito a

todas as pessoas de usufruírem de

uma renda suficiente para suprir
as necessidades básicas - argu
mentou Dionei, afirmando ql.le o

projeto é um passo além do

assistencialismo, que pode contri
buir para criar novos empregos,
erradicar o trabalho infantil, a po
breza absoluta e melhorar a dis

tribuição de renda.

Pesquisa
O Instituto Bonilha, de Curitiba, deve entregar nos próximos dias

o resultado da pesquisa encomendada por políticos.
A consulta popular'busca avaliar a administração municipal e a

intenção de votos.

Troca-troca

O vereador AdernarWinter
deve desfiliar-se do PTB ainda

esta semana. Ele alega que o

partido não tem mais estrutura

para garantir a disputa do

próximo ano.

Winter disse que ainda não se

decidiu em qual partido irá se

filiar.
- Vamos todos juntos -

revelou, numa alusão aos

colegas Afonso Piazera Neto e

LioTironi.

Nas rodas de aposta, as fichas
são jogadas no PMDB.

No ninho

O ex-prefeito de Guararnirirn
Victor Klein deixou o PPB e

deve se filiar ao PSDB.
Ele nega que já tenha se definido,

mas confirma que está

namorando o ninho tucano.

O presidente do Diretório do

PSDB, Antônio Marcos Rausis,
disse que está quase tudo

acertado.
- O partido pretende reunir-se

no dia 13 ou 20 para apresentar
os novos filiados. Espero que

entre eles, esteja o ex-prefeito -

revelou.

\

Gildo 'Alves se exalta com João Prim
Jaraguá do Sul - O vereador

Gildo Alves (sern partido) acabou
roubando a cena na primeira,
sessão da Câmara Municipal, ria
noite de segunda-feira (2), pri
meira depois do recesso parla
mentar de julho. Durante a pala
vra livre, o também vereador João
Prim (PSDB) lamentou a posição
assumida por setores da socie-

-dade que defendem o aborto em

caso de estupros.
Na semana passada, Alves,

presidente do Sindicato do Vestuá-

rio, encaminhou ofício, através do
deputado federal Vicente Caropre
so (PSDB), solicitando a manuten

ção da norma técnica doMinistério
da Saúde que prevê atendimento

especial às mulheres grávidas em

decorrência de estupro.
A frase de Prim: "É um abuso

de nossa parte condenarmos um

inocente à morte" detonou a ira
de Alves, que assumiu a tribuna
da Casa para justificar a posição
do sindicato.

Dernonstrando descontrole

emocional, Alves disparou: "Se
sua mulher ou filha ficasse grá
vida de um marginal, o que o se

nhor faria?", indagou ríspido e

completou: "Não quero ver minha
filha grávida de um marginal".

Após a sessão, Alves voltou
à carga e, de dedo em riste, disse
a Prim: "A partir de hoje eu não o

considero mais um cidadão, Mi
nha entidade é séria e eu não sou

moleque", gritou. Prim limitou
se a dizer que Alves não entendeu

bem qual era sua posição.

* Pneus Novos (Miche/in, Goodyear, Pire/Ii)
*Balanceamentos

*Geometrias

•

*Suspensão
*Calibragem com Nitrogênio

R. Mal. Floriano Peixoto, s/nº - Cent'ro

Fone'(047) 372-3574 - Jaraguá do Sul

Rua São Bento do Sul, 55
Bairro Jaraguá Esquerdo

89253·250 • Jaraguá do Sul· SC
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Fundo de aval vai garantir
até 80% dos financiamentos

r -----------------�--,
1 ..

1 O O Serviço de Proteção ao Crédito de Jaraguá do Sul registrou 7,89% de acréscimo na

1 inadimplência no comércio local, no mês de julho, comparado com o mês anterior.

1 Em julho, foram 1.077 atrasos no pagamento, contra 992 em junho.
lo No mesmo período, oórgão prestou 16.681 informações de crédito.

1 De janeiro a julho, foram 120.382 consultas feitas ao SPC. No mesmo período do ano passado fora�
1151.200, uma queda de 25,6%.

IDA CDL' (Câmara de Dirigentes Lojistas) de Jaraguá do Sul promoveu na noite de quinta
feira (29), no auditório da Acijs (Associação Comercial e Industrial de Jaraguá 'do Sul), palestra
com o gerente estadual do Procon (Programa de Orientação e Defesa ao Consumidor), Jucenir
Gualberto Soares.
A palestra "Código de Defesa do Consumidor e suas aplicações no comércio" esclareceu sobre
o código, debateu os procedimentos legais e respondeu às indagações dos lojistas' sobre a

aplicação do código.
O A Acijs está organizando delegação para participar da plenária da Facisc (Feder-ação Catarinense
das Associações Comerciais de Santa Catari na), que acontece nos dias 13 e 14 deste mês em Xanxerê,
quando será eleita a nova diretoria da entidade.
A saída está prevista para às 12 horas do dia 13. Maiores informações pelo telefone 371-1044.

O O diretor-comercial do Grupo Breithaupt, Roberto Breithaupt, vice-presidente da Facisc, 1
concorre à presidência do órgão.

)

1
O O Sebrae (Serviço de Apoio às Micros e Pequenas Empresas) liberou R$ 8 milhões para Santa 1
Catarina. Os recursos serão aplicados em projetos de geração de emprego e renda. I

: O O governo estadual vai incluir no orçamento do próximo' ano recursos para sanear as 148 1

Lagências deficitárias do Besc (Banco do Estado de Santa Catarina). 1
--------------------------------�

Recursos serão

priorizados a
micros, pequenas
e exportadoras
Jaraguá do Sul - O novo

Badesc, que passou a ser de

nominado Agência Catarinense de
Fomento S.A., criou um fundo

de aval que garante até 80% dos
financiamentos de micros e

pequenasempresas, no limite de

R$ 500 mil. O anúncio foi feito

pelo presidente da instituição,
Arno Garbe, na noite da última

segunda feira (2), durante reunião
da Acijs (Associação Comercial
e Industrial de Jaraguá do Sul).
Os recursos têm prazo de cinco

anos, um de carência e quatro de

amortização, com taxas de juros
a longo prazo e juros de 6% ao

ano.

O antigo Banco de Desen
volvimento de Santa Catarina,
saneado com recursos do Banco

Central, tem, a partir de agora,

capacidade de injetar, mediante
repasse do BNDES (Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social) R$ 2 bilhões

para investimentos fixos e capital
de giro. O diretor de Operação
do Badesc, Pedro Ananias Alves,
explicou que os financiamentos
serão para construção civil e

aquisição de máquinas e equi-

Meta: construção civil também será beneficiada porfinanciamento

pamentos nacionais.
O banco reduziu de R$ 30 mil

para R$ 10 mil o limite mínimo
de financiamento e definiu as me

tas para distribuição dos recursos.
"O produtor rural integrado à

uma empresa terá aporte de 5%.

Ao setor exportador será destina
do 25% e os outros 70% serão

direcionados para modernização,
implantação e ampliação", expli
cou Alves, informando que a re

dução do limite de crédito tem co

mo objetivo evitar a concentração
de empréstimos.

- A intenção do Badesc é
uma política de pulverização,
voltada às micros e pequenas
empresas, que na visão do go-

vemo é prioridade - declarou

Alves, afirmando que os gran
des e crônicos problemas do

passado foram absorvidos no

processo de saneamento. Ele in

formou ainda que o Badesc está
viabilizando a criação de ONGs

para operar microcréditos no

Estado, com limite máximo de

R$ 10 mil, atingindo também a

economia informal.

