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PresidentedaCâmara deSchroeder
acusa Tietz de fraudar documentos

Em entrevista coletiva

concedida na tarde da última

segunda-feira, o presidente da

Câmara de Vereadores de

Schroeder, Vilson Moritz

(PMDB), insinuou que o

prefeito Gregório Tietz (PFL)
adulterou documentos aprova
dos pelo Legislativo.

Mussinato critica
Diretório do PT
o presidente do Sindicato

dos Metalúrgicos, Jair Mus
sinato, um dos fundadores do PT
de Jaraguá do Sul, criticou a

política de alianças do partido,
que limita coligações às eleições
deste ano.

Mussinato ameaçou pedir
intervenção no Diretório se o

partido fechar acordo com o

PMDB. Página 3

PSDB lança
Pasold como

pré-candidato
Págiria4

- A Prefeitura pode ter

adulterado matérias do inte

resse público depois de apro
vadas no Legislativo - de

clarou, informando que "escu

tou alguma coisa a respeito",
sugerindo a instalação de sin

dicância para esclarecer o caso.

Página 4

Briga entre jovens
deixa um ferido
A tentativa de reaver um

relógio roubado de um amigo
custou ao estudante Darci Do

mingos Júnior, 18 anos, várias

facadas, desferidas pelo de

sempregadç Vanderlei Siqueira,
23.

O crime aconteceu na ma

drugada de sábado para do-
.

mingo em frente à Boate Notre.

Página 13

Futsal disputa
Seletiva da 27a

Taça Brasil
Página16

estofados e colchões

Fotos: Edson Junkes/CP

. Há um ano, o ex-prefeito Geraldo Werninghaus, com
66 anos, morria num acidente automobilístico, no
quilômetro 81 da BR-280, entre Iaraguá do Sul e

Corupá.
Werninghaus perdeu o controle da Mercedes E 420,
placa MMM-4848, bateu num abrigo de ônibus e

capotou, morrendo em seguida.
O corpo de Werninghaus foi velado na Arweg e

sepultado no Cemitério Municipal da Vila Lenzi. Cerca
de trêsmilpessoasforamprestar as últimas homenagens
ao líder.
O acidente interrompeu uma das mais promissoras e

brilhantes carreiras políticas da região. A morte de

Werninghaus deixou um vazio' na política, difícil. de
serpreenchido.

Oceanic quer
instalar loja
em Jaraguá do Sul

Biblioteca deve

receber.Rj 50 mil
, de ministério

Guaramirim: morador encontra tatu no pátio da empresa. Página 12 Página 5 Página6
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A sombra do poder
Foto do Fato

Por mais consistentes que sejam as argumentações do

presidente da Câmara de Schroeder, Vilson Moritz, não
justificam o confronto entre os poderes. O mandado de prisão
contra o prefeito Gregório Tietz, determinada pelo juiz
substituto Elleston Lissandro Canali, na quinta-feira passada,
é mais um triste capítulo da politicalha interiorana. A coligação
PFLlPMDB, que elegeu Tietz eMoritz, começou a fazer água
em agosto passado, quando esse último se recusou a renunciar
ao cargo, conforme acordo entre as legendas.

Daí para cá, líderes do PFL e o

presidente da Câmara têm se

digladiado insistentemente. Refor
çando as picuinhas, o vice-presi
dente regional do PFL e ex-prefeito
doMunicípio Hilmar Hertel chegou
a denunciar Moritz de residir em

Brusque, o que foi prontamente
negado. Hertel apenas provoca
mais atrito para justificar um

possível rompimento com o PMDB

do vice-prefeito Osvaldo Jurk, pré
candidato às eleições deste ano. A

relação entre os partidos não

necessita de mais combustível para
se inflamar.

É preciso, todavia, lembrar'que
no ano passado a Câmara de Vereadores não possuía
orçamento próprio o que, aos olhos do perscrutador, carece
de muito mais do que discursos descenexos para sustentar as

argumentações e justificar a ação judicial contra o ordenador
de despesas. Aliás, os motivos alegados porMoritz para exigir
a suplementação não passam de frioleiras características de

período eleitoral. Precavido, Tietz recorreu ao Tribunal de
Contas do Estado, que lhe concedeu parecer favorável.

A posição .do prefeito, recusando-se a repassar a

suplementação orçamentária à Câmara.de Vereadores, trata
se de umótimo exemplo de disciplina nos gastos públicos.
Tietz antecipou-se à implantação da Lei de Responsabilidade
Fiscal que estabeleceníveis máximos de dispêndio com os

legislatives. Por outro lado, o ajuste fiscal, proposto pelo
governo para entrar em vigor em 2001, prevê punição ao

prefeito que desrespeitar as limitações de despesas fixadas.
Assim, as maquiagens epublicidades serão tratadas como

supérfluas.
.

