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Jaraguá do Sul, quarta-feira, 11 de agosto de 1999

12 dos 15 vereadores de Jaraguá do Sul�'
se reelegeriam se as eleições fossem hoje '715

Edson JunkeslCP -

Sc as eleições municipais Ios

scm hoje, í 2 dos 15 vereadores

dc Jaraguá do Sul se reelegeriam.
Esse

é

o resultado de pesquisas en
corncndadas pelos partamenrares
c outros políticos da cidade ao Ins

tituto de Pesquisa Precisão.

Apenas Gilmar Menel (sern
partido), João Prim (PSDß) e Lia

Tironi (PTß) não seriam reeleitos.

Dionci da Silva (PT) aparece em

7" lugar. com 2.22% das intenções
dc voto. mas prcci sari a dc legenda
pura sc eleger.

A pesquisa ouviu 521 pessoas

entre os dias 27 de julho e 4 de

agosto. Na pesquisa estimulada.

quando são apresentados os no

mes dos candidatos aos entrevista

dos. também 12 dos 15 vereado

res são os ruais votados.

Seriam eleitos Dionei e os se

cretários de Desenvolvimento Ur

bano, Valdir Bordin (PFL). e dc

Cultura. Esporte e Lazer. Silvio Ce

leste Bard. Ficariam dc fera os ve

readores João Prim, GilmarMencl e

Adernar Winter (PTI3) Página 3

4í1 O JOGUIN S ABERTOS
I DE SANTA CATARINA

O desperto redescobrindo o Brasil

na aldeia global
J�r;"lfl! lá eJo SuL sc - 74!(l9 .1 02/10 de 199
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MAIS SABOR PARA SUA VIDA
Cerca de 1,5 mil torcedores assistiram a vitória do Iaraguâ FC

sobre o Santa Catarina, de Blumenau, por 1 a O, na abertura

do Campeonato Catarinense da Segunda Divisão. O jogo foi
realizado sábado, 110 Estádio João Marcatto, em Iaraguá do

Sul. Apesar da vitória, o técnico Nelson Mourão admitiu que o

time apresentou falhas, principalmente 110 setor de meio-campo.

O Iaraguâ lidera o Estadual ao lado de Biguaçú e Timbá, que
também venceram 110 estréia. Na segunda rodada, o JFC

enfrenta o Biguaçu, em Biguaçu. Alexandre, que marcou o gol
da vitória (foto) e acabou expulso no segundo tempo, desfalca
a equipe. Mourão ainda não definiu o substituto. Página 11

Duas Rodas
Industrial

371-7719

FOTOLITOS Duas Rodas na Food Ingredients
A Duas Rodas Industrial,

uma das maiores 'produtoras de

arornas do País, participa na

próxima semana da Food Ingre
dients, que acontece na Expo
Center Norte, em São Paulo. A

empresa vai apresentar o Free

Flowing, arornas para indústrias
de refresco em pó. com dura-

bilidade 20% maior,
O gerente de vendas da Di

visão de Aromas, Hilton Leo

netti, disse que o evento é a me

lhor oportunidadepara expor
produtos para as empresas que
colocam o Brasil como um dos

cinco maiores consumidores de

alimentos do mundo. Página 5
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Armadilha oficial
A reestruturação do Badesc pode significar uma luz no fim do

túnel paramicros e pequenos empresários do Estado. Isso se for
levado adiante as promessas dos diretores em ampliar os

financiamentos para o setor e avalizar até 80% dos créditos, A

instituição, que passou a ser denominada Agência Catarinense
de Fomento S.A., pretende ainda apoiar as empresas

exportadoras e os pequenos pro
dutores rurais com projetos integra
dos à empresa.
b discurso oficial da geração de

emprego ainda não conseguiu nenhum
resultado que possa sustentá-lo. Há

projetos, discursos e lobby, mas os ín
dices de desemprego continuam cres

cendo. Asmicros e pequenas empre
sas, apesar da falta de incentivos e de

competirem em desigualdade, são res
ponsáveis por mais de 70% dos

empregos formais do País. A nova

versão do Badesc, caso não sofra de
• . -

I
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.

maruçao orçamentana, suscita outra

perspectiva para o setor, carente de

recursosparamodemização, ampliação
e implantação de novas unidades.

A política econômica do governo federal.de juros altos e

abertura indiscriminada do mercado, dificulta a concorrência de
micros e pequenas empresas, inviabilizando investimentos na
produção. Santa Catarina tem se destacado no cenário nacional

por conseguir conciliar crescimento ecsnômico com
desenvolvimento. As novas funções do Badesc reforçam a

vocação desenvolvimentista, possibilitando a recuperação do
setor, gerando mais emprego.

Damesma forma, o setor informal pode ser beneficiado pelas
novas linhas de crédito do banco, que vai incentivar a criação de

ONG para operar microcréditos no Estado, com valores que
variam entre R$ 10mil até à informalidade. O objetivo é incentivar
o crescimento econômico e proporcionar a volta à formalidade,
à medida que desburocratiza o processo e facilita o acesso à

'..
'

linhas de créditos especiais. O projeto foi idealizado a partir de
progranlas já implantados como oBanco do Povo, emBlumenau,
e o Banco daMulher, de Lages.

Todavia, nem tudo são-flores e esperanças. É preciso cautela
de todos os lados. O País é pródigo na criação de projetos de
incentivos econômicos e de linhas de crédito especiais para
financiar a produção. Mas o atrelarnento da economia às

determinações das instituições financeiras e organismos
internacionais já demonstraram na prática que nem sempre os

acordos são cumpridos. Muitas vezes, o programa sequer é
.

implantado. Por outro lado, a inadimplência'está sempre presente,
apesar de atingir índices baixos. Mas ofundo de aval, que garantirá
até 80% dos financiamentos, poderá sentir o peso das promessas.

O Badesc tem hoje capacidade para injetar, rnediante repasse
do BNDES, até R$ 2 bilhões no projeto de financiamento. A
dívida interna brasileira'é de US$ 360 bilhões, a externa de US$
210 bilhões, a Previdência está falida, a saúde, mesmo com a

famigerada CPMF, está um caos, a balança comercial coleciona
déficits e o dinheiro das privatizações viraram pó. De onde sairão
os R$ 2 bilhões para financiar as micros e pequenas empresas de
Santa Catarina? O País está literalmente quebrado.

O projeto pode sermais um a não sair do papel ou transformar
se numa armadilha oficial.já que as taxas de juros e os prazos de
financiamento prometidos podem ser forçados amudar nomeio

do jogo, como já aconteceu outras vezes, condenando à falência,
algumas empresas.,Não ..�ipessimisnio, é co�sciência da situação._...... .

';;

Foto do Fato

Os canteiros

da Avenida
Waldemar

Grubba estão

sendo

preparados
para

embelezar
a entrada
da cidade

Sinal dos tempos

Pentecostalismo em al

ta. Também altas de inter

pretações funda�llentalis
tas da Bíblia. Isso somado

ao exorcismo, curas, profe
cias apocalípticas, cobrança
de dízimo (dez por cento,

acompanhado de uma "pas
toral social", assistencialis
'rno paternalista). Eis o que
temos visto na Igreja Cató

lica nos últimos anos. Não
é por acaso exatamente is
so que tem feito a Igreja
Universal do Reino de De

us? Assistimos a essa mu

dança estupefatos.
Nos anos 80, tínhamos,

uma igreja voltada para o

social que lutava e se con

torcia em contrapartida a

uma igreja conservadora. E

agora, no final dos anos 90,
o que vemos é isso, mera

imitação pentecostalisrno
sob uma pretensa ilumina-

>}: José ThomazBarbara Filho

ção do Espírito, um estouro
do controle das elites con

servadoras, com toda hipo
crisia, mais preocupadas
com cominho e pimenta
(como por exemplo, "é pre
ciso parar de fumar") que
com a justiça, em todas as

suas formas. Esse é o ponto
de partida para a constru

ção de uma sociedade real

mente cristã. Deu-s�' um
salto para o místico, em

contrapartida, ao abandono

completo da razão. Certa

mente a fé ultrapassou a

razão. A fé é "arracional",
porém, não é irracional.

Percebe-se juntamente
com isso também uma volta

para o autoritarismo, dimi
nuindo a já pobre participa
ção (quem tem opinião diver
gente é afastado sumaria

mente e não tem a quem re

correr). Se insistir em discor-

dar, então, começa uma ver

dadeira gritaria. E com isso,
nos últimos anos, a Igreja
Católica perdeu cerca de

15% de seus fiéis. Detectado
o prejuízo, tenta imitar os

pentecostais. Nadamais justo
já que, ao que parece, a igreja
perde muito de sua identi

dade, e sua mensagem já não

é transformadora e tampouco
profética. Profética no

sentido de divulgação das

mensagens de Deus, e não de

premonição. I
É urgente�que lideranças

católicas acordem e tomem

urna posição e não permi-tam
a decadência. É certo que a

Igreja Católica é indestru

tível, todavia, não penni ta
mos que chegue ao fundo do

poço.

* Secretário. do PT em

Guaramirim

Artigos para Caria do Leitor, devem ser enviados para Rua Waller Marquardt, 1.180, As carias devem conter

no máximo 30 Ii/lhas, o endereço ou telefon e para contato. O jornal se reserva o direito de sintetizar o texto

e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.

CORREIO DO POVO
Gráfica eEditora CP Ltda.. CGC 00,1 05,755/Q001·50· Administração, Redação, Departamento Comercial e Oficina?

Rua Walter Marquardt, 1.180· CEP 89259·700· Caixa Postal19· CEP 89251·970· Jaraguá do Sul- SC
Fones/Fax (047) 370·7919 . 370·8654 . 370·8649 . E·mail: corpovo êjqs.rnatrlx.corn.br

Os textos e colunas assillados scfo de respollsabilidades exclusivos dos autores, lião refletindo, Ilecessariamellte, a opillião dojornal.
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"Enquanto for presidente, não -+

vou permitir críticas ao sindicato."