Segundo Alves, o sistema
será semelhante ao Banco do

Povo, de Blumenau, Banco da

Mulher, de Lages, Planorte, de
Canoinhas,. Credioeste, de

Chapecó, Credival, de Cri

ciuma, e o Banco de Empre-
endimento, de Florianópolis.

.

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E

INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL

BADEßC TEM LINHAS DE CRÉDITO ATRAENTES ÀS ,EMPRESAS
As operações e linhas de crédito disponíveis na Agência Catarinense

de Fomento S.A., que é a nova denominação do Badesc, foram apresentadas
pelo presidente, Arno Garbe, e pelo diretor de Operações, Pedro Ananias

Filho, para empresários, na Associação Comercial e Industrial de Jaraguá
do Sul. Os financiamentos são direcionados para implantação, ampliação
e modernização de empresas, aquisição de máquinas e equipamentos,
estudos, projetos e pesquisas tecnológicas, incentivos fiscais e infra
estrutura econômica e social dos municípios.

"O Badesc tem recursos para aplicar, com prazo de até 5 anos, sendo
um de carência e quatro para amortização, com a TJLP mais 6% ao ano.

As taxas são atraentes.,mas a procura tem sido menor do que a nossa

capacidade de emprestar", observou Garbe. Os financiamentos são

concedidos a partir de R$ lO mil. Nas operações até R$ 500 mil, pode ser

utilizado o fundo de aval, até 80% Ido valor. A garantia real passa a ser de

apenas 20% do total tomado, o que facilita muito o crédito".
O presidente do Badesc disse que a Agência de Fomento está saneada

e que recebeu um aporte de recursos de R$ 260 milhões. O seu patrimônio
líquido é de R$ 325 milhões, o que permite a alavancagem de dinheiro

junto ao BNDES até sete vezes esse montante, ou seja, superior a R$ 2

bilhões para estimular, prioritariamente, a agricultura, o turismo, as

exportações e as micro, pequenas e médias empresas de Santa Catarina.
O diretor de Operações, Pedro Ananias Alves, informou sobre

financiamentos voltados ao desenvolvimento de microiniciativas

econômicas, para pessoas físicas e jurídicas que não têm acesso ao sistema
tradicional de crédito. O Badesc é o agente coordenador de Crédito de

Confiança, um programa do governo do Estado, operado por ONGs,
constituídas e controladas pela comunidade e que estão em fase de

implantação junto às gerências regionais.
A gerência do Norte do Estado está localizada em Joinville.

SESI DEFLAGRA O PROGRAMA EDUCAÇÃO DO
TRABALHADOR

O Sesi/Departamento Regional de Santa Catarina e a Se�retaria de

Estado da Educação e do Desporto, firmaram parceria para a implantação
do Programa Sesi - Educação do Trabalhador -, para levar, às empresas,
o ensino fundamental e médio, para jovens e adultos. A gerente de

Educação do Sesi, Maria Thereza p. Hermes, a diretora de Ensino Supletivo
da Secretaria de Estado da Educação, Clarice Portella de Lima,
acompanhadas do coordenador local do Sesi, Leónidas Nora, e da

coordenadora da 19 'CRE, Cleidy de Castro, apresentaram o programa na

Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do.Sul, quando explicaram
que o objetivo é a elevação da escolaridade, através de ações básicas para
diminuir o déficit escolar na indústria catarinense.

No Brasil, a meta do Sesi é atender um milhão de trabalhadores e em

Santa Catarina, 28 mil, até o ano que vem. Na região de Jaraguá do Sul,
segundo dados extraídos da Rais, no ano de 1995 - últimos disponíveis -,
havia cerca-de 30 mil trabalhadores com algum déficit escolar. O programa vai

funcionar em parceria com o CEA - Centro de Educação de Adultos -,
atendendo os maiores de IS anos com o ensino fundamental, que será presencial,
ou seja, o aluno-trabalhador deve freqüentar a sala de aula e o ensino médio

será modularizado, para trabalhadores com idade superior a 18 anos.

A proposta é que a sala de aula seja montada na empresa, sempre que

possível. O Sesi contratará os professores, a empresa cede o espaço físico e

reproduz o material modular (apostilas), cabendo ao aluno o pagamento da
mensalidade de R$ 10,00. A duração do curso depende do esforço de cada

um. O processo do Programa Sesi - Educação do Trabalhador já foi deflagrado.

ACIJS ORGANIZA IDA À FACISC EM APOIO A ROBERTO

BREITHAVPT
A Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul está organizando

uma lotação para participar, em Xanxerê, Oeste do Estado, da 108·'
Reunião Plenária do Conselho Diretor da Facisc, - Federação das

Associações Comerciais e Industriais de Santa Catarina -, em apoio ao

empresário Roberto Breithaupt, que é candidato à presidência da entidade.

O evento acontece nos dias 13 e 14 de agosto, no Clube Cultural Recreativo
Xanxerense.

A delegação parte às 12 horas, do dia 13 de agosto, em ônibus especial,
com destino a Xanxerê. O presidente da Acijs, Eduardo Ferreira Horn,
ressalta a Importância da participação dos empresários da região, conquanto
pela primeira vez um representante local concorre à presidência da Facisc.

Roberto Breithaupt tem como companheiro de chapa Jovelci Gomes. Ele
afirma que "depois de ampliar a influência e consolidar parcerias, a Facisc
precisa atualizar os processos, a forma de agir, profissionalizar
colaboradores e, principalmente, integrar o movimento associativo".

Disse ainda que como presidente da Associação Comercial e Industrial de
Jaraguá do Sul que foi, a experiência como vice-presidente da Facisc e,

principalmente, a batalha diária como empresário atuando em vários setores
.

lhe dá uma visão ampla para gerenciar a entidade estadual. "Vamos avaliar o
que já foi feito e o que ainda precisa ser feito par fortalecer a comunidade

empresarial catarinense. Queremos fazer a Facisc subir mais um patamar e

representar a classe empresarial ainda com mais vigor", garantiu.
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Tecidos

Confecções
Calçados

Crediário próprio
Atendimento das 9 às 20 horas

Fone: 371-4100

CJ)T. 9lCgT 91ldekl 9lodrigueJ' da öl/DtJ

Ortopedia e Traumatologia
Cirurgia do Joelho - Artroscopia

CONSULTAS SOMENTE.COM HORA MARCADA

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

Esquente seu coração
Doe um agasalho a

seu irmão!
APOIO: '

�metalnox Prensas Térmicas
. e INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.

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

horne a e - h :/lwww.metalnox.com.br

PtAZ�RA.

��e..�
';'11;_1 Aluga telões'

FONE/FAX (047) 372-2167

Qavellt a loja
que veste o

homem de
bom gosto.

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/Ta
Fone/Fax: (047) 372-3325

A: ManoeIluiz da Silva, 139 (prox. ao Fórum) - Vila Nova -' do Sul

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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Beatrii. Maria DeU'Agnelo e Clárulio Michiluze selaram comproms
nudrimonial, dia I7 de julho, na Igreja São Judas Tadeu

�R*>.VIdeo

Anair Fischer e

Dirceu Silva
casaram dia 24 dl

julho na Igreja
Evangélica, da
Barra do Rio
Cerro.A

comemoração foi
no BolIJfogo

Altair José Flores da
Silvaformou-se em

Pedagogia pela
FacuUlade de

Educação, de
Join,ille. Parabéns

dos familiares
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Grande variedade no cardápio de
lanches e refeições.
Oferecendo também várias

iguarias da região
Rodovia SC-413 Km 06 - Rio Branco (Ligação entre Gl,.laramirim e Massaranduba) - Fone 392-3658

História, Fatos eTradiÇ@
História em :roto�

Quem te viu,

quem te vê!