Não obstante, Moritz tem lá suas razões. A pendenga
entre ele e Hertel ultrapassou a fronteira da lógica para
enveredar-se pelo campo pessoal. Em princípio, Moritz
deveria renunciar a presidência da Câmara em favor do
vereador João de Ávila, eleito pelo PMDB e hoje no

PSDB. "O acordo é entre PFL e PMDB, não inclui o

PSDB", justificou Moritz prenhe de razão. Mas Hertel
entende que o PFL deveria assumir a vaga de Ávila. O
impasse perdura e a população padece.

Uma das piores receitas de conduta é aquela que
combina ignorância com soberba e intolerância. Num

município do porte de Schroeder os acontecimentos

políticos deveriam ser acompanhados mais de perto pela
população. O conselho vale para todas as cidades, mas
no caso específico, a proximidade com o poder reduz as

alegações e obriga ao exercício diário da cidadania. Alheia
às negociatas e aos conchavos políticos, os eleitores
incentivam á prática da politicalha, evitando o foco de luz
às sombras do poder.

Cena curiosa
de um regime
democrático
de vida, no
interior de
Jaraguá do

Sul. Além de
casas iguais,
os cães têm
liberdade de

escolha,
podemmorar

no teto

A pendenga.
entre ele

(Moritz) e

Hertel

ultrapassau ,a
fronteira da

lógica parra

enveredar-se
i W

pelo campo Flagrante de violência
* Fritz Utzeri

Eram conflitos do tipo
carpinteiro (geralmente um
pobre coitado) não entrega
cama, já paga, a outro

pobre coitado. Graças a

essa enganação, e após
tarido na imaturidade polí-

. tica do eleitorado, elegeu
se parlamentar, para
"defender os consunu

dores".
"Eu tenho direito à

minha imagem!", gritava,
possesso, o parlamentar,
ao ser flagrado em

embarque de gazeta,
abandonando o local onde
o contribuinte lhe paga

para trabalhar. Esse

mesmo direito, ele nunca

deu aos que perseguiu
com sua câmera e seria
curioso observar a sua

reação se alguém, nos

tempos em que posava de

Robin Hood, lhe roubasse

a fita da mesma maneira

que roubou o filme do

"Jornal do Brasil". Ao

agredir o fotógrafo, o

deputado devia estar

ciente de sua culpa e ten

tou, a todo custo, evitar

que seu deslize ficasse

documentado. Curiosa

mente, esse cidadão é

jornalista e, ao agir desse
modo contra um colega
de trabalho, fere' grave
mente a ética pro
fissional. Com a palavra,
o Sindicato dos Jorna

listas de São Paulo ...

Bater no repórter
fotográfico Fernando Bi
zen-a Júnior está se trans

formando num esporte
nacional. Primeiro, foram
militares que tentavam

impedi-lo de registrar o

desmanche de um toldo

armado para festa privada
em terreno público, o Forte
de Copacabana, com a

presença do presidente da

República. Agora, o agres
sor é o deputado Celso

-Russomano, que se nota-

bilizou por invadir recintos,
empresas e até residências,
sempre acompanhado por
uma câmera e, a pretexto
de defender consumidores,
transmitir pela TV o seu

pequeno mundo cão de

justiceiro faz-de-conta. * Jornalísta
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+- "Não sei onde será a

coletiva. Pode até que seja em

Brusque, onde o presidente da
Câmara mora." (Vice-presidente
regionaldoPFL,HihnarHertel, alfinetando
o presidente da Câmara de Schroeder,
VilsonMoritz (PMDB), que ele acusa de
morar emBrusque)

"Porta-voz não tem voz, apenas porta
temporariamente a de alguém, neste caso do

presidente Fernando .Henr ique Cardoso."
(Jornalista Dora Kramer isentando de culpa o porta-voz da

Presidência da República, Georges Lamaziere, sobre as

declarações referentes à demissão, via fax, do sertanistaOrlando
Villas Bôas, daFunai_.FundaçãoNacional do Índio - quando
disse que não era assunto da Presidência)

"Se não é assunto de competência do presidente
da República, então de quem é?" (Idem)

"Nunca parei de compor. Apenas me sentia
desconfortável em meio às mudanças de ritmos
e modismos musicais. Ainda acredito na MPB
e não consigo me prostituir." (Compositora Irinéia

Maria, que participou dos festivais de MPB e teve váriasmúsicas

gravadas, respondendo porque está afastada dos palcos)

"Ao se apropriar indevidamente da poupança
doméstica, o governo torna-se o principal
entrave para o desenvolvimento do mercado de

capitais no País." (Economista Gustavo Franco, ex

presidente do Banco Central, criticando a política econômica
do governo Fernando Henrique Cardoso _ PSDB)

"Está cada vez mais forte -+

a possibilidade da criação da

frente independente. Estamos
acertando os últimos deta
lhes. O nome do candidato a

prefeito será divulgado em

breve." (Presidente do Diretório do
PL de Jaraguá do Sul, Heins Raeder,
reforçando a disposição da criação da
frente independente, formada inicialmente pelo PL, PTB, PST,
PTNePDT)·

.