(Vereador Gildo Alves - sem partido -

mandando um recado ao colega João Prim
- PSDB - que lamentou a posição
favorável dó Sindicato do Vestuário ao

aborto em caso de estupro)

"Não quero ser mais candidato a

vereador." (Idem, justificando a posição
agressiva na defesa do sindicato)

"É obrigação do governo recolher o lixo." (Diretor da TV

PUC Gabriel Priolli aconselhando o Ministério das Comunicações
a retirar do ar os programas de televisão considerados de péssima.
qualidade)

"Não deixei nenhum problema. Aliás, ele era o secretário
de Saúde, responsável direto pelo lixão." (Deputado estadual

Ivol<onell - PMDB - rebatendo as declarações do prefeito Irineu
Pasold - PSDB - que disse quea administração atual recebeu

muitos problemas decorrentes da gestão Konell 1989/92)

+- "O Sindicato, representante
legítimo da categoria, tem por obri

gação participar da elaboração do pro
jeto." (Presidente do Sindicato dos
Servidores Públicos, Luiz Cezar Schörner,
reivindicando a participação da entidade

nas discussões sobre o projeto pre
videnciário e assistencial de Jaraguá do

Sul)

GONÇALVES
CONTABILIDADE

No dia 14

de agosto
vacineseu
filho contra a

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

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) t

Flores arranjo ramalhete.

Tele entrega 371-6505
Rua Presidente Juscelino, 275 - Centro
Fundos Borracharia Wolf.

Pesquisa aponta reeleição da
maioria dos vereadores de JS
Consulta ouviu
521 pessoas
de dez setores
dacidade

Jaraguá do Sul - Se as elei

ções municipais fossem hoje, 12

dos JS vereadores se reelegeriam.
Esse é o resultado da pesquisa
espontânea encomendada pejos
próprios parlamentares e outros

políticos da cidade ao Instituto de

Pesquisa Precisão. Apenas Gilmar
Menel (sern partido), João Prim

(PSDB) e Lio Tironi (PTB) não

seriam eleitos. O candidato do PT
à

Prefeitura, Dionei da Silva, apa
rece em 7" lugar, com 2,22% das

intenções de voto, mas precisaria
de legenda para se eleger.

A pesquisa ouviu 521 pessoas
entre os dias 27 de julho e 4 de

agosto. Na pesquisa estimulada,
foram apresentados 75 nomes. O
coordenador da consulta, Carlos
Alberto Ribeiro, acredita que nas

eleições do ano que vem cerca

de 150 candidatos disputarão
uma vaga à Câmara Municipal.
Na pesquisa estimulada, quando
são apresentados os nomes dos
candidatos aos entrevistados,
também 12 dos 15 vereadores

são os mais votados. A lista se

completa com Dionei e os

secretários de Desenvolvimento

Urbano, Valdir Borgin (PFL), e.

de Cultura, Esporte e Lazer, Silvio
Celeste Bard.

Nessa pesquisa ficariam de

fera do Legislati vo os vereadores
João Prim, Gi lrn ar Menel e

Adernar Winter (PTB). "A re

eleição de quase todos os atuais
vereadores significa a aprovação
dos eleitores e forte atuação nas

comunidades", analisou Ribeiro,
acrescentando que a estrutura

implantada pelos partamenrares
será difícil de ser alcançada por
candidatos novos, "salvo candi
datos de peso.j.orno é o caso do

presidente do PT. Dionei da

Arquivo/CP

Tranquilos: vereadores não temem adversários nas eleições

Silva", concluiu. Ribeiro afirmou (PSDB), com 2,59%, Dionei,
que as forças das legendas podem cqrn 2,22%, Elisabet Mattedi
mudar os últimos colocados. "O (PFL), com 2,15%, Gildo Alves

acirramento da campanha fará (sem partido), com 1,84%, o su-

baixar alguns índices", com- plente do PTB, Rudolfo Gesses,
pletou. com 1,42%, Carione Pavanello

De acordo com ele, a di- (PFL), com 1,35%, Ademar

ferença dessa pesquisa para a Winter, com 1,28%, Wigando
outra sobre a atuação dos Meier (PPB), com 0,96%, Ade-
vereadores, quando reprovados mar Possamai, com 0,84%,
pela população, é que essa mede Afonso Pi azera (PTB), com

a intenção de votos sem levar em 0,81 %, e José Antônio Schrnitt

consideração a atuação parla- (PMDB), com 0,57%.
mentar, essência da anterior, rea- Na opinião de Ribeiro, o ve-

lizada no final do ano passado. reador AdemarWinter, caso con-
"A outra avaliação era qualitativa, firme a transferência para o PPS,
onde o que importava era o estaria com a situação cornpli-
conhecimento das pessoas cada. "Igual a Dionei, depende-
ouvidas e não a quantidade", ria de legenda para se reeleger.
explicou. .

-

Se não conseguirem, as duas últi-
PONTUAÇÃO - Na pesquisa mas vagas seriam preenchidas

espontânea, Pedro Garcia por Silvio Celeste Bard e João

(PMDB) lidera com 5,75% das Prim", destacou, informando que
intenções de voto, apesar de ter o colégio eleitoral de Jaraguá do

caído J ,93 ponto percentual com Sul tem 65.578 eleitores.

relação à pesquisa realizada em Na pesquisa estimulada, Ber-
março. Em segundo lugar apa- toldi lidera com 9,63% das inten-
rece o atual presidente da -ções de voto,seguidoporGarcia,
Câmara, Alcides Pavanello com 7,44%, Lorita, com 6,32%,
(PFL), com 4,48_%, 3,33% a Alcides Pavanello, com 6,22.
mais do que tinha em março. Elisabet Mattedi, com 4,25%,
Moacir Bertoldi (PPB) vem em Dionei, com 4,02%, Niura, com
terceiro lugar com 3,83%, 3,63%, Carione Pavanello, com
registrando crescimento de 3,84%, Piazera, com 3,6%,
1,32%. Alves, com 3,43%, Bordin, com

A lista segl;le com Lorita 2,92%, Possamai, com 2,19%,
Karsten (PMDB), com 3,6%, Tironi, com 1,76%, Schrnitt,
seguida por Niura dos Santos com 1,6% e Bard, com J ,48%.

[TESTE DE PRODUTO)
A revista' QUATRO RODAS submeteu as marcas de óleo lubrificante para motor mais vendidas
no Brasil a uma rigorosa avaliação científica, a maior e mais completa [ó realizada no país.

HAVOLINE Superior 3 da Texaco ficou em primeiro lugar.

TEXACÖ

N
Ú
>
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Amvali define prioridades a

serem debatidas no congresso
Eventovai
discutir as
dificuldàdes
dosmunicípios

Jaraguá do Sul+ A Amvali

(Associação dos Municípios do

Vale do lLapocu), integrada por
sete municípios, concluiu o re

latório com as reivindicações e

sugestões a serem discutidas du
rante o Congresso de Prefeitos,
que acontece em Lages nos dias
17 e 18. Apesar do tema principal
ser a definição da competência
do Estado' e municípios nas

di ferentes áreas de atuação, a en
tidade pretende debater as di fiCLII
dades enfrentadas pelas adminis
trações e buscar o consenso no

encaminhamento das ações.
O congresso promete reunir

o governador Esperidião Amin

(PPB), secretários municipais e

estaduais e prefeitos. A secretá

ria-executiva da Arnvali, Maria
Tereza Nora, informou que as

propostas da entidade já foram

encaminhadas aos secretários es
taduais das respectivas áreas para
conhecimento. De acordo com

ela, o documento engloba todas
as áreas, mas enfatiza saúde, I

educação e meio ambiente. "A

expectativaé reunir 95% dos 293

prefeitos para fortalecer os

compromissos", afirmou.
Sobre agricultura, o relatório'

aponta como principais proble
mas a falta de convênio e de li

nha de créditos. Propõe que a

Epagri (Em presa de Pesq u i sa

Agropecuária e de Extensão Ru

ral de Santa Catarina) celebre

convênio com todos os municí

pios, a dinamização da atuação
técnica com incentivos e maior

capacitação e priorização da dis
tribuição de corretivos para o solo.

Para a área de saúde, a Am
val i pretende discuti r política de

medicamentos, pro
pondo a reativação do
laboratório farmacêu

tico do Estado; con
sórcios de saúde, es
cola para formação de

agentes de saúde, re
visão do teto das AIHs

(Autorização das In

ternações Hospita
lares), convênios e fal

ta de teto financeiro,
além de outros itens.

"As regionais de saúde
estão necessitadas de

recursos de toda or

dem. É preciso uma

nova estrutura de

acordo com as ne

cessidades", com

pletou Maria Tereza.

O relatório aponta

Edson JunkeslCP

Maria Tere;a: "UI/nos buscar o consenso"

problemas e apresenta suges
tões nas áreas de meio ambien

te, Justiça, planejamento, se-

gurança pública, regionaliza
ção, desenvolvimento social e

Tribunal de Contas.

EDITAL ESPECIAL D'E FALÊNCIA
Pelo presente EDITAL DE INTIMAÇÃO DE FALÊNCIA,

faço saber ao responsável pelo(s) Título(s) abaixo

relacionado(s), que o(s) mesmo(s) se acha(m) neste ofício
de Protestos para ser(em) PROTESTADO(S) no prazo da

Lei se não for(em) pago(s).
Ao intimado é facultado pagar, ou postular judicialmente

a sustação de protesto ao apresentar declaração de

resposta por escrito.

ESP. DP. 202 - VENCIMENTO 26/12/97 - VALOR: R$
75.335,05
ESP. DP. 203 - VENCIMENTO 25/01/98 - VALOR: R$
71.499,22

DEVEDOR: CEREALISTA ZANGHELINI lTDA.
DOCTO: CGC/MF. 84.431.451/0001-73
CREDOR: COOPERATIVA AGRíCOLA MISTA JURITI lTDA.

Na forma do Art. 883 do Código de Processo Civil e

Decreto lei nr. 7.661/45 - Art. 10, e Provimento 16/93 da
CGJSC.

JD/Jaraguá do Sul, 09 de agosto de 1999
IlTON HOFFMANN
Tabelião Designado

Os vereadores Gildo Alves (sem partido) e João Prim (PSDB)
abusaram da paciência dos colegas e do público presente à

Câmara, incluindo a senhoraMina Amália Mathias Milnitz, que
estava sendo homenageada pela passagem dos seus 101 anos.

Alves, também presidente do Sindicato do Vestuário, voltou a

ocupar a tribuna da Casa para reclamar das declarações feitas por
Prim sobre o apoio da entidade ao aborto em caso de estupro.

O assunto já está pra lá de chato.

Se os vereadores se preocupassem mais com as funções
parlamentares, não teriam tempo a perder com bobagens e

desavenças pessoais.
Aliás Reunião

I

O Diretório do PSDB de Jaraguá
do Sul reúne, no dia 31 de agos

to, no Market Place.os 652
filiados para discutir as eleições

do ano que vem. Segundo o

prefeito Irineu Pasold, o partido
pretende apontar os possíveis

candidatos a vereador e debater

Essa legislatura está devendo

muito à população jaraguaen
se. Nesses mais de três anos e

meio de atividades, pouco ou

quase nada se fez, a não ser

homologar as decisões do

Executivo, indicar nomes de

ruas e obras, além de apre
sentar votos de congratulação
e pêsames. A função primor
dial de fiscalizar e legislar foi
substituída por ações
assistenciais e popularescas.