Se não identificarmos

as fotos que estamos

publicando hoje,
com certeza, poucos

reconhecerão que elas

são de Jaraguádo Sul.

Vista

panorâmica do
centro da cidade

'(Avenida
Marechal

Deodoro da

Fonseca) nos
anos 60

CORREIO DO POVO
Quarta-feira�

4 de agosto de 1999

\

Por Egon Jagnow

E muito menos pessoas

saberão identificar a rua

que nelas aparece.

E não são tão antigas,
foram tiradas nos anos

60, pouco antes das

grandestransformações
começarem a acontecer

no centro da cidade.

Das edificações que

aparecem, quase

nada sobrou.

E a paisagem da rua se

transformou

completamente.
Ainda bem que o

registro fotográfico
permaneceu.

Avenida
Marechal

Deodoro da
Fonseca vista a

partir dos
trilhos da

ferrovia. (No
verso da foto
tem a seguinte
identificação:
"Posto de

Gasolina, de
Hans Beyer")
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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 Itapocu

Há 72 anos

- Em 1927, realizava-se um grande esforço para construir'o Hospital Jaraguá,
empenhando-se, também, os motoristas de praça, em grande número, em
-face dá estrada de ferro que, diariamente, trazia e levava viajantes para as

localidades não servidas pelo ramal São Francisco-Mafra, da Rede de Viação
São Paulo-Rio Grande, Assim é que, por iniciativa de Thomaz Fruet, pai de
Ary Carolino e avô do Tommy e Oscar Dornbusch, pai de Roland, resolveram
convidar para o "Baile dos Chauffers", que se realizava no Salão Walter
Hahn (antigo Lorenzen), no lado esquerdo do Rio Itapocu), onde era

apresentada uma peça teatral, seguida de animado baile, Os recursos revertiam

em favor do hospital em construção,

(
Há 71 anos

- Em 1928, a promotoria pública de Joinville publicava aviso pela'
imprensa, aos que nomeava abaixo, para quitar o imposto estadual até

30 de agosto, após o que só por ação judicial, abrangendo Retorcida,
Ribeirão Cavalo, Ribeirão Grande, Itapocuzinho, Ribeirão Macuco,
Ribeirão D'Alma, Estrada de Jaraguá, Ribeirão Molha, Ribeirão Cacilda,
Ilha da Figueira, Pedra Branca, Ilha dos Monos/Ribeirão Victória, Estrada
Nova, Estrada Itapocu, Estrada Itapocu II, Estrada Itapocu IV, Ribeirão
Cacilda, Estrada Pedra de Amolar, Poço D'Anta, Ribeirão Alice, Ribeirão
Aurora e Ribeirão dos Húngaros.
- A direção do Telégrafo Nacional nomeava eorno guarda-fio, para o

trecho de Jaraguá a Poço Grande, com sede no Distrito de Jaraguá, o sr.

Irineu Vilela Veiga; e o sr. Ferreira Vianna, dos Correios, visitava a agência
local, a cargo do sr. Erich Doubrawa, seguindo para Porto União.
Na volta inspecionava as agências de Joinville e São Francisco.

Há 70 anos

- Em 1929, fontes fidedignas davam entrever que a dirétoria do Hospital
Jaraguá pretendia convocar uma assembléia, no sentido de entregar a

direção do estabelecimento à administração municipal. Acontecia que
mais de 20 cantos da construção não tinham cobertura, para ser

inaugurado e manter uma administração 'a cargo da Sociedade Hospitalar.
Aprovava-se a expedição de apólices, que deveriam ser subscritas entre

a população local. Estabelecia-se uma polêmica quanto à forma de
indenizar os fornecedores de material de construção e, segundo, não era

bem-vista a passagem do Patrimônio para a municipalidade joinvillense,
já que Jaraguá era o 20 Distrito. Alguns chegaram a aventar a idéia de

empréstimos bancários, mesmo que a juros convencionais.
- A banda de música do "Tiro de Guerra", com a renúncia do presidente
Júlio Ferreira, deixava de existir, o que era grandemente lamentado.

/

Há 68 anos

- Em 1931, o CORREIO DO POVO defendia as associações rurais.ipara a

união dos lavradores, cujas lavouras estavam em franca decadência -

que já foi grande exportador de fumo, de milho e o 10 lugar de exportação
de açúcar. O governo provisório fechava o campo de sementeiras em

Itajaí, sob alegação de economia. Dois terços, dos colonos dedicam-se à

criação de gado leiteiro - com um posto de monta na Barra do Rio Cerro,
onde o governo não fornecia reprodutores das raças Jersey e Holandês.

Fazia um apelo à Aliança Liberal que teve
o maior coeficente eleitoral, para que
reclamem o soerguimento da lavoura.
- Dom Pio de Freitas, bispo diocesano
- em visita pastoral -, deslocava-se de

Joinville para Bananal, Jaraguá e Hansa,
não deixando de ir a Guamiranga, 'Barra
do Rio Cerro, Santíssima Trindade,
Capela São Estevão (Gari baldi),
Schroeder, Itapocuzinho e Retorcida,
onde permanecia durante 13 dias.

Qualidade
Marista de

Educação

F7

MíDIA INTEGRATIVA

Elly Regal
Rodas de Leitura no Museu do Ingá

Proposta pioneira em Niterói, idealizada e coordenada pelo Grupo Teatral Bicho de Porco, o
ciclo de roda de leituras no Museu do Ingá é a primeira realização da 33 Produções, Empresa
Júniordo curso de Produção Cultural da UFF. A iniciativa tem como proposta resgatar o debate
teatral na cidade, através da leitura dramatizada de obras de consagrados autores nacionais e

estrangeiros.
Sincronias

* o gaúcho Joaquim Moncks foi o grande vencedor do Concurso Nacional do Brasil em Prosa e

Verso. Obteve o primeiro lugar na categoria Poesia e segundo lugar na categoria Conto. Moncks é
excelente escritor e pertence à Casa do Poeta, de Porto Alegre.
* Eliane Mariath Dantas, poetisa, presidente da Alap - Academia de Letras e Artes de Parapuã -, feliz com

.

o lançamento da antologia com os vencedores do Concurso Nacional de PoesiasAygara Villa-Lobos,
promovido pela Alap. A festa, na Casa das Beiras, esteve brilhante!
*Altemar Júnior, filho de Altemar Dutra e Martha Mendonça, seguiu o passo do pai e já está
lançando seu segundo CD intitulado Agora Eu Sei, composto por baladas e bolero. Seu 1° CD foi

gravado em Cuba, constituiu-se de boleros e ganhou o prêmio Sharp na categoria Revelação.
* O Museu - Arquivo da Poesia Manuscrita -, de Florianópolis, SC, dirigido pelos professores Iaponan
Soarese Vera Araújo, prosseguindo com seu excelente projeto editorial, publicou Os Milagres da Palavra,
do renomado poeta Thiago de Mello. Um primor!
* A Ubet de Barra do Piraí, sob a presidência do trovador Lavínio Gomes da Silva, promoverá as

festividades do 10° Concurso Nacional de Trovas, nos dias 1 e 22 de agosto. Haverá intensa

(programação, com almoços, jantares, paSseios, além das reuniões literárias.
* Antônio Bispo dos Santos, o major-poeta, trovador niteroiense, arrebatou o primeiro lugar no 2° Concurso
Estadual de Trovas de São João deMeriti. No mesmo concurso, Adilson Maia, de Niterói, e EditlrMarlene
de Barros, presidente da APPRL obtiveram Menções Especiais.