! I Êabelionato
T de Notas e

Protestos de

Osnildo Bartel
W 373-0404

Kurßmur
Móveis e Eletrodomésticos

Promoção de Estofados 20% de
desconto à vista
ou 6x s/entrada

Fone (0**47) 379-1757

Rua 11 de Novembro, 291.3 -

Centro - Massaranduba - SC

Mussinato se rebela e critica
a política de alianças do PT
Sindicalista quer
ser candidato a

deputado
estadual em 2002

Jaraguá do Sul - o presi
dente do Sindicato dos Meta

lúrgicos, Jair Mussinato, um dos
fundadores do PT no Município,
não conseguiu esconder a mágoa
em relação à decisão do partido em
limitar a política de alianças, Líder
de uma das alas do PT que

pretendia ampliar essa política,
Mussinato sofreu duas derrotas

consecutivas. Primeiro a direção
estadual proibiu coligações com as

legendas da base de sustentação
dos governos Esperidião Amin

(PPB) e Fernando Henrique
Cardoso (PSDB), homologada
pela Executiva nacional. Depois o

Diretório municipal restringiu a

aliança, abortando o sonho do
sindicalista.

Desde a eleição municipal de
1996 as duas alas do partido vêm

se arranhando. Naquela época,
Mussinato negociou com o

deputado estadual Ivo Konell

(PMDB) o apoio do PT à candi

datura dele a prefeito, apostando
na indicação do seu nome como

candidato a vice-prefeito. A con

venção do partido, entretanto,
rejeitou a proposta e o PT disputou
as eleições sozinho. "Não concor

do com essa política estreita de

corredores, sem nenhuma pro

postá programática; apenas de

limitações que não contribui para

Edson JunkeslCP

Reedição: Mussinato é favorávela ampliação da aliança

o avanço", declarou, informando
que não integra mais a direção

_ municipal do partido.
Mussinato descartou a pos

sibilidade em disputar qualquer
cargo eletivo este ano, des
mentindo informações divulga
das na semana passada. "Na

reunião do dia 18 de dezembro o

partido decidiu abrir negociações
apenas com o PPS e PDT,
excluindo os demais. Não con

cordo, mas aceito a decisão da

maioria", ponderou, afirmando
que ao lançar-se candidato a

prefeito sentiu que houve um

princípio de racha interno. "Por
isso decidi sair da disputa e ser

candidato a deputado estadual em
2002", revelou.

Segundo ele, o presidente do

Diretório, Dionei da Silva, virtual
carídidato a prefeito pelo partido,
"deixou bem claro que a decisão

para escolher o candidato iria

para o confronto". "Não tenho
nenhuma intenção de dividir o

partido e desisti de concorrer",
reforçou, ameaçando solicitar

intervenção no Diretório se o

partido fechar acordo com o

PMDB. "Não podemos ter duas

posições, uma no diretório e outra

fera", criticou. Mussinato disse
.

ainda que o PT apoiou duas vezes

Dionei, mas não recebeu tra

tamento igual por parte dele. "Ele
(Dionei) não permitiu o debate e

fechou questão em torno de seu

nome", completou.
Dionei da Silva não quis

comentar as declarações de

Mussinato. Ele limitou-se a dizer

que o partido está obedecendo as

orientações das instâncias supe
riores. "Não fechamos nenhum

acordo, até porque a convenção
ainda não aconteceu", resumiu,
afirmando que a forma mais

democrática em escolher o

candidato é pelo voto direto dos
filiados. "Qualquer filiado pode
disputar a indicação", completou.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

PSDB lança Víctor Klein a prefeito
Guaramirim - o ex-pre

feito Víctor Klein é o candidato
do PSDB a prefeito. A Executiva

do partido ainda não oficializou o

nome de Klein para disputar as

eleições de outubro, mas já
abriu negociações com outras

legendas, apresentando o ex

prefeito-como o candidato do
PSDB. De acordo com Klein, o
partido admite apresentar o

candidato a vice numa possível
coligação, "dependendo dos
cri térios adotados pela aliança".
Klein governou o Município por
duas vezes, a última entre 1993/

96, filiado ao PPB.