Preocupação
Na sessão de segunda-feira, o vereador Gildo Alves (sern partido)

solicitou ao lfderdo governo na Câmara, Adernar Possarnai
(PFL), para apresentar as guias de recolhimento de INSS e FGTS

da Engepasa.
Segundo Alves, o objetivo é evitar que, no futuro, a Prefeitura

seja acusada de conivência com irregularidades.
Atrasado Perguntinha
O vereadorMoacir Bertoldi Por onde andará o prefeito de

(PPB) quer que o relatório Guaramirim, Antonio Carlos

sobre as obras da Rua Zimrnerrnann (PMDB),
Joinvi Ile seja divulgado à também presidente da

imprensa. O que está fazendo Federação Catarinense das

na Câmara? O presidente da Associações de Município?
comissão convocou coletiva Sempre que procurado
para apresentar os resultados pela reportagem não

das investigações há ruais de é encontrado.

20 dias. Não retornando as ligações.

com o processo de coligação.
Uma fonte da legenda, que

preferiu não se identificar, disse

que "as coisas não estão muito

boas."

BATISTA PNEUS
PNEUS NOVOS E RECAUCHUTADOS

* Pneus Novos (Michelin, Goodyeer, Pirelli)
*Balanceamentos

*Geometrias

*Suspensão
*

Calibragem com Nitrogênio

R. Mal. Floriano Peixoto, s/nº - Centro
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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Duas Rodas vai participar da
Food Ingredients em S. Paulo
Empresa se
destaca como

produtora
dearomas

Jaraguá do Sul - Para con

solidar a parceria com clientes, a
Duas Rodas Indústrial vai par

ticipar de 17 a 19 deste mês da

Food Ingredients, que acontece

naExpo Center Norte, em São
Paulo. A empresa, uma das maio

res produtoras de aroma para a

indústria alimentícia da América

do Sul, vai apresentar como no

vidade o Free Flowing, um pó pa
ra refresco com durabilidade
20% maior que os disponíveis no

mercado. O evento é uma grande
vitrine para as indústrias do setor,
que colocam o Brasi I entre os

cinco maiores consumidores de

ali-mentos do mundo.
De acordo com o gerente de

vendas da Divisão de Aromas,
Hilton Leonetti, a Food Ingre
dients é mui to importante pelo

ArqUIvo/CP

direcionamento. "A
América do Sul e o

mercado brasileiro

significam muito

para a Duas Rodas

pelo seu potencial.
Isso significa que
existe um mercado

de mais de 200 mi

lhões de consumi
dores. É um poten
cial que não pode
ser desprezado",
afirmou, inforrnan
do que a empresa
vai instalar um es

tande de 150 metros

quadrados" onde Feira: Duas Rodas querfortalecerparcerias
pretende estreitar as parcerias. ti explicou que é produzido de

Naopiniãodele,omercadode forma diferente dos demais.
aromas está em crescimento e a "Além da durabilidade maior, fa-
tendência é o mercado selecionar cilita a mistura e não cria nuvem

"quem é bom e quem não é". '�O de pó quando está sendo ernba-
futuro é de crescimento para lado. Isso significa maior limpeza
quem procura qualidade com e economia", destacou, lembran-
baixo custo. O consumidor quer do que a empresa vai levar outras

preço baixo, mas exige qualida- novidades que poderão ser

de", ensinou. testadas por visitantes que ainda

Sobre o Free Flowing, Leonet- não são clientes da empresa.

HacoEtiquetas registraaumento de 19% nas vendas
Massaranduba - A Haco

Etiquetas registrou acréscimo de
19% nas vendas no primeiro se

mestre deste ano, comparado a

igual período do ano passado. A
diretoria da empresa acredita que
o resultado favorável do primeiro
semestre aponta para um aumento

do faturamento anual da ordem de

15%, atingindo R$ 52 milhões.

Recentemente, a Haco inaugurou
uma nova tinturaria, com estações
de tratamento de efluentes na

unidade doMunicípio.
A empresa élíder no mercado

em etiquetas tecidas, abocalhan
do 60% do setor. O gerente finan-

ceiro da Haco, Alfonso Klein, dis
se que o crescimento.do primeiro
semestre é um forte indício da

recuperação da indústria têxtil
brasi leira. "O maior aumento das
vendas foi para o setor calçadista
do Rio Grande do Sul, que passou
a importar menos etiquetas de
vido à desvalorização cambiai",
informou, que também credita o

aumento das vendas à política de

lançamentos da empresa.
A Haco é a maior fabricante

mundial de etiquetas tecidas para
confecção, calçados, artigos para
cama, mesa e banho e decoração.
Produz três bi lhões de etiquetas

por ano, cerca de 240 milhões de
rnetros, Além de etiquetas tecidas
e estampadas, produz cadarço e

galões (gregas, passarnanarias,
debruns, frisos e cordões). Pos
sui unidades também em Blume
nau e Portugal, que exportam para
28 países.

- A empresa está investindo

para aumentar a produção em

25% este ano, com a ampliação'
do parque: fabri I. No ano passado,
a receita foi de R$ 45 milhões e a

previsão para este ano é de au-

'mento considerável. Com cer

teza podemos atingir a meta e até

superá-la - aposta Klein.
)

r' ��[f@�[f)J� �[W.
1
lOAs lojas e supermercados Breithaupt registraram acréscimo de 12% nas vendas que

1 antecederam o Dia dos Pais, em relação ao ano passado.

1 Alguns itens apresentaram até 40% a mais nas vendas.

1 O O Grupo Breithaupt, sexta maior rede de supermercados em volume de vendas em Santa Catarina,

1 vai investir R$ ISO mil na ampliação da loja e supermercado de Guaramirirn.

I 10 O Ataliba Refeições desenvolveu novo método para embalar hambúrguer, que reduz em

133% o volume de plástico, o custo de produção e o tempo de preparação.
1 A novidade será apresentada durante o Prêmio Vale do Itajaí de Qualidade e Produtividade,
1 nos, dias 19 e 20.

10 trabalho foi desenvolvido para o Restaurante da Marisol, em Jaraguá do Sul.

10 O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o IPC (Índice de Preço ao Consumidor) de contratos de

1 finai1Ciamentos imobiliários de abril de 1990, durante o Plano Collor, seja ampliado para 84,32%.

1 A decisão evita que a Caixa Econômica Federal devolva aos mutuários R$ 12 bilhões, que pagaram

1 pel� índice de março.
lO SIstema financeiro deixa de desembolsar cerca de R$ 50 bilhões em decorrência da decisão.
--------------------------------�

._-------------------.

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E o

INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL

ACIs DO NORTE VÃO RESPALDAR
ROBERTOBREITHAUPTÀ FACISC

Todas as Associações Comerciais e Industriais do Norte do Estado
estão mobilizadas para a 108a Reunião Plenária do Conselho Diretor
da Facisc (Federação das Associações Comerciais e Industriais de
Santa Catarina), que acontece nos dias 13 e 14.de agosto, em Xanxerê.
A ACI de Jaraguá do Sul está organizando uma comitiva que segue
oara o Oeste do Estado, em dois ônibus, em apoio à candidatura de
Roberto Breithaupt à presidência da Fasisc. A saída de Jaraguá do Sul
será na sexta-feira, às 10 horas.

Dezessete Associações Comerciais e Industriais do Norte do
Estado acompanharão a comitiva, todas fechadas na votação a Roberto

Breithaupt. A eleição acontece na mànhã de sábado, no Clube
Xanxerense. Breithaupt tem o apoio do atual presidente, Geison Merísio,
e a expectativa e de que receba a maioria dos votos dos presidentes
de ACls, que formam o colégio eleitoral. O presidente da Acijs, Eduardo
Ferreira Horn, ressalta a importância da união do Norte pelo nome do

empresário jaraguaense,' como também a sua eleição, conquanto
ampliará a representatividade e a força política na defesa dos
interesses da iniciativa privada.

ACIJS APÓIA'CAMPANHA CONTRA VENDA

DEBEBIDAS AMENORES
A Promotoria da Infância e da Juventude da Comarca de Jaraguá

do Sul está iniciando uma cruzada contra a venda de bebidas alcoólicas

para menores. O combate inicia-se com a confecções de cartazes,
que todo estabelecimento que comercializa bebidas terá de afixar em

lugar visível, junto com uma portaria' judicial, chamando a atenção
para o cumprimento do artigo 81, do Estatuto da Criança e do

Adolescente, que proíbe a venda de bebidas alcoólicas a menores de ,

18 anos. "O Estatuto, criado há nove anos, não está sendo cumprido.
Através dessa campanha, queremos, com o apoio das forças vivas da
comunidade jaraguaense, coibir a venda de bebidas para menores,
como também fiscalizar e reprimir os infratores, que poderão ser

enquadrados por crime, com pena variando de seis meses a dois
anos de reclusão, além da muita", informou o promotor Alexandre dos

Santos, da Vara da Infância e da Juventude.
De acordo com a autoridade do Ministério Público, já houve contato

com o juiz de Direito da Comarca, Prefeitura, Conselho da Criança e

do Adolescente, Polícia Civil e Polícia Militar-e Associação Comercial e
Industrial de Jaraguá do Sul, para esta ação. Ele citou que vai buscar

apoio das associações de moradores, clubes de serviços e demais
entidades organizadas. "01 problema do consumo de álcool entre

menores, no Município, é grave. Temos que fazer valer o que está na

lei, mas somente conseguiremos com o apoio da sociedade", declarou
o prometer, na Associação Comerciál e Industrial, que formalizou a

concordância com a iniciativa.
A freqüência 'às casas noturnas, por menores desacompanhados,

igualmente será alvo de regulamentação. Na fase inicial, será um

trabalho junto aos estabelecimentos que vendem bebidas, informando
da proibição e das sanções penais a que estão sujeitos em caso de
desobediência à. lei.