' ,

* Chuviscos Poéticos, novollivro da ,poetisa Maria Caliope da Cunha Lima, foi lançado no Sobre as

ondas, a Avenida Atlântica, onde compareceu grande número de amigos e admiradores.
* O senador Artur,da Távola entregando mais um título: Nara Leão, O canto da resistência, lançado no dia

do seu aniversário: quando o poeta recebeu os parabéns de amigos e correligionários.

SÁBADO
l5hOO - Matriz

19hOO - Matriz

17h30 - São Luiz
17h30 - Rainha da Paz

18hOO - Molha (Festa)
19hOO - Perpétuo Socorro

SETOR MATRIZ
DOMINGO

07hOO, 09hOO e 19hOO - Matriz

1 OhOO - Molha (Festa)

NOSSAMENSAGEM

Não tenhais medo! Sou eu

Para nós, que nos aproximamos do século 21, o mar quase não tem segredos. Não era

assim no tempo de Jesus. O mar era o lugar dos maiores perigos e o símbolo de todo mal. Na

. Bíblia, ómar representa os poderes adversos que Deus deve vencer. E, no evangelho, Jesus
assume significativamente os velhos símbolos, ao apontar lições de vida para seus discípulos.
Por isso, a Igreja será sempre a barca de Pedro, que enfrenta o mal do mundo com o poder
do Espírito. Também a nós Jesus pede coragem e confiança: Não tenhais medo! Sou eu. Na

nossa vida não são raros osmomentos em que também nós duvidamos, principalmente quando
Apoio: as coisas ficam difí-

ceis e os ventos se tor
nam contrários, prova
de que aindà não con-

. fiamos em Deus e no

seu projeto. Na comu
nidade ejunto à família
meditemos: que lugar
o pai ocupa? Dá-se

ouvido às suas preo
cupações e necessi
dades? (Mt 14, 22-33)

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTDA. CASA DAS TINTAS
Assessoria Comercial Matriz - Fones (047) 371-0380

- 371-3969
Rua Cabo Harry Hadlich, 47
Filial- Fone: (047) 371-7311
Rua Walter Marquardt, 110

Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, 429 - Sala 105
Ed. Florença - 1° andar

Fones: (047) 371-1910 e 372-3125
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As ametropias (defeitos da visão) II
J

�
r

como dor de cabeça, lacrimejamento, ver
melhidão e ardência oculares, que
costumam surgir durante a leitura. Por esse

motivo, a criança com elevado grau de

hipermetropia tende a demonstrar
desinteresse por atividades que exijam
visão detalhada para perto, como a leitura
e a escrita.

Miopia - Corresponde à condição em

que há dificuldade ou incapacidade de

focalizar os objetos a distância, ao passo

que, os objetos próximos podem ser vistos

com facilidade. É decorrente de um

alongamento do globo ocular ou de uma

curvatura excessiva da córnea, de modo

que a imagem se forma antes de atingir a

retina.

Freqüentemente se observa que o

indivíduo míope franze a testa e aperta os

olhos numa tentativa de melhorar o foco
da imagem vista de longe.

Estes esforços realizados de maneira
contínua podem levar à dor de cabeça,
ardência ocular e lacrimejamento.

O míope tende a limitar suas atividades

para distâncias mais próximas, preferindo
a leitura e a escrita.

O aumento da miopia está diretamente
relacionado ao crescimento do globo
ocular. Manifestá-se, em geral, por volta
dos 8 anos de idade, e se estabiliza ao redor

dos 22 anos. Desta forma, nem o uso de

óculos ou de lentes de contato, nem tão

pouco o repouso da visão, são capazes
de impedir a progressão da miopia. É
importante compreender que a correção
óptica tem a finalidade de compensar o

como também da técnica e do apare
lho (laser) utilizado.

Por ocasião do nascimento, a crian

ça enxerga pouco, pois sua visão ain

da não está completamente desenvol
vida. O potencial visual máximo, ou

seja, semelhante ao de um adulto é

atingido em torno dos 5 anos de idade.

Por esse motivo, qualquer defeito da

visão deverá ser corrigido antes dos

6 anos, de maneira a proporcionar o

desenvolvimento completo da visão.

Em caso contrário, a criança apresen
tará baixa visão de um ou de' ambos
os olhos, mesmo com o uso de óculos
e estando as estruturas oculares apa
rentemente normais.

Grande parte do relacionamento
c om o am b re n t e em que v i vem o s

depende da visão.
Zelar pela saúde ocular, prevenindo

ou tratando precocemente os even

tuais defeitos ou doenças é uma forma
de melhorar nossa qualidade de vida.

Prezado leitor!
Este comentário tem por finalidade

oferecer alguma informação sobre os mais

freqüentes problemas da visão e os

principais sinais e sintomas que apontam
a sua presença.
No olho opticamente normal, as

imagens se formam exatamente sobre a

retina (região interna do olho que trans

forma o estímulo luminoso em estímulo

nervoso). As ametropias correspondem às

situações em que o foco das imagens não

coincide com a localização da retina,
ocasionando a perda da nitidez durante a

observação de um objeto. Há três tipos
principais de ametropias: hipermetropia,
miopia e astigrnatismo.
Hipermetropia - Ocorre, em geral,

quando o globo ocular apresenta compri- ,

menta mais curto que o normal ou a

córnea tem curvatura muito plana, fazendo
com que a focalização das imagens se dê

atrás da.retina.
A maioria das pessoas é hipermétrope

ao nascer, pois nesta ocasião, o globo
ocular não está totalmente desenvolvido.
Com o crescimento, o grau de hiper
metropia tende a diminuir, podendo até

mesmo evoluir para miopia.
O indivíduo com baixo grau de hiper

metropia pode ter dificuldade para perto e

boa visão para longe, graças à capacidade
do cristalino de modificar sua forma, de
maneira a levar o foco dos objetos para a

retina.
Os altos graus de hipermetropia, geral

mente são acompanhados de sintomas
-<,

defeito existente, proporcionando a melhor

visão possível.
Astigmatismo - Está presente quando

a superfície da córnea tem curvaturas

diferentes entre si. Assim, os raios lumi

nosos não podem ser focalizados no mes

mo ponto da retina, gerando a deformação
da imagem e conseqüentemente maior es
forço para a sua interpretação.

O astigrnatismo, em geral, surge ao

nascer e sofre mínima modificação durante

o desenvolvimento. O hábito de coçar os

olhos, como ocorre nas conjuntivites alér-
.

gicas, pode favorecer o seu aparecimento.
Os sinais e sintomas (dor de cabeça,

queimação e vermelhidão) são detennina
dos pelo grau e pelo nível de atividade do
indivíduo.

.
Os defeitos da vi sao acima men

cionados podem ser corrigidos com

óculos ou lentes de contato. A cirurgia
refrativa, quer seja de miopia, astig
matismo ou hipermetropia, tem por
objetivo reduzir ou zerar completa
mente o grau. Os resultados desses

procedimentos dependem do grau, da
idade e da cicatrização do paciente,

Dra. Anna Paula L. de Albuquerque
- Oftalmologista

CLíNICA SÃO CAMILO
Dr. Marcos F. F. Subtil

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

OSTEOPOROSE, CONSULTAS e FRATURAS (Adulto e Infantil)

Rua Reinoldo Rau� 541 - FONE: 371-2218

ODONTOLOGIADoenças do Intestino gr.sso,
reto e ânus, Co/onoscopiá,

retossigmoidoscopia
ljac@netuno.com.brCRO·SC·3949

'P151C• d7�c�ka QS:!/;ratfio:
Cirurgião-Dentista

Atendimento particular/convênios: Issem - Kenkomd

Rua Henrique Sonh, 33 (PróximoHospital Jaraguá)
Plantão 24 horas
Fone: (047) 371-4311 - Jaraguá do Sul- SC

Invista no seu

sorriso.

(I
LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLÍNICAS.LTOA,

Dr. Alexandre L. Schlabendorf

Cfiroctocl1i1) CRM - 7096
Fone 371-5117 * 372-1553

Rua Guilherme Weege, 50 sala 70]

Jaraguá do Sul - SC

........ 9.fj!0fc'?_ ���!J99..Qt!_C}_ry.t9.!9.f!!99.

EXé::lm E3S c::::c>m é::ll té::l
c::::c>nfic:lo\iI iclc:lclE3 E3m

c:l pé::l rE3.1 h c>s
c:l utc>m c:lti z:..c:lcl c>s cl E3
ultimc:l gE3rc:lçac>_'

Fe�iV\icliV\
Clínica de Ginecologia e Obstetrícia

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

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

CRM 5457

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

Ora. Anna Paula L deAlbuquerque
Oftalmologista - CRM 6972

!11�,'�lfß�ir�iii�lß,!lß�t�1'111ill,IIIII��i!I;lllllílll'iili�llm:
Aperfeiçoamento em Córnea, Doenças Externas e

Plástica Ocular na Santa Casa de São Paulo
Dr: lV1arlô Sousa
Dr: l\/larlo Sousa]r:Rua Guilherme Weege, n° 50 - Sala 604 - Centro -

Fone (047) 371-8447 - Centro Médico Odontológico

Clínica UroAtual CONSULTORIO DE PSICOLOGIA
ATENDIMENTO AADULTOS EADOLESCENTES

Ursula Koroll
Contato: (047) 367-4661/973-5919

Ernestina da Silva Alves
Contato: (047) 371-0584/975-1843

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

Rua Dr. Waldemiro Mazurechenl 67 -

I

Ao lado do Hospital São José
.

I I

Endereço consultório (Junto à Clínica Jaraquá)

Rua Preso Juscelino, 45
Jaraguá do Sul - Centro

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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* Dicas para pessoas que estão passando por momentos
"desafiantes" (não diga difíceis) em suas vides. Leia com çarinho e

entrega total.
o amor sela um

pacto entre seres
'Trnho �m\ �clica�o
examemé�ico para fazer
* Oriente-se para uma

melhora na

alimentação.
*

Participe de um

grupo de apoio,
fazendo rel.axamentos

e meditações.
* Cante e escute

músicas alegres.
* Peça ajuda de uma

pessoa que possa lhe.

orientar para um

trabalho voltado para
\

a mente, o corpo e o

espírito.
*

Participe do exame

como um parceiro de

seu médico.
* Evite noticiários e

filmes pesados.
* Banhe-sé com chá

de melissa,

agradecendo pelo seu

corpo físico.
* Faça preces pelas

pessoas que vão

examiná-lo.'

* Envie

vibrações
de luz verde

no caminho

dessas

pessoas.
*

Imagine
se

envolvido

pela luz

violeta, que

ajuda na

transformação das

energias negativas.
* Durante toda esta

semana obrigue-se a

conversar com três

pessoas de coração

puro e pensamentos
sadios.

Advocacia
MARCATTO
Or5. Plínio Clemente Marcatto

e Rafael Jonatan Marcatto

R. Tabatinguera, 140

Conjunto 1.814

Fones: (011) 3107-6613
3104-3616

Centro - São Paulo - SP
CEP 1020-901

Os laços de amor criam
uma relação mais forte do

que supomos. J. Rhine e

Sara Faether, do
Laboratório de

Parapsicologia da
Universidade de Duke,
colecionaram uma série
de casos sobre as

manifestações desta

'relação - inclusive com os

animais. Eis um dos
casos.

.

Um rapaz, Hugh Brady,
costumava cuidar dos

pombos que viviam, perto
de sua casa. Certa vez,

encontrou uma destas
aves feridas; curou-a,

alimentou-a e colocou no

pé direita uma etiqueta
com o número 167.
No inverno seguinte,
Hugh. teve que ser

operado com emergência.
Enquanto se recuperava,
num hospital longe de

sua casa, escutou algo
batendo na janela.
Pediu à enfermeira que
abrisse; um pombo
entrou voando pelo
quarto adentro e pousou
no peito do rapaz.
No pé direito
estava

a etiqueta com o

número 167.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Filmagens
&

Fotografias
Fone:

> 31�1703

Juliana Cristina Peixer aniversaria sexta-feira e

será cumprimentada por familiares e amigos

FONE: (047)371-2111
Paulo Burtet, Nelson Callegari 'e Dari Burtet,
diretores da VUJ Farma, farmácia de manipulação,
inaugurada na Marechal Deodoro (em frente ao,
Colégio São Luís)

í >

Elia, filha de Edvino e Elzira Hass, e Airton, filho de
Alex e Regina Drews, casaram dia 17 de julho na

Igreja Apóstolo Paulo (Rio da Luz). Os convidados

foram recepcionados no Restaurante da Armalwee
'

372·0880·371·0866

Sérgio (gerente de Marketing
Breithaupt) e Regina Kuchenbecker. Ele

aniversariou-segunda-feira passada e

comemorou com lauto jantar na
Recreativa Breithaupt

FoIoMalhias

\

Carmelio e Neuzely das Graças do
Nascimento receberam a bênção pelos

25 anos de vivência conjugal e
comemoraram com familiares e

convidados '

Verdureira da
RAQUEL Ltda.

ADVOGADOS

Clllllél'Ç;II iI! "II/IS I!

I1el'illl'IIS I!IIIGl!l'IIt
/Nrce-s S4�ill,s; !r;II,s;
�1!�;ilUj IIÜIIII!/I/IIS

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

Fone: (047) 372-1468

12 TIPOS DE CARNES

Rua Walter Marquardt, 1778
Telefone: (047) 8679

ROBERTO A. ROCHA
OABJSC 11.315

EVANDRO A. RATHUNDE
OABJSC 13.094

direito família, comercial,
, penale trabalhista Mudas de árvoresfrutíferas

flores e plantas ornamentais
Rua Bernardo Dombusch, 2433
Vila Lolou- Jaraguá do Sul· sc

Rua Walter Janssen, 110
(fundos Verdureira da Raquel)

FoneIfax: 37HI341 - Jaraguá do Sul- SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Prefeito responde críticas em discurso de
,

Ao.

inauguração da Estação de Onibus
Chuva ameaça,
mas não ofusca a
festa que reuniu
cerca demil pessoas

"Além de proporcionarmais
segurança à comunidade, a be
'líssirna iluminaçãodesta estação
é suficientemente forte para q�e
certas pessoas enxerguem esta'

obra; talvez a gente nem precise
mais distribuir bengalas para que
percebam o nosso trabalho." A
alfinetada do prefeito Irineu Pa
sold - endereçada ao deputado
estadual Ivo Konell - foi um dos

pontos altos de discursá que ar
rancou aplausos das cerca de
mil pessoas presentes no ato

inaugurai da Estação de Ônibus,
na última sexta-feira (30/7).