SISTEMA FIESe/SESI INAUGURA CRECHE EM.
TRÊS RIOS DO NORTE

.
O Sistema Fiesc/Sesi inaugurou na segunda-feira, 9 de agosto, a

Unidade de Desenvolvimento Infantil "Mário Nicolini", localizada no

Loteamento Santo Antônio, em Três Rios do Norte. Com 600m2 de
área e investimento de R$ 250 mil, a creche vai atender a 200 crianças
em período integral, podendo chegar a 250 menores, até 6 anos. A

manutenção fica ao encargo da Prefeitura, como as outras três
construídas através da parceria. No total são seis creches. Ainda faltam
duas e a próxima vai ser construída no Bairro Vila Nova, ao lado da
comunidade Rainha da Paz.

A Acijs prestigiou a inauguração e realizou, no local, a sua reunião
semanal. Foi através da Acijs e dos Sindicatos Patronais que tornou

se possível o convênio entre.a Fiesc/Sesi x Prefeitura. No ato inaugural,
participaram autoridades, empresários, líderes políticos e co

munitários. O presidente do Sistema Fiesc, Osvaldo Moreira Douat,
também participou, cumprindo um dos últimos atos do seu mandato,
que termina no dia 12 de agosto, quando transfere o carqo para o

sucessor, José Fernando Faraco.

VICENTEDONINI É ''EMPRESÁRIODE AÇÃO SOCIAL"
O empresário Vicente Donini, diretor-presidente da Marisol S.A.

Indústria do Vestuário, recebe na sexta-feira à noite, em Xanxerê,
durante a 108a Reunião Plenária da Facisc, a comenda "Empresário
de Ação Social", junto com Cídio Sandri, de Itajaí. Esta é a terceira
versão do prêmio, criado pela Facisc, sendo que nas anteriores, dois
empresários jaraquaenses foram distinguidos: Gerd EçJgar Baumer e
Dietrich Hufenuessler. O trabalho social e comunitário das empresas
e dos empresários locais é outra vez reconhecido no Estado.
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Crediário próprio

Tecidos

Confecções
Calçados

Atendimento das 9 às 20 horas
.

Fone: 371-4100

0r. 9Icgr 9iídekí Cj{odrigues da Öíloa

Ortopedia e Traumatologia
Cirurgia do Joelho - Artroscopia

CONSULTAS SOMENTE COM HORA NIlARCADA

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

APOIO: '

. rwmetalnox Prensas Térmicase INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.

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

Qavelli, a loja
que veste o

homem de
bom 8osto.

Calçadão, 364 - cl estacionamento áriexo - 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 L,OT/TO
Fone/Fax: (047) ,372-3325

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

Máquinas para empacotamento
.

Rua Araquari, 136 - Ilha da Figueira
FONE: (047) 370-4540 - FAX: (047) 370-4003

Jaraguá do Sul - SC

Kátia Jannini, decoradora de estúdio do programa Hebe, com Iso'

Nasalo, da Florisa, na Enflor/99, em São Paulo

FOTONILTO

Eliane Aparecida Gasda e

Elsio Stein receberam a

bênção nupcial, dia 3/ de

julho, na Igreja Evangéii»
de Três Rios do Norte. Os

convidados foram ,

, recepcionados na Sociedad
Amizade

Iacira H. da Costa Reis

aniversariou domingo
passado e foi muito

cumprimentada por familiares
e amigos

F�oV_'

Romilda e

- Valdir Bier

comemoraram
25 anos de vidn

matrimonial, di
'

31 de julho, co

celebração nO

Igreja Cristo
Salvador e

recepção aoS

convidados nO

Sociedade 25 �

Julho

Elisabeth

Beneta, o
decorador

argentino Juan
Carlos,' Simone
Baade e Isolina

Nasato

(Florisa) na
Enflorl99, em

São Paulo
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História em fotos
No começo do século

20, os comércios

mais fortes da região
de Jaraguá do Sul

estavam ligados à

agricultura. Muitos
deles ocupavam-se

também com a

indústria de

transformação dos

produtos agrícolas
-

em produtos de

consumo acabados.

Isto acontecia com o
I

leite, com o qual
fabricavam queijo e

manteiga, com o .

porco, de cuja carne

faziam lingüiça,
toucinho defumado e

banha, por exemplo.
Outros eram vendidos

in natura. Por isso,
muitos comércios,

Por Egon Iagnow

/

Comércio de Jorge Wolf, antes de uma ampliação, bem !LO começo do século, no Iaraguá Alto

estabelecidos nas centros consumidores

regiões agrícolas, maiores para onde

tinham suas filiais em levavam estes

o mesmo, ampliado. Navaranda.ô. esquerd�, o pioneiro Jorge Wolf eseu filho Jorge�
(Esta foto foi tirada de um cartão de visita de firmai

\

produtos, vendendo
os ao consumidor.

Por outro lado, era

discurso de

inauguração de um

destes comércios, os

destes centros que comparasse com um
\

traziam as! 'formigueiro para onde

mercadorias que os I

colonos precisavam.
Houve até quem, em

os colonos levavam

os seus produtos (e
dinheiro também) .

••0. o o o o o o o o Ó 000 00 O 00 O 0.000000-0-0.� ....... 0000 00 O O O o •• e o •• o. oo._. ••••••·0.
· .

� Botequim Restaurante �
: -.DE - �.
� .

: J O R"G � \IVO L F :
: .

Av. Luiz Xavier N. 34 - CURITVBA - 'E. do Paraná :
: o 000 o o o o o 000 000.0 o 00 00 00 o'oo"b?':F:�o o 00 o 00 o o 000 00 o o 00 0009.°,'0 0'0 :.
o •

g •

: Recommenda aos seus Illmos. Amigos e freguezes Doce, :
o Balas, Bolachas. Café, Media Mineiro, Leite Nata; Sorvete, :

: Chops e Cervejas - Bebidas Nacionaes e Estrangeiras":";:·
: Vende Manteiga. doce e salgada, Pães e' Broas de Centeio i:
: é de Trigo - Artigos de Jaraguá e de Blumenau, Salame :
• ....

. i

:
.

Linguiça, Presunto, Queijo, Ovos. Doce da Laranja, Mel de :
: Abelha, Vassouras de Cipó e mais outros artigos. "

.

:
• ",,' ... - o

':.0 'o o o. o o o o o (I o o o o o o O" o 00 o CI o o o 00 00000 o o CIO CIO o 00'0 o o� 00 o� o o 000'-000 o-o".!.:.:..!
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Confira a 'História
liA História de nossa gente não pode ficar só

na saudade ". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.

Barão dc I tapocu
Há 72 anos

- Em 1927, Erich Marquardt requeria ao superintendente municipal de
Joinville, dr. Ulysses Costa, a transferência dos impostos de sua casa comercial
para Frederico Henschel, pai de Olga Henschel Mahnke, em 3 Rios.

- Assinalava-se, em 30 de julho, o 10 ano de falecimento do senador Lau

roMüller, brilhante personalidade catarinense, que dignificou a sua terra e o

país. Um sociólogo argentino o classificou de "Jerarquia moral de ciudadania".
- Mecklenburg, de Jaraguá, oferecia para venda a sua casa com oficina

e rancho, eventualmente alugava.
- O desenvolvimento de Jaraguá trazia, também, problemas, especialmente

na área da saúde. Médicos formados em faculdades nacionais eram poucos,
e os vindos do exterior, como imigrantes, de acordo com o regulamento, só
seria possível revalidando odiploma. A isso farmacêuticos, também entravam

na área, praticando o que se chamava de medicina ilegal. Isso vai ser contado
em números posteriores e vale a pena ser conhecido.

Há 71 anos

- Em 1928, a partir de I de agosto, as malas postais entre Jaraguá e

Florianópolis seguiam e eram recebidas todos os dias, com exceção dos

domingos, pela agência de Jaraguá, o que era de importância vital, pois,já
se podia ler osjornais de Florianópolis, com dois dias de atraso. A saída
de Jaraguá s� dava às 7 horas da manhã, e não às 5. Jaraguá tinha o

privilégio de lerjornais ou receber correspondênêia, diariamente. Na parte
matutina, podia-se ler jornais de São Francisco e Joinville e, na parte
vespertina, a partir das 19 horas, podiam ser lidos os jornais embarcados
na manhã, de Curitiba, a capital do Paraná.

- Pela Portaria n° 131, o dr. Ulysses Gerson Alves da Costa,
superintendente do Município de Joinville, nomeava o sr. Adolpho Groth,
para o cargo de professor da escola municipal, no lugar Pedra D'Amolar,
distrito de Jaraguá, com os vencimentos de 80$000.

Há 70 anos

- Em 1929, o Hotel Brasil, na Rua 29 (Emílio Carlos Jourdan, onde
hoje se ergue o imponente Shopping' Center Breithaupt), em prédio

. avarandado, tinha novo proprietário, na pessoa de João Grassmann, que
continuava atendendo como o anterior.

- O CORREIO DO POVO comentava o progresso que a cidade mostrava:

na colônia as roças e suas plantaçõese, no quadro urbano os engenhos e

fábricas desenvolviam um esforço de progredir, prevendo-se em futuro não

distante um centro produtor. Pela Rua Abdon Baptista (a Mal. Deodoro e

Floriano, de hoje) e seu prolongamento - a estrada Jaraguá-Blumenau passa
por um ritmo desses. O que não saía pela via férrea, saía pelo desdobramento
da rodovia, o comércio e a lavoura, num intercâmbio melhorado e crescente.

Há 68 anos

-,Em 1931, o Município de Joinville se compunha do 1 ° Distrito, como
sede, 20 Distrito - Jaraguá, 30 Distrito - Hansa, hoje Corupá, e 40 Distrito -

Bananal, atual Guaramirim, Governar um território tão amplo já era difícil,
mas em período anormal, pós-revolução, então, ainda era pior, pela sucessão
de fatos que nem sempre estavam ao contento da maioria da população. Em
Bananal, comentava-se que cerca de 30 a 40 pessoas em atitudes suspeitas

e perturbadores notórios da ordem pública,
estariam para fazer um levante, envolven
do-se o sr. Gustavo Rubin, que pedia sua

exoneração de secretário dos partidários
aliancistas. No meio de tanto falatório, as
autoridades policiais chegaram a constatar

que não conseguiriam manter a ordem e,

para agravar ainda mais, solicitavam exo

neração de subdelegado de polícia e 10

suplente, os srs. João Lyra e JorgeMielke.

Qualidade
Marista de

Educação

&'7

fuPt &� 1IidM,S�

CRÔNICA JARAGUAENSE

Breve relato sobre a

Praça do Expedicionário (1)
A recente inauguração do ponto de

ônibus urbano pelo prefeito Irineu Pasold,
com colocação de placa alusiva ao ato,

suscita lembranças daquela área do cento

histórico da cidade.

.Em escritos anteriores, lembravam-se
aspectos da ocupação daquele espaço nobre,
que foi considerado o local da primeira rodo

viária de Santa Catarina, onde se inseria neces

sariamente uma praça para enfeitar o conjunto
que hoje é a Praça do Expedicionário, mas

que era conhecida anteriormente por "J ardim

Tenente Leónidas Herbster", seu construtor.

Os empresários daquela épocajá haviam

compreendido a importância daquela área

que se valorizava com a vinda da estrada

de Ierro, ao redor' da qual, necessariamente
fluiriam os melhores negócios e tratavam

reservar espaços - pri mei ro ao redor da

antiga estação que hoje virou num museu

mal instalado pelas próprias características
de sua destinação e, depois, ao redor da
nova - que hoje abriga instalações de uma

pane do museu, edificação que só não cai

porque a engenharia soube lhe dar

sustentação, mas que, qualquer di a as

infiltrações haverão de colher as raras peças
do nosso passado e, se não se cuidar a

ternpo, poderão cobrar danos pessoais, já
que os fungos se apoderam dos funcionários

ali lotados, debilitando a sua saúde.

Voltando ao início desta memória, cabe
lembrar que o prefeito Leônidas Herbster,
apesar de sua investidura e ate porque, sob

o regime da ditadura, com amplos poderes
pelo então interventor federal no Estado de

Santa Catarina. dr. Nereu de Oliveira Ramos,
não encontrava l'aciiidadcs para aluar com

obras de interesse público e de embe
lezamento, revitalizando aqueles espaços co

mo nos dias de hoje.
Aplicava o administrador o velho

aforismo de que, se não se consegue por
bem, s e conseguirá por mal. E assim

acontecia, esgotados os métodos suasórios,
aplicava o poder da força e os permis
sionários da lei que sobrepunha o interesse

público ao privado.
E assim aconteceu, para espanto de uns

e naturalidade de outros.

Naquele ternpo, o CORREIO DO POVO era

de propriedade de Honorato Tornelin, e nele

o prefeito dava publicidade do Decreto n°

39, de 9-2-1942, declarando de utilidade

pública os imóveis da Empresa Auto Viação
Catarinense S.A. (1.295,33m2), fazendo

frente nas ruas Pe. Dr. Pedro Francken (atual
Artbur Müller), D. Pedro II (atual Pe. Dr.

Pedro Franken), Getúlio Vargas (ex-Avenida
Independência) e fundös com terras de W.

Weege (com 1.248,80m2), com aqueles
confrontantes e mais a propriedade de

Edgard ('Épi') Pi azera.

Não mencionava o documento oficial

para o que ia servir, mas nas rodas de café

da boca maldita já se especulava que seria

para ai i levan rar uma Estação Rodovi ária,
como de fato lá se construía a primeira
rodoviária em toda Santa Catarina, acrescido
de um logradouro público, que passou
chamar-se de jardim, que hoje orna aquela
região do centro da cidade, que se moderniza
com a prcocu pação de setores da própria
administração pública, de dar destinação ao

antigo ainda existente, para perpetuar a

memória histórica original.
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'Iurnor benigno
Esta glândula tem um crescimento

inexplicável na maioria dos homens, após
os 50 anos, levando a compressão pro

gressiva do canal urinário, acarretando

assim um urinar mais freqüente, inclusive
fazendo o paciente acordar várias vezes

durante o sono, para urinar. Este aumento

é medicamente chamado de Hiperplasia
Prostática Benigna e levou nos últimos

tempos um grande número de homens à

cirurgia. Atualmente, na Clínica UroAtual
e com os progressos da indústria farma

cêutica e da ciência médica, as cirurgias se

tornaram menos comuns, pelo fato de

sabermos avaliar melhor as condições da

repercussão do aumento desta glândula
sobre a bexiga,' como pelo fato de terem

descoberto substâncias (alfa um seletivas)
que relaxam as fibras do estroma,

possibilitando no mínimo, postergar em

alguns anos, a cirurgia dos pacientes.
A avaliação urológica deve ser feita

anualmente em todos os homens com mais
de 50 anos, ou após os 40, naqueles casos

em que haja problema prostática familiar,
pelo fato de ser uma glândula com grande
poder de malignização. A avaliação consiste
desde um exame digital de toque retal

associado ao 'pSA sangüíneo com fração
livre, até uma ultrassonografia/urofluxo
metria/cistoscopia/tomografia ou ein

tilografia óssea, dependendo do caso. É
importantíssimo frisar, que homens já
submetidos à cirurgia de próstata
continuam tendo a necessidade de
visitar o urologista anualmente, o que
não ocorre na maioria das vezes.

Fe� i�f/\ icl i f/\
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

·-/i/·/i....".�.I.
'

..

-

..

�

D�e��ç:�::s�n6�s./���S�r;�!�'retossigmoidoscopia

....

1." . Dr. Alexandre L. Schlabendorf
� -_ .. _ _._ .. __ _ _

'\lerº_ç_tºç_l.i�__) CKM -7096

Fone 371-5117'" 372-1553
Rua Guilherme Weege, 50 sala 701

Jaraguá do Sul - SC

Centro Médico Odontológico

Próstata - II
Cirurgia:
Nos casos de necessidade cirúrgica por

tumor benigno (a mais utilizada ainda é a

prostatectomia), existe a conduta Aberta,
para casos de próstatas grandes, Ressecção
Endoscópica via uretral (muito utilizada nos

últimos 15 anos), e a Vídeo - Vaporização
Endoscópica, técnica na qual a glândula
passa diretamente do estado sólido para o

gasoso (sublimação tecidual), método este

sendo o mais moderno na atualidade, no

qual a Clínica UroAtual investiu R$ 27.000
em tecnologia em 1997, adquirindo dos
Estados Unidos o equipamento ACMI, e

da Alemanha o Lempke, que, associados,
permitem aos pacientes um menor tel?1po
cirúrgico e anestésico, um menor .sangra
mento durante- e no pós-operatório, além
de um menor tempo de uso da sonda e de

hospitalização.
Sabe-se que o bom resultado de uma

cirurgia de próstata, acometida por tumor .

benigno, perdura em torno de dez anos e

que a maioria dos pacientes têm a falta de

ejaculação exteriorizada após esta. Para

reduzir tal problema, foi reintroduzida a
I

cirurgia chamada prostatotomia, na qual se
realiza calhas de escoamento dentro da

glândula, permitindo a continuação da

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

Ora. Anna POl)la L deAlbuquerque
Oftalmologista - CRM 6972

�,�lNICA E CIRURGIA tHr;':i�zJJ\i1? (!I\�'Bi'�;!iB,�i;f:I!a��"í,�r��:i�;1
Aperfeiçoamento em Córnea, Doenças Externas e

Plástica Ocular na Santa Casa de São Paulo

ODONTOLOGIA
rgzJ1t. GiOe6'OJt 5l'tdboa Qy_t'alfjo lnvisia no seu

Cirurgião-Dentista CRO-SC-3949 sorriso..

Atendimento particular/convênios: Issem - Kenkomed

Rua Henrique Sonh, 33 (Próximo Hospital Jaraguá)
Plantão 24 horas
Fone: (047) 371-4311 - Jaraguá do Sul- SC
Celular plantão: 975-1684

exteriorização da ejaculação. Ocorre que
neste caso, o tempo de uma boa micção é

reduzido de dez para em torno de quatro
anos. Portanto, depende muito da expec
tativa cirúrgica do paciente, para se tomar

a decisão da modalidade cirúrgica e adotar.
Estudos demonstram que uma grande
parte dos pacientes. pós-cirurgia re

clamam de disfunção erétil, quando a ci

rurgia é a prostatectomia aberta ou en

doscópica, mesmo que nada sej a visto
cientificamente. Portanto, acho necessá
rio reflexão sobre a conduta à qual iremos
submeter nosso paciente. Penso ser sern
pre a melhor alternativa, deixar a cirurgia
como o último caminho a ser traçado,
além de explicar detalhadarnente ao

\

pa
ciente as possibilidades de cada moda
lidade cirúrgica. Aliás, o motivo de no

Brasil submetermos tantos pacientes à ci

rurgia de próstata se deve ao fato dos

pacientes procurar_5m o médico tar

diamente, não restando muitos recursos

clínicos para postergar tal tratamento.

Dr. Paulo Odebrecht é médico .da
Clínica. UroAtual, sendo membro da
Sociedade Brasileira de Urologia

Ijac@netuno.com.br

•
LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLÍNICAS.LTOA.

EX:Eim�� �c>m EiltEi
c:;c>.-.fiEibil idEid� �m

EipEir�lhc>�
. é3L1tc>mé31:i::Z:Eidc>� d�
ClltimEi g�rEiç:;EiC>_

Dr:: lVlarlo Sousa
Dr. J\/1arlo Sousajr.

Rua Dr. Waldemiro Mazurechent 67 -

Ao lado do Hospital São José
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Jaraguá do Sul ganha um novo Dom

Pão & o/inlio .

pANIFICADORA E CONFEITARIA

Rua Exp. João Zapella, 88
(ao lado Colégio São Luis)

Av. Getúlio Vargas, 847 - Centro

TEL: 371-0757

Para encher de sabor as noites jaraguaenses abriu suas portas na última quinta-feíra, dia 291

07, o novo Dom de Jaraguá: DOM CABRAL P,IZZARIA, com rodízio de pizzas e massas.

A DOM CABRAL atende de terça a domingo na Rua Procópio Gomes de Oliveira, 1277, e em

clima de PIZZA, PASTA, PASTA, PIZZA espera você para comprovar o sabor do pedaço.

DOM CABRAL. O primeiro rodízio de pizzas e massas de Jaraguá do Sul.

p z a Disque-Pizza:
370-1739

z a r

J.d'Yi� 68 TIPOS DE PASTÉIS

"'�IIIIi;-!i;-i::iIIIIl�L.- A;��r;'���À��;:�
� ·_Ho_rár_io_Co_me_rc....ial)

... TlZZ/lXl/l C;;rJVEJ?_l: rodízio de ptzzas de terça a domtnao.
73XEG/l E CJ{lQUE: atende dtariamente com rodlzto de carnes nobres e completo
bufêde salada. pizzas. massas e sopas.