Pasold aproveitou a opor
tunidade para apresentar ao

público seu secretariado e os

vereadores presentes na ceri

mônia, agradecendo a todos pelo
apoio dado à sua-administração.
A cerimônia também teve os

pronunciamentos do vice-gover
nador Paulo Bauer, que renovou
o compromisso do governo
estadual com Jaraguá do Sul e

região, e do vereador Carioni

Pavanello, quem levou para o

LegislativoMunicipal aproposta
de execução do projeto.

Prefeito Irineie Pasold e vice-governador Paulo Bauer descerraram placa de inauguração da Estação de Ô1libus

Nem a forte chuva que caiu
uma hora antes da inauguração
oficial afastou o público que já .

tomava conta da Estação de

Ônibus, transformando o local
em um verdadeiro salão de

COI/junto Habitocional ltapocu iinho: lili/a dasobrasvisitadas pelos 50 participantes do "Obras-Tur"

dança. Animada pela dupla
Eder e Jane e o grupo Portal

Gaúcho, regada a cerveja,

refrigerante, pipoca e salga
dinhos, a festa encerrou por
volta das 20h3Q. J

Pasold realiza "Obras
Tur' com imprensa

A convite do prefeito
Irineu Pasold, jornalistas re

presentando os diversos ór

gãos de imprensa da cidade

participaram, na manhã do

último sábado (3117), do

"Obras-Tur", um passeio de

ônibus em visita a algumas
das principais obras. da
administração municipal.

Com o auxílio de seu se

cretariado, Pasold mostrou,
aos repórteres trabalhos já
concluídos e outros em an

damento, num itinerário que
contemplou: preparação pa
ra asfaltamento da Rua Ger
mano Wagner - acesso à In

dústria de Elásticos Zanotti;

EMEF Machado de Assis e

Conjunto Habitacional Ita

pocuzinho, no Bairro João

Pessoa; ala destinada à Vigi
lância Sanitária, no Pama I;
EMEF Victor Meirelles,
Centro Municipal de Educa

ção Infantil e Posto de Saú

de, ein Três Rios do Norte;

a ETE-I, no Bairro Água
Verde; Pama II, na Barra do

Rio Cerro; várias ruas recém

asfaltadas e a ETE-3, na Ilha
da Figueira.

Depois de quatro horas

de visitações, o "Obras-Tur"
encerrou com um almoço
oferecid6 aos .participantes,
na Recreativa da Weg.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Escolas recebem
vídeo educativo

ESCRITÓRIO DECONTABILIDADECOMEMORA
ANIVERSÁRIO INVESTINDONO FUTURO

o escritório de Contabilidade Gonçalves completou 16 anos no

dia 15 de julho. Trabalhando com todos os tipos de serviços na

área de contabilidade fiscal, pessoal, comercial e área contábil,
desde declarações até abertura de firmas, a regra principal é a

qualidade nos trabalhos e no atendimento.
Atendendo a todos os tipos de serviços e de clientes: pessoa

física ou jurídica, trabalha com contabilidade integral: alterações
contratuais, contratos de compra e venda, declarações, entre outros.

"Nós. trabalhamos com tudo que tem a ver com a área contábil,
completamos '16 anos de trabalho, mas já tenho cerca de 20 anos

de experiência em contabilidade, isso prova a qualidade de nossos

serviços", afirma o proprietário Nicácio Gonçalves.
Segundo Gonçalves, o escritório possui os clientes fixos, com

'cerca de 110 empresas cadastradas, e os ocasionais, que precisam
de p e q u e n o s trabalhos. Dispondo de oito profissionais
especializados de acordo com a área em que atuam, todos buscam
o aperfeiçoamento com cursos e pa lestras, para, dessa forma,
sempre poder oferecer o

melhor para o cliente,
Procurando inovar e

crescer junto com a

\. i r a da do milênio, o

escritório abre caminhos

p �l r a o fu tu r o p a r a

i nvestir em tecnologia,
"nós temos que sempre
procurar avançar, fazer
.i l g o m a i s ", conclui

Gonçalves.

Projeto
retrata a
História do
Município

Scar (Sociedade Cultura Artística),
será entregue para os colégios hoje,
às 17 horas, na Arweg (Asso
ciação RecreativaWeg). O Grupo
Weg patrocinou o projeto, de
senvolvido durante um mês.

Cada escola receberá uma có

pia do vídeo, que tem duração de

15 minutos. Retratando as fases
do desenvolvimento da cidade, o
projeto resgata os 123 anos da
cultura do povo, as tradições ger
mânicas e a explosão industrial

após a década de 50. O vídeo tam

bém incrementa os acervos da Bi
blioteca Pública e Arquivo His-

Jaraguá do Sul - A coloni

zação do Vale do Itapocu e o cres

cimento econômico do Município
poderão ser conferidos 'por alunos
de 85,' escolas das redes pública,
estadual e particular de ensino,
através do vídeo educativo "Ja

raguá do Sul, ontem e hoje". O tra

balho, dirigido e produzido pelo di
retor de teatro Gilmar Moretti, da tórico.

Angular

Simulação: atores em cena, na edição doprimeirojornal da cidade

APRESENTAÇÃO.
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 visualizamos

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 empre-sa, buscando

alternativas de melhor qualidade e ternpo.
Além de sua empresa poder contar a partir de agora com serviços previamente contratados,

também temos à sua disposição serviços esporädlcos 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 com equipe treinada e sistema informatiZado
desenvolvido de acordo com as exigências do mercado, permitindo menor tempo de entrega
e maior segurança.

officenter
SÉRV1ÇOS EXTERNOS NVNCA MAlS.
PRODLEMAS COM OFF1CE-DOVS?
FAZER SERV1ÇOS EXTERNOS DE DANCO?

PROBLEMAS COM
VOCÊ TEVE

NVNCA GOSTOV DE

Você pode solicitar os serviços, da Officenter através dos seguintes
--

solicitados.

sistemas: * Contrato Mensal - Através deste sistema a empresa contrata a Olficenter
*

Ligação Simples - Você ou sua empresa ligam para a Officenter e em para trabalhar todos os dias, gerando mais economia principalmente se os

seguida estamos a total disposição para fazer os serviços externos serviços forem diários, podendo, assim, dispensar o Office-Boy.

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

Tele-entregas; - Outros serviços; - Consulte-nos

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.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Polícia prende
falsificadores

Diretor do presídio admite transferir
três rebelados para Florianópolis Schroeder - A polícia pren

deu dois homens acusados de fal
sificarem notas de R$ 50,00 e do
cumentos de empresas. Jovane
Cirino dos Santos, 22 anos, foi
detido no final da tarde da última
sexta-feira (30), na localidade
Schroeder I. Santos estava com

R$ 200,00 falsos, além de não

possuir qualquer documento

pessoal e do carro que dirigia, um
Fiat Tempra, placa GOA-4243, de
Jaraguá do Sul. Na delegacia,
confessou que o veículo per
tencia a Frank Souza Pereira da

Silva,29.
I Equipe comandada pelo co

missário Júlio Roberto Rodrigues,
responsável pela Delegacia do

Município, deslocou-se até a resi

dência de Silva, na Vila Amizade.