-�HAPEADOS LANCHES tJlASSAS pI72�.AS XEST/lUX;rJVTE JlXM/lCl17EE: de terça a domtnao_com cardápio especial.
ALUGAMOS VIDEOKÊ W 975-1481 XEST/lUX;uvTE G/lXTO E 730;tA73/lCJ{/l: serve almoço dtartamente e

•
janta as sextas e sábados

BREGA & CHIQUE X;rJVCJ{O DOS C/lY17BOVS: oferece vtdeakê às quartas e sextas e música ao

,

PIZZARIA E CHOPERIA vtvo às quintas-teiras.
"HigiCt\c. q\.i�1ii)�i)c c CO»1 �tCt\i)i»1Cl1to" T/lSTEC E Cl/l.: atende dtariamente com almoço em kq. e com dtsque pastéis e

t--En_tr_8Q_a_m_os_8_m_d_om_i_cí_liO_:3_7_2-_29_2_3_8_37_1_-6_72_7--11 Ianclies.
T;rJVlTlC/lDOX/l T;J..O E VlN}{O: serve caté colonial dtariamente.

XEST/lUx;uvrr MlCJ{EC: atende dtartamente no almoço. Bufê com 6 tipos
de carne.

TlZZJlXl/l DOMC/lBX/lC: de terça a dominao com rodidodeptzzas emassas.

TlZZJlXl/l C/lSJlX;J..O: dtartamente serve piscas. massas. calzanes. sopas e

o tradtctanal bite à parmeatana.
BUXG G/lXTEJV: de seaunda a sábado. à notte. serve chapeados. massas. piz:
zas. tandue. carpáccio

(

CARDÁPIO
À LA CARTE

RESTAURANTE ARMALWEE
(Sob direção de Fritz Restaurante)

Banquetes. jantares. coquetéis,
recepções paro reuniões de

negócios. festas de casamentos,
omversários. batizados, formaturas,

coatumoções.

if 376-1425

Aqenda-----------

PIZZARIA E CHOPERIA
-

CASARAO

,

CHURRASCARIA * Almoço todos os dias
Duas opções: Rodízio de Carnes

e Self service

Mais de setenta tipos diferentes depizzas,
messes. celzonesçsopes e o tradicional bife à

pennegiene

SALÃO ESPECIAL PARA FESTAS E
REUNiÕES, COM RESERVAS

Rua MaxWilhelm, 60 - JARAGUÁ DO SUL - SC

* Jantar sexta e sábado

Atendemos festas em geral.
Preços varlados cardápio a combinar.

ir 370-2069
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Cristiano, Erondir, Roby, •
Fabiane, Priscila e Marco, na
Mansão, durante o Festival de

Dança de Ioinville

F�oVaseI

Magareth Uecker eJacson Rudolfo Rekowsky casaram,
dia 3/ dejulho, na Igreja Evangélica Luterana Centro.
Os convidados foram recepcionados na Associação •

Recreativa Weg

Iosiane Tietz, Rainha da Freundschaftfest, ani
versariou sexta-feira passada em torno de

abraços mil

Os noivos Luciane

Barg e Marco Moser

trocam alianças na
mão esquerda dia 2 •

de outubro

Equipe da Cosmos Turismo, com as

premiadas, no encontro que reuniu
secretárias de empresas locais, em

concorrido coquetel, 110 novo

espaço de atendimento da Cosmos

12 TIPOS "DE CARNES

Rua Walter Marquardt, 1778
Telefone: (047) 8679

Verdureira da
RAQUEL Ltda.

C"mérci'p tleFrlltas e
Pertlllrasem Geral.

/)"ce� saI9atl,,� /ri,,�
úeú/tla� al/meut"s

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

Fone: (047) 372-1468

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Secretaria define critérios para
matrículas no Centro Infantil

Cerca de 200

crianças estão
sendo esperadas
até setembro

Jaraguá do Sul - A secretá
ria de Educação, Isaura Silveira,
anunciou ontem, no prédio da Pre
feitura, os critérios para matncu
las no Centro de Educação Infantil
da localidade Santo Antônio,
Bairro Três Rios do Norte, inau
gurado segunda-feira à noi te. Se
rão quatro categorias que benefi
ciam famílias sern rendimento ou

pais que trabalham em empresas
conveniadas com o poder públi-

co. De 16 a 19 de agosto, funcio
nários da secretaria cadastram

crianças de 6 meses até 5 anos

para seis turmas do Centro Edu

cacional.
Para garantir a matrícula, é

necessário levar cópias da Cer
tidão de Nascimento e da carteira
de vacinação da criança, além do

I comprovante do último paga
mento e apresentação da Carteira
de Identidade dos pais ou o termo

de tutela do responsável. Dados
da secretaria revelam defasagem
de 250 vagas de pré-escola na

região."Decidimos dividir as ca
tegorias de matrícula para evitar

tumulto", observou Isaura Silvei
ra.

Na próxima segunda-feira
(16), as matrículas serão para cri

anças cujos pais estão desempre
gados ou recebem até três salários
mínimos. Terça-feira (17) é a vez

de pais que trabalham em empre
sas conveniadas e fi lhos de fun
cionários da Prefeitura. Dia 18, a
matrícula é para crianças com

pais que ganham de quatro a nove

salários mínimos, e quinta-feira
(19) pais que recebem acima de

dez salários mínimos. "O valor

da mensalidade será definido de

pois da formação da Associação
de Pais e Professores, mas vai
variar de acordo com o rendi
mento familiar", afirmou a secre

tária de Educação.

Embaixador húngaro chega dia 19 noMunicípio
Jaraguá do Sul - O embai

xador húngaro no Brasil, Gábor
Tóth, confirmou visita oficial ao

Município no próximo dia 19 de

agosto. Acompanhado da famí

lia, Tóth permanecerá dois dias

em Jaraguá do Sul. Durante a fes
ta de aniversário de Santo Este

vão, fundador do Estado Húnga
ro, comemorada dia 20 de agosto,
Gábor Tóth estará conhecendo o

Bairro Santo Estevão, que con-

centra a maioria das cerca de mil
famílias de descendentes húnga
ros existentes no Município. O
embaixador aceitou o convite do

empresário Eggon João da Silva

para conhecer o Vale do Itapocu.

ZAZAVMENTAPART1C1PAÇÃO EM )ARAGVÁDOSVl
o ZAZ/NutecNet, o maior provedor de rede do Brasil, vem aumentando seu share de mercado

em Jaraguá do Sul. As operações na cidade iniciaram em junho, com o lançamento de uma

promoção especial para novos assinantes. A empresa foi uma das principais atrações da Multifeira·,
em julho, onde seu estande foi um dos rnais visitados.

Com a entrada do ZAZ em Jaraguá, os internautas passarn a dispor de isenção da taxa de
adesão, modens de 56K, 06 endereços de e-mail grátis, suporte gratuito (sete dias da semana) e

ligação local em rnais de 100 cidades.'

Diversão
O ZAZ oferece serviços, notícias e muitas opções para os teenagers, com muita diversão,

cultura, conhecimentos gerais, jogos, bate-papos, namoros, encontros e programação dos grandes
eventos realizados pelo Estado. O endereço é: www.jgs.zaz.com.br. Para quem gosta de fazer
compras pela internet, a sugestão é o Shopping ZAZ. Lá o assinante encontra urnaqrande variedade
de produtos, como por exemplo, o Entershop que vende scanners, monitores, câmeras digitais e

aparelhos para o escritório. O ZAZ também tem parceria com a Amazon, maior loja de livros do
mundo, oferece uma seleção de livros especiais aos seus assinantes. São vários títulos, divididos
em várias categorias por assunto: cinema, informática, biografias, infantis, entre outros.

No endereço www.fulano.com.br o ZAZ une o útil.ao agradável. Além de reciclar seus

conhecimentos gerais, o navegador acumula pontos que podem ser trocados por cupons eletrônicos
que Ô credenciam para o sorteio semanal de prêmios. Quem acessa o endereço do ZAZ não pode
deixar de passar pelo Almas Gêmeas. É o site de relacionamento do ZAZ, onde o internauta pode
procurar a sua cara-metade, e também se cadastrar para que as pessoas possarn encontrá-lo.
Semanalmente é publicada a coluna de Martha Medeiros, escrita com exclusividade, sempre
tratando de assuntos ligados a relacionamento. O site possui, também, uma grande variedade de
informações astrológicas a sua disposição.

Para quem cativa suas amizades, o ZAZ disponibilizou seu Web Card, com duas opções para
enviar um ·cartão eletrônico, nas rnais diversas ocasiões: o personalizado, onde cada um pode
construir o seu cartão, ou a grande variedade de cartões prontos. O chat conta com 14 salas, além
de proporcionar pesquisas, conversas virtuais com grandes personalidades, a procura de amigos
num serviço de busca em tempo real e a turma ZAZ, mostrando a cara daqueles que fazem do
Chat ZAZ o melhor ponto de encontro da rede.

O ícone diversão é um dos mais amplos do site do ZAZ, trazendo jogos, papel de parede, dicas
de presentes, curiosidades, história, mundo, ciências, tecnologias, cultura, comportamento e

recordes. A Cidade Virtual-apresenta a agenda das cidades brasileiras que descobriram no ZAZ a

maneira mais fácil de saber o que acontece dentro do seu mundo, com roteiros de turismo e

programação de festas.
As páginas rnais visitadas são o Cybercomix e. a novata Níquel Náusea. Cinema, cultura,

esportes, informática e novelas virtuais são rnais alguns, dos muitos, atrativos do ZAZ. O assinante
ainda tem a possibilidade de montar seu home page pessoal.

ODEmTECARDEALDEMAGALHÃES
Psicóloga - CRP-12/0336

PAI
Que importância tem você na formação daminha

personalidade?
Que traços de caráter tem você Pai!? E que influência

vai ter naminha constituição genética e social?

Que temperamento é o seu e como será que vou me

sair em meu desenvolvimento psico-afetivo-social e
(

motor?
É Pai ... Você é importante para mim tanto quanto

minhamãe.

Pai, mesmo que você não exista fisicamente para
mim, foi p�'eciso que você existisse,através do seu

sêmen para que hoje eu pudesse estar te lembrando e

agradecendo aminha existência.
Eu até posso te conhecer pai, mas será que você me

conhece? Ou será que você, através do que acredita
ser amor (sero mantenedor financeiro da família),
espera que eu o entenda e o aceite sendo obediente e

submisso, dando vazão cada Vezmais à sua

agressividade e violência no teu jeito de me educar?

É, há um outro jeito de ser pai; um minuto do seu

tempo, é o suficiente para você me ver crescer...

Para você me ver sorrir...
Para você me dizer (sem exigir que eu faço) ou

mostrar o que é certo ou errado...
Para você me fazer sentir e vivenciar os reais valores
e papel dentro de nossa família (eu, você e a mãe).