No local foram apreendidos có-

,
pias de documentos de pelo me

nos cinco pessoas, cheques de

agências do Rio de Janeiro, três

Carteiras de Identidade falsas -

uma, inclusive, reproduzida em

computador -, além de cartões

de crédito. "Eram falsificadores

profissionais", afirmou o policial.

Edson Junkes/CP

Ivo Ronchi
tomou a decisão

Secretaria de Justiça e Cidadania

relatório sobre o motim, orga
nizado por oito detentos sexta

feira, por volta das 17h30, pouco
antes da visita de uma comitiva
de empresários, políticos e o

secretário de Justiça e Cidadani a.

Paulo César Ramos de Oliveira,
ao presídio. O detento Stênio
-Ricardo Schrnidt, 19 anos, feito
como refém, teve o rosto cortado
com estilete. Schmidt foi medi
cado e passa bem.

O motim foi controlado de

pois de quatro horas de tentativas

frustradas de negociação. Po

liciais militares invadiram a ga
leria e dispararam tiros de bor
racha contra os presos. Sílvio

Ovitzko, SandroAnzini, Benedito
Raimundo Benetti e Henrique
Maurici ficaram feridos e foram
encaminhados ao pronto-so
corro. Durante o tumulto, os re

beJados colocaram fogo em dois

colchões, quebraram quatro
cadeados e danificaram duas

" . .;.

apos pnncipio
de rebelião

Jaraguá do Sul - Três de

tentos, dos 20 rebelados no

motim que ocorreu na galeria
A da ala A do Presídio Regional
na última sexta-feira (30), se

rão transferidos. O diretor Ivo

Ronchi preferiu não divulgar
oficialmente os nomes dos pre
sidiários, mas admitiu que José

Martinelli de Souza, 32 anos, e

Sandro Anzini, 28, líderes do

motim, deverão deixar o prédio
no Bairro Jaraguá 84 rumo à

Penitenciária de Florianópolis.
Martinelli já cumpria pena de 25

anos na capital por latrocínio
(matar para roubar). Anzini é

condenado a 15 anos por as

salto a bancos.

Ontem, Ronchi enviou para a

Val/II,I: ROI/chi (/)) avalia os prejuízos causadas pelos amotinados

luminárias. "Todos serão indicia
dos por danos ao patrimônio
público. Isso resultará em um

agravante na pena", afirmou Ivo
Ronchi.

Na visita prevista ao prédio,
o diretor do Conselho da Co

munidade, Nilton Roque Zen,
entregaria pauta de sugestões

para oferecer alternativas de

trabalho aos presos. Além de

projetos que prevêem a cons

trução de pavilhão e de granja
de suínos, O documento refor

ça a preocupação em relação a

lotação do prédio. O presídio
tem capacidade para 76 deten

tos e atualmente abriga 98.

PUBLICIDADE -------- ---'- '-- ___"

Programa Integrar forma 100alunosno 10 grau
o Programa Integrar - Formação
e Requalificação para o

Trabalho, da Confederação
Nacional dos Metalúrgicos da

CUT, forma a primeira turma dia
06 de agosto. Cem alunes
recebem o diploma de 1 o grau
após um ano de atividades que,
envolveu 700 horas/aula, além
das atividades extra-curriculares
e Informática Básica.
Desenvolvendo uma nova

concepçãO metodológica, para
pessoas com mais de 25 anos

desempregadas ou ameaçadas'
de perder o emprego, representa
uma nova fase da educação
para o trabalhador.
Iniciado em 1996, em São
Paulo, o Programa Integrar é
fruto de uma pesquisa que
revelou a dificuldade dos

trabalhadores, que não

completaram a ga série, para
conseguir um emprego e, a

diminuição da sua auto-estima.

parceria de sindicatos e

Federação dos Metalúrgicos da

CUT/SC.
Feito com recursos do FAT -

Fundo de Amparo ao

Trabalhador, em três anos de

atividades, o Programa Integrar
ganhou o reconhecimento

nacional, sendo eleito pela
Fundação Unitrabalho como o

melhor curso de formação para
o trabalhador.
As disciplinas do currículo
básico' são estudadas a partir
da reestruturação produtiva
que os alunos, a maioria vindo
do ramo metal-mecânico, têm
convivido diariamente como

uma ameaça aos seus

empregos. "Os alunos
aprendem Informática Básica e

também trabalhamos com eles
a geração de emprego e renda
em atividades grupaís", diz Jair

Mussinato, coordenador

político do Programa Integrar.

CoordenadorPolítico do Programa Integrar, JairMussinato

Atualmente é desenvolvido em 9

estados brasileiros (além de São
Paulo e Santa Catarina, acontece
em Minas Gerais, Rio de Janeiro,
Espírito Santo, Bahia, Pará,
Paraná e Rio Grande do Sul), já
tendo atingido rnais de 205 mil

pessoas. As atividades em

Santa Catarina iniciaram 00 ano

passado, com dois núcleos em

Joinvílle e Jaraguá do Sul, corn
60 alunos em cada, numa
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O primeiro recorde dos 39°S Jogos Abertos de Santa Catarina

foi quebrado. A Comissão Central Organizadora inscreveu 219

municípios para participar da maior competição esportiva do

Estado, que será realizada em Chapecó, de 29 de outubro a 6

de novembro. O número é quase 15% superior em relação ao

ano passado. Jornalista Paulo Edson Paim está à frente da

Comissão de Imprensa.

Bom de bola

Equipe de Jaraguá do Sul,
campeã da fase

microrregional do Moleque
Bom de Bola, prepara-se

para o Regional,
que acon tece de

8 a 12 de outubro em São

Bento do Sul. Márcio

Ventura é o treinador.

Segundona
Ingressos para os jogos do

Jaraguá na primeira
fase da Segundona serão:

R$ 5,00 (descoberta);
R$ 10,00 (coberta) e

R$ 15,00 (cadeiras).
Time estréia contra o

Santa Catarina,'
sábado, às 16 horas.

Rápidas __

* Recorde de equipes participantes no Campeonato Interno de

Futsal do Beira Rio Clube de Campo. Dez times estão divididos

em duas chaves, com rodadas às segundas e quartas-feiras.
* Joinville perdeu para o Bragantino (2 a 1), em Bragança
Paulista. Criciúma empatou com o Londrina (O a O), em
Criciúma. Avaí ganhou do São Caetano (1 a O), em

Florianópolis. Esse foi o começo dos times catarinenses no

Campeonato Brasileiro da Série B.

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

Pódio jaraguaense na 'Novatos'
do Estadual de Automobilismo

CORREIO DO POVO

Bogo, Ronchi
e Krutzch
fizeram a festa

,

na 6º etapa
São Bento do Sul/Jaraguá

do Sul - O pódio da categoria
Marcas N (Novatos) da 6a etapa
do Campeonato Catarinense de

Automobilismo foi todo jara
guaense. Douglas Boga, da

Bago Racing Team, venceu

de ponta a ponta, depois de

fazer a pole. Paulo Ronchi foi

beneficiado pela quebra do rio

sulense Alexandre Teixeira e

cruzou a linha de chegada em

segundo lugar. Na terceira

colocação ficou Paulo Krutzsch.