Pai, você é tão fundamental quanto amãe, seja apenas
na imaginaçã,o, na ilusão ou no reaL Seja você bom ou

ruim. Minha história de vida tem que ser construída
também com você.

Sua história de vida pai, junto com a história de vida
da mãe é que vai fazer aminha história, mesmo que
você não tenha me dado amão nQS meus primeiros
passos. Mesmo que você não tenhame dado aquele
abraço. Mesmo que você acredite que eu não exista.
É ... , porque a mãe pode não querer que você saiba que

eu exista. E ela pode ... Mas um dia, vamos nos
encontrar... no sonho, na fantasia ou na realidade.

Pai, você existe ... e tem influênciamuito importante
na formação do meu Ser e também no futuro Ser que

.
.

eu possa vir a formar.
Pai eu te amo ... No sonho, na fantasia, na imaginação,

no real. .. Você existe ... e é fundamental.

CEPPSI
O EndsPE(;O da Psicol(,)gi'(I

1=:_� .2···········,··..

: _-- :

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Schwanz é reeleito presidente Sociedade Amizade promove
estemês a 43 Freundschaftfest

Jaraguá do Sul - o presi
dente da Associação dos Clubes e

Sociedades de Caça e Tiro do Vale

da Itapocu, Edelberto Schwanz,
foi reeleito na presidência da CCO
(Comissão Central Organizadora)
da lia Schützenfest. Durante a in-

dicação foram nomeados seis co

ordenadores de comissões de ali

mentação, música, tiro, desfile, fi
nanças e saúde. Uma das novidades
deste ano da 'Schützen', realizada
de 9 a 18 de outubro, é a presença
da banda alemã Alpen Yuppies.

Organizadores
esperam cerca

de quatro
mil pessoas

abertura da programação de

shows, a partir das 14 horas. O

Grupo Folclórico Neue Heimat
Trachten Gruppe revela ao

público a tradição da dança
germânica, ainda no primeiro dia.

As apresentações culturais e

competições de tiro continuam
até domingo. Cerca de quatro
mil pessoas deverão visitar a

Freundschaftfest, conforme
anunciaram' os organizadores.
Sábado à noite, Josiane Tietz,
rainha da festa, anuncia o show
da Banda Bavária, de Jaraguá do
Sul.

Domingo, as atrações come

çam às 10 horas, com o desfile
de encerramento das sociedades.

Depois, serão realizadas as finais
dos torneios de Bocha e Tiro. À
tarde, o grupo de terceira idade

Coração Alegre e o grupo juvenil
da NeueHeimat Trachten Grup
pe se apresentam no salão do
Amizade. Às 16 horas, a Banda

Rainha, do Rio Grande do-Sul,
'anima o baile. Ovisitante também
poderá saborear pratos da co

zinha alemã, como o strudell e o

repolho roxo com marreco re

cheado.
.

APEDIDO --------------------,

DIREITO OU IMPUNIDADE
A comunidade de Jaraguá do Sul vem acompanhando

na última semana a intransigência e desrespeito que a

Sra. Cleidy Sirlene Gonçalves de Castro, coordenadora
da 19ª CRE, está tendo com os pais, alunos e

professores, não só do Colégio Estadual Roland Harold

Dornbusch, como em outros educandários. Queremos

que os Jaraguaenses entendam que nossa luta não é

política, mas fazer valer nossa voz. Precisamos de

pessoas que lutem pelo bem da comunidade e não só
interesses políticos. Falamos em nome dos alunos que
querem a continuação do trabalho da Diretora Sra. Eunice,
inclusive manifestando-se através de um abaixo-assinado.
, I

E lamentável que tudo que fizemos por meios legais e

todas as provas contra a Coordenadora da 19ª CRE não

chegam em mãos de nosso Ex. Sr. Governador

Esperidião Amin. Por quê???
Sabendo que a educação é prioridade em seu governo,

pedimos ao Ex. Sr. GovernaClor que atenda o mais rápid€>
possível o nosso pedido, para que não cause mais
transtorno aos alunos.

Atenciosamente,
Pais e alunos

Jaraguá do Sul - O desfile
de oito sociedades típicas, no

próximo sábado, abre oficialmen
te a 4a Freundschaftfest (Festa
da Amizade). Promovida desde
1996 pela Sociedade Amizade, a
edição deste ano traz novidades
durante os dois dias de festa. A
Banda BlumenthaI comanda a

Visitante terá desconto durante Feira do Livro
Jaraguá do Sul - Cerca de

dois mil títulos estarão à venda

na 4a Feira do Livro, que começa
amanhã e vai até o dia 14 de agos
to, no Parque de Eventos. Cinco
livrarias participam do evento,

prometendo comercializar os li-
.

vros com descontos de 10% a

20%, O público ruais visado é o

infanto-juvenil, para quem serão

direcionadas 80% das obras

expostas. A Fundação-Logosófi- deste ano é a presença doMenino
ca e a Secel (Secretaria de Cultu- Maluquinho, personagem do Zi-

ra, Esporte e Lazer) assinam a raldo, que estará contando suas

promoção. histórias.

Organizado pela Secretaria de A feira terá ainda diversas ati-

Educação, o Canto do Conto pro- vidades paralelas, como exposi-
rnete ser uma das maiores atra-, ção de fotografias, concurso de

ções da feira. Oferecerá espaço
'

declamação e apresentações mu
para as crianças realizarem ativi- sicais. A organização aposta na

dades como leitura, pintura, dra-: motivação da família para desper-
matização e desenho. Anovidade tar o interesse pela leitura.

r--------------------------�
I
I
I
I

Loja de Móveis Vieira
inaugura mais uma filial

: Com o objetivo de

presentear a
I comunidade da
I Barra do Rio Cerro

,
e oferecer rnals

opção no

segmento
moveleiro, a Loja
de Móveis e

Eletrodomésticos
Vieira inaugurou,
sábado (7), a
segunda filial da
rede, regada com Comodidade: moradores terão mais opção e qualidade
muita bebida, em móveis
música e alegria.
Trabalhando com todos os tipos de móveis, eletrodomésticos, linha infantil,
bicicletas e tapetes, a loja oferece artigos com beleza e qualidade, dispondo
de ótimas condições de pagamento.
De acordo com oproprietário, João Batista Vieira, "apesar da rede de lojas ser
nova, já estamos inaugurando o terceiro estabelecimento, estando instalados a

menos de um ano aqui em Jaraguá do Sul, a comunidade acreditou na nossa

proposta de trabalho, que é oferecer uma margem baixa, proporcionando maior
giro".
Segundo Vieira, a Barra é um bairro que está se destacando, é uma região em

expansão, e devido a isso foi decidido presentear os moradores de lá,
oferecendo mais comodidade, para que não mais precisem se deslocar até o

centro.

Com ótimo atendimento, a loja segue o mês com ofertas especiais de
inauguração. Dispondo de três funcionários, está situada na Rua Ângelo
Rubini, e pretende atingir o máximo possível aos anseios da comunidade.
Maiores informações como gerente, Aldo José Neumann, ou pelo telefone
376-1603.
�--------------------------�

ESCRITÓRIO DECONTABlllDADECOMEMORA
ANIVERSÁRIO INVESTINDONO FUTURO

o escritório de Contabilidade Gonçalves completou 16 anos no

dia 15 de julho. Trabalhando COIT1 todos os tipos ele serviços na

área ele 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 ele clientes: pessoa

física ou jurídica, trabalha com contabilidade no sistema integrado,
na áre a comercial fizemos constituição de empresas, alterações
contratuais e encerramento de empresas, contratos, 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 Nicácip Gonçalves,
-Segundo Gonçalves, o escritório possui os clientes fixos, com cerca

de 110 empresas cadastradas, 'e os ocasionais, que precisam de

pequeHos trabalhos. Dispondo de oito profissionais especializados de

acordo com a área em que atuam, todos buscam o aperfeiçoamento
Com cursos, palestr�l.", grupos ele estudos e re u n io e s ,

para, dessa forma, sempre

poder oferecer o

melhor para o cliente.

I>rocurando inovar e

crescer junto com a

\ irada do milênio, o

l'scritório abre caminhos

p a ra o futuro para
investir em tecnologia,
"nós temos que sempre
procurar avançar, fazer

m.i is", conclui Gonçalves.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Funcionários daMarisol são
assaltados dentro de ônibus
Homempegou
costureira como
refém e levou
cerca de R$ 7 mil

Massaranduba - Um homem

armado e encapuzado invadiu o

ônibus de fretamento da empresa
Marisol, que faz a linha Massan

duba-Luiz Alves, e roubou cerca

de R$ 7 mil de 22 funcionários

que trabalham. no segundo turno

da filiai. O assalto ocorreu por
volta dos 10 minutos de sábado,
na Estrada Geral 2° Braço, loca
lidade Guarani-mirim Fundos.

Uma costureira foi feita como ré

Iém e ficou quase 40 minutos no

poder do assaltante. Em estado

de choque, funcionários presta-

rarn depoimento na Delegacia
durante o final de semana.

A costureira (nome não foi di

vulgado pela polícia) foi aborda
da na garagem da residência, no
Bairro Guarani, às 23 horas de

sexta-feira, ainda dentro do pró
prio veículo. O assaltante exigiu
que ela o levasse até a estrada
utilizada pelo motorista do ônibus
no Iransporte dos funcionários.

"Não houve reação", afirmou o

comissário João Ivan Kasmierski,
responsável pela Delegacia do

Município. Durante 40 minutos,
costureira e assaltante percorre
ram algumas ruas de Massaran- ,

duba. "Segundo ela, o rapaz ape
nas disse para seguir para o local
deterrninado e que mais pessoas
o estavam esperando", revelou o

comissário.

Simulando um problema me

.cânico no carro, o assaltante

aguardou a chegada do ônibus.
Ao parar, o motorista foi rendido

pelo assaltante, que obrigou a

costureira a /ecolher todo o

dinheiro dos 22 funcionários que
haviam recebido o salário de ju
lho, sexta-feira. Em menos de

cinco minutos, cerca de R$ 7 mil

já estavam numa sacola plástica,
além de alguns documentos pes
soais.

O assaltante obrigou nova

mente a costureira a levá-lo para
a localidade de Barro Branco, na
divisa dos municípios de Guara-

. .mirim e Massaranduba, Apesar
de a polícia acreditar que ruais

pessoas estejam envolvidas no

assalto, 'nenhuma pista foi encon
trada até agora.