Com a vitória, Bago somou 66

pontos no Estadual e aumentou a

vantagem sobre o vice-líder,

Ronchi, que tem 40 pontos. A

etapa, realizada no final de semana

em São Bento do Sul, atraiu
cerca de seis mil pessoas para o

Autódromo Rio Represo.
Na categoria Marcas A

(Profissional), Edson Dalla Valle,
de Chapecó, confirmou o fa

voritisrnoe obteve a quinta vitória

no campeonato. Valle tem 65

pontos, co n tr a 36 do jara
guaense Alexandre Spézia, e

praticamente assegurou o título

da temporada. Ivo Konell Jr. te
ve. problemas no carro, não

completou a corrida e caiu para
o terceiro lugar na classificação,
com 35 pontos. Spézia liderou a

prova até as últimas voltas, mas
falhas mecânicas o obrigaram a

parar nos boxes. O piloto perdeu
várias posições e acabou na

sétima colocação.
Na Stock Car, disputada em

duas baterias, melhor para Clóvis

Bechtold, de Rio do Sul. Ele

venceu na soma dos resultados e

assumiu a liderança do Estadual,
com 84 pontos. Pedro Genildo

Neto sofreu acidente e foi levado

ao hospital. O piloto passa bem.

Genildo Neto está na vi ce

liderança com 77 pontos. A 7a

etapa do Campeonato Catarinense
de Automobilismo será realizada

no Autódromo Internacional, em

Chapecó, dias 21 e 22 de agosto.
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Grupo organiza ressurgimento
dáNatação em Jaraguá do Sul
Objetivoda O técnico da equipe, Ronaldo

Frutuoso, acredita em medalhas
durante os Joguinhos. Natália
Kreilling, atual medalha de ouro

da tompetição nos 50 metros

livre, e Marina Frutuoso, es

pecialista nos 100 metros costas

e 400 metros livre, são favoritas
nas respectivas categorias. "O
conjunto está renovada", salientou
o treinador.

A Natação reaparece no

Município após 13 anos. Em

1997, Frutuoso começou o

treinamento de base com alguns
nadadores que praticavam o

esporte em escolas particulares.,
Apesar do pouco interesse e f�lta
de estrutura, o idealizador dessa
nova etapa da modalidade reuniu

26 atletaspara compor a equipe.
.

Luis Correa, 16 anos, foi uma das

revelações da nova geração. "O
objetivo é formar atletas que no

futuro sejam competitivos com

nadadores de outras cidades",
salientou Frutuoso.

A Ajinc, Jiderada por em

presários e pessoas ligadas as três

escolas que atualmente ofe
recem aulas de Natação, vai
fortalecer a promoção de com

petições municipais. "A proposta
é fazer 'peneiras' desses torneios,
aproveitando o potencial de um

ou dois atletas", explicou Ro
berto Kreilling, presidente da as

sociação.
Integrante da equipe que no

início da década de 80 trouxe

medalhas dos Jogos Abertos de

Santa Catarina para Jaraguá do

Sul, Ronaldo Frutuoso ressalta a

diferença dos treinamentos da

época com os anos 90. "O aque
cimento das piscinas hoje fa
vorece muito os nadadores, en

quanto naqueles tempos o mé

todo era igual para todos os

atletas", disse o treinador.

. - .-

assoclaçao e
formar equipe
competitiva

Jaraguá do Sul - A mo

dalidade de Natação da FME

(Fundação Municipal de Es

portes) recebeu incenti vo que
poderá mudar o atual quadro da

modalidade no cenário estadual.
Com a criação da Ajinc (As
sociação Jaraguaense de In
centivadores da Natação Com

petitiva), há três meses, nada
dores e professores apostam em

uma nova fase do esporte. A

primeira competição após a

reestruturação da Natação ja
raguaense será a 12" 'edição dos

Joguinhos Abertos de Santa

Catarina, que acontece no final
de setembro, em Jaraguá do Sul.

Empate: Altair (número 2) marca o segundo gol da Breitlzaupt

Associação coloca ônibus
.àdisposição dos torcedores

Jaraguá do Sul - A Asso

ciação dos Amigos do Esporte
Amador de Jaraguä do Sul colo
cará cinco ônibus, gratuitamen
te, para os torcedores que preten
dem assistir o jogo entre Brei

thaupt/FME e Sicap/Tuper/Pla
nor, no próximo sábado, em São
Bento do Sul. A ficha de inscrição
poderá ser preenchida no Shop
ping Breithaupt. Para garantir lu
gar, a pessoa terá que apresentar
Carteira de Identidade. O ingres
so para a partida, comprado nas

bilheterias do Ginásio Annes

Gualberto, ficará por conta do
torcedor. A saída está prevista
para às 17h30, do pátio do Gi
násio Arthur Müller.

Para o jogo centra a Tuper,
que deverá definir o primeiro lu

gar da fase classificàtória, o téc

nico Manoel Dalpasquale terá um
desfalque. O goleiro Ninho, que
sofreu um corte na cabeça no

amistoso diante do Internacional,
de Porto Alegre, sexta-feira pas-

sada, que terminou empatado em

3 a 3, ficará afastado das quadras
por dez dias. Paulinho, ainda re

cuperando-se de dores na virilha,
será escalàdo. "Estou bem fisica

mente, só vou evi tar chutes ofen-
I

sivos", salientou o jogador. Mar-
celo, da equipe Juvenil, é opção

. no banco de reservas. O ala Adol

fo, que junto com Rafael foi ter
ceiro colocado ,no Campeonato
Brasileiro de Clubes defendendo

Chapecó, está integrado ao elen
co. "Vamos aproveitá-lo como

mais uma alternativa para a

posição", ressaltou Dalpasquale.
Classificada para os playoffs

decisivos, a equipe da Breithaupt/
FME está na liderança do Esta

dual, com 46 pontos.'A Tuper
tem 44 e poderá reassumir a pon
ta se vencer o time jaraguaense.
Ontem, Dalpasqua)e realizou o

primeiro coletivo da semana.

"Corno.estamos em vantagem na

tabela, vamos entrar cautelosos",
observou o treinador.

'Primeirona' com seis equipes
aprovaram a proposta da LJF.

Alvorada, Schroeder EC e uma

equipe de Corupá, coordenada
pelo ex-jogador Zé Mário,
deverão se inscrever.

O regulamente do campeona
to será definido no próximo en

contro dos clubes, marcado para
o final do mês. Durante a reunião,

também haverá a divisão das cha
ves e da tabela de jogosx

Jaraguá do Sul - Das 12 e

quipes pré-inscritas na Primeira
Divisão da LJF (Liga Jaraguaen
se de Futebol), apenas seis con

firmaram presenças no campeo
nato: A 'reunião entre os clubes

interessados em participar da Pri
meirona foi realizada sexta-feira
à noite. Aliança, João Pessoa,
Cruz deMalta, Caxias, João Pes

soa e Avaí, de Guaramirim,

Lenziobtémvice-campeonato
\

Jaraguá do Sul - O piloto
Alessander Lenzi conquistou o vi

ce-campeonato na categoria Free

StyleProfissional, no Aberto dos

Estados Unidos. N1 última etapa,
realizada domingo, em Chicago, o
jaraguaense terminou a prova em

segundo lugar, atrás apenas do

norte-americano Eric Malone,

campeão do circuito. Das oito eta

pas da temporada, Lenzi venceu
uma e terminou as outras sete na

segunda colocação. Malone obteve
sete vitórias.Determinação: Natália Kreilling, ouro /lOS Ioguinhos de 1998, é promessa de vitória este ano
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