Acidente deixa duas pessoas em estado grave
Araquari - Acidente envol

vendo dois veículos no quilôme
tro 25 da BR-280, às 23 horas,
deixou duas pessoas gravemente
feridas. O motorista do Gol, placa

LXL-9375 (Barra do Sul), Marcos
Roberto Zidrnann, 53 anos, sofreu
fraturas nas pernas e traumatismo
craniano após colidir o carro de

frente com o Palio, placa LZB-

5998 (Joinville), conduzido por
Adriano Ferreira Cunha 26. O pas

sageiro do Palio, Adams Alves, 23,
também foi e.nc arni nhado ao

hospital com ferimentos graves.

Jurell/a: notas [alsas COII/ a mesma ntuneração de série

Menor preso em festa de

igreja com dinheiro falso
Guaramirim - Policiais civis

prenderam na noi te de sábado,
durante festa de igreja na lo

calidade de Brüderthal, o menor

A.B.O., 17 anos. Ele é acusado

de tentar passar nota falsa no va

lor de R$ 50,00 para uma funcio
nária que trabalhava no caixa da

festa. O adolescente alegou que
havia encontrado a cédula no

chão. A delegada Jurema Wulf
.

acredita que a nota tenha sido

reproduzida no computador.
Este foi o quarto caso de

notas falsas na região em menos

de 15 dias. Há duas semanas, Luis

Carlos Oliveira foi flagrado no

momento que passava R$ 50,00
falsos em um açougue. Três dias

depois, Mauri Oneides Rech, o

Paraguaio, acabou preso também

por comprar mercadorias em

estabelecimentos com nota falsa

Semana passada, a polícia
apreendeu R$ 200,00 falsos, que
estavam em poder de Jovane

Ci rino dos Santos, em Schroeder.

"Em três casos, descobrimos que
as netas eram da mesma série,
ou seja, feita no mesmo lugar.
Estamos investigando", afirmou
Jurema Wulf.

Promoção para

serviços de malotes

bancários: R$ 180,00
mensais. Promoção
válida até 30/8

'

direta e outros.

Cobramos 50% do .

Agora com

entregas programadas
diariamente para

Joinville, Blumenau,
São' Bento do Sul.

Horário de saída:

13h30min.

officenter
PROBLEMAS COM SERVIÇOS' EXTERNOS NVNCA MAIS.

VOCÊ TEVE PROBLEMAS COM OffICE-BOYS?
NVNCA GOSTOV DE fAZER SERVIÇOS EXTERNOS DE BANCO?

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

*

Ligação Simples - Você ou sua empresa ligam para a Officenter e em

seguida estamos a total disposição para fazer os serviços externos

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

para trabalhar todos os dlas, gerando mais economia principalmente se OS

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.
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Breithaupt está a um ponto
\

de garantir o primeiro lugarPETERSON lzidono

Valeu a pena

Festa completa para os quase 500 torcedores jaraguaenses que

'invadiram' o Ginásio Annes Gualberto, em São Bento do Sul,

para assistir Breithaupt x Tuper/Planor, sábado à noite.

Polícia Militar não registrou nenhum incidente, antes,
durante ou depois do jogo. Sem briga nas

arquibancadas e goleada na quadra.
Time é, disparado, hoje o melhor do Estado.

Jaraguaenses
golearama\
Tuper por
6 a 2, sábado

Jaraguá do Sul - A vitória

sobre a Tuper/Planor, sábado à

noite, em São Bento do Sul, por
6 a 2, deixou a equipe da Brei

thaupt/FME a um ponto de

assegurar o primeiro lugar da fase
de classificação. O time jaragua
ense terá mais seis pontos para

disputar nas duas últimas rodadas

do Campeonato Catarinense de

Futsal Divisão Especial. Sábado,
dia 14, enfrenta a AABB/Joinville,

em Jaraguá do Sul, e no dia 21

de agosto viaja até Curitibanos

para fechar o returno jogando
centra a Berlanda/Gaboardi.

o

Apesar de muito próximo de

garantir a liderança do Estadual,
e a vantagem nos playoffs finais,

jogadores e comissão técnica

controlam o otimismo e falam

com cautela quando o assunto é

favoritismo. "A partir da segunda
fase, todos os times entram de

Festa de gols
Com os três gols marcados em

São Bento do Sul, ala Patrick

assumiu a artilharia do time,
com 20 gols. A 'briga' caseira
com o ala Xande, que tem 18

gols, prornete esquentar até o

l'inal do Estadual. Pivô Perin, da

Berlanda/Gaboardi, de

Curitibanos, é o artilheiro

isolado do campeonato, com 39

gols.

Profissional, sim!
A febre do Futebol de Salão

no Município, que contagiu
centenas de garotos desde a

profissionalização do esporte,

.
premere fazer mais 'vítimas'.

A Associação dos Amigos do

Esporte Amador pão descarta

a possibi lidade de inscrever o .

time jaraguaense na Liga
Nacional, ano que vem. O

projeto já existe.

igual para igual", observou o

treinador Manoel Dalpasquale.
Pelo regulamento, os playoffs
reservam confrontos entre os oito

primeiros colocados da fase

inicial (1° x 8°, 2° x 7°, 3° x 6°, 4°
x 5°). Os quatro melhores elas

si ficados levam a vantagem de

jogar a segunda partida em casa.

O favoritismo dos jaraguaen
ses para conquistar o primeiro
campeonato de futsal na história

do Município ficou comprovada

na partida de sábado. Com quase

duas mil pessoas empurrando a

equipe, a Tuper/Planor não

suportou o forte ritmo de jogo
imprimido pela Breirhaupt/Flvlß e

foi goleada por 6 a 2, em São

Bento do Sul. Altair e MareeI

marcaram no primeiro tempo.
Altair fez mais um e Patrick, o

destaque do jogo, foi o artilheiro
da noite, com três gols. Amandus
e Ricardo descontaram para os

são-bentenses.

Tênis-tênis-tênis

Equipe CA Baependi/Malwee Malhas, de Tênis, foi destaque no

Campeonato Regional, realizado domingo, ernBrusque. Dos dez

troféus em disputa conquistou seis de primeiro lugar e terminou
em outras quatro categorias cbrno vice-campeã.

Bom começo

Jaraguä superou o nervosismo

da estréia e venceu o Santa

Catarina Clube na abertura do

Campeonato Catarinense da

Segunda Divisão.
O placar de I a O, com gol de
falta, retratou o

desempenho dos dois

times na partida.
Santa Catarina teve ruais

chances, mas desperdiçou-as.
.Iaraguá liquidou o adversário

logo aos 2 minutos do primeiro
lempo. Clésio Moreira, o
Margarida, distribuiu oito
cartões amarelos e dois

vermelhos durante o jogo.

Inexplicável
Alexandre, autor do gol na
vitória do Jaraguä sobre o

Santa Catarina, jogou bem até

os 20 minutos do segundo
tempo. Cobrou com perfeição
a falta que originou no único

gol da partida, teve atuação
destacada na marcação pela

esquerda e até armou algumas
jogadas de ataque. Quando foi
substituído por Fábio Braun,

demorou para sair do campo e

acabou expulso. Prejudicou a

equipe e assistiu a pressão do

Santa Catarina nos últimos

minutos da partida pelajanela
do vestiário.

Edson JunkeslCP

Rápidas __

* Júlio, Rodrigo e Márcio, ex-jogadores da equipe de Basquete
\

.

Adulta do Jaraguá Futebol Clube, devem acertar nos próximos
dias com o Bandeirante, de Brusque, e lpiranga, de Blumenau,

para disputarem o Campeonato Estadual. Técnico Milton Mateus

indicou os atletas.
* Acontece hoje, às 19h30, na sede da Liga Jaraguaense de

Futebol, a reunião com os oito clubes convidados para participar
do Campeonato da Primeira Divisão de Amadores. O encontro

definirá regulamento, fórmula do torneio e tabela de jogos.
*

Jaraguá e Joinville voltaram a se enfrentar em rnais um jogo
treino. O time do técnico Nelson Mourão venceu por 2 a I. Capixaba
c Rodrigo marcaram para o Jaraguä. Marcelo AI ves descontou para
o J(Jinville. O jogo faz parte da preparação da equipe jaraguaense

�ara a fase de classi ficação da segundona. '.
� COuve Flor EC e Weg Química foram os únicos clubes (IUe
venceram na rodada deste final de semana no 7° Campeonato
Varzeano de Guaramirim, Taça "Ronaldo Miron da Silva". O

Couve Flor goleou o Posto' Maiochi por 4 a 1, enquanto a Weg
Química superou o Poço Grande por 1 a O. No campo do

Amizade, dois empates. Barro Branco x Camarões (1 a 1) e

Cruzeiro x Avaí (Z' a 2).

Lance: goleiro Everton, do Santa Catarina, segura a bola cabeceada por Márcio (1/" 1 I), do faraguá
.

-

Jaraguá vence na estréia da Segunda Divisão
Jaraguá do Sul - O Jaraguá

Futebol Clube venceu o Santa Ca

tarina, de Blurnenau, por I a O,
sábado à tarde, na abertura do

Campeonato Catarinense da Se

gunda Divisão. Mesmo sern apre

sentar um bom futebol" o time

,
jaraguaense superou as falhas do

adversário e marcou o único gol
da partida aos 2 minutos do

primeiro ternpo ,
através da

cobrança de falta do meia Ale-

xandre. O resultado deixou o time

do técnico Nelson Mourão na

liderança do Estadual, com três

pontos, ao lado do Biguaçu, que
venceu o Porto, de Porto União,

por 2 a O, e o Tirnbó, que passou

pelo Blumenauense por 2 a l . No

outro jogo da rodada, Joaçaba e

Itajaí empataram em to a I.

Apesar da vitória, o Jaraguá
errou na marcação no meio

campo e foi dominado pelo Santa

Catarina por quase todo o jogo.
A falta de experiência e entro

samento dos jogadores ficou

evidente na quantidade de passes

errados e na expulsão de Ale

xandre, que recebeu cartão ver

melho aos 20 minutos do segun

do tempo, ao demorar para sai r

de campo, durante a substituição.
O próximo adversário dos jara
guaenses será o Biguaçu, domin

go (15), em Biguaçu.
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Mannes Maison - MS 2040

Mannes Maison - MS 2030
Mannes Lort - MS 3020

,

Mannes Lort - MS 3050 Mannes Home - MS 1040

estofados e colchões

eSQ-380
. Estofados j\lannes, empresa ccrülieada conforme

NOI'ma ISO 90�2 pam produção de espumas,

Trabalhando para o seu conforto .

(047) 373-0288 - mannes@netuno.com.br
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