Na noite de quarta-feira, dois
representantes do PPB, PSDB,
PFL, PPS e PT se reuniram na

Câmara de Vereadores para dis-

cutir a formação de uma frente

de partidos para enfrentar o

PMDB do prefeito Antonio
Carlos Zimmermann. "Deixei
bem claro que sou candidato do
PSDB e disposto a ser o can

didato da coligação, desde que os

demais partidos aceitem. Defen
do a idéia que se faça uma pes

quisa de intenção de votos para

apontar os candidatos a prefeito
e a vice", revelou Klein.

No dia 16, os partidos, com
exceção do PT, voltam a se reunir

para, desta vez, segundo Klein,
definir a aliança e apresentar os
pré-candidatos. "O PSDB tem

muito interesse em coligar-se,
mas se não for possível, pretende
disputar a eleição com chapa
pura", disse Klein, acrescentando

que o partido vai obedecer os cri
térios estabelecidos pela co

ligação. "Pessoalmente, defendo
que a formação da chapa ma

joritária seja de acordo com o

resultado da pesquisa", com-
pletou.

.

O PT não aceitou a proposta
de coligação com PFL, PPB e

PSDB e promete intensificar as

negociações com o PPS. PPB e

PFL articulam aliança desde � ano

passado. Os vereadores Ivaldo
Kuczkowski e Altair José Aguiar
são pré-candidatos do PPB. O

PFL deve apresentar o gerente da

Casan, Mário Sérgio Peixer, o
.

Dego, que concorreu na eleição
passada como candidato a vice
na chapa encabeçada por Lauro

Fröhlich, hoje no PMDB.(MC)
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Tietz
.

é suspeito de fraudar
documentos do Legislativo
Denúncia foi feita
pelo presidente da
Câmara, Wilson
Roberto Moritz

Schroeder - A Prefeitura

pode ter adulterado matérias do

interesse público depois de

aprovadas no Legislafivo. A
denúncia foi feita pelo presidente
da Câmara de Vereadores, Vilson'
Moritz (PMDB), durante entre

vista concedida na tarde da última

segunda-feira. O .vereador con
vocou coletiva para se manifestar
sobre as atuais divergências entre
os poderes, com relação ao

repasse de verba suplementar no
valor de R$ 10 mil ao Legislativo.
Sobre a acusação de fraude,
'Moritz disse que "escutou

alguma coisa a respeito", sugerin
do a instalação de sindicância para
esclarecer o caso.

O vereador também acusou

Tietz de dificultar o trabalho do

Legislativo, dizendo que ele

próprio teve que; fazer requeri
mento para ter acesso a um

projeto sancionado pelo prefeito.
"Issoé no mínimo um absurdo",
observou o advogado Dirceu

Antonio Campos, assessor jurídi
co da Câmara.-

Moritz reiterou que a verba

exigida, e que originou o con

fronto, será destinada à melhoria
das condições de funcionamento
da Câmara. "Precisamos ter um

mínimo de estrutura para tra

balhar com autonomia", argu-

Fidélis

Tiroteio:Morit; (D) insinua fraude em documentos pelaPrefeitura
mentou. Indagado sobre as con

seqüências dos últimos aconte

cimentos no relacionamento entre

PMDB e PFL, partidos que go
vernam o Município, o vereador
foi taxativo: "Na minha opinião,
essacoligação nem existe mais",
fazendo questão de frisar que
trata-se de opinião pessoal.

Tietz, que está em Florianó

polis desde segunda-feira, deverá
anunciar hoje a posição a ser

adotada, Ele corre risco de ser

novamente preso, caso não efetue
o repasse de recursos ao Legis
lativo, conforme determinação do

juiz Elleston Lissandro Canali. Na
semana passada, o juiz determinou
ao oficial de Justiça, para que o

prefeito seja preso em flagrante,
caso não faça o pagamento da

suplementação à Câmara.'
O assessor Jurídico da

Prefeitura, Paulo Mattos, que
acompanhando o prefeito na

Capital, tenta habeas-corpus
preventivo em favor de Tietz,

argumentàndo de que o prefeito
estaria sendo submetido a

"constrangimento ilegal, injusto e

inadequado". Acreditando que o

mandato acabe sendo extinto,
pelo fato de que "a Câmara recla
ma um repasse em cima de um

orçamento que já não existe mais".
OUTRO LADO - No ano

passado, à presidente regional do
PFL, Hilmar Hertel, acusou

Moritz de morar em Brusque,
condição incompatível com a

função de vereador. Para defen
der-se das acusações Moritz

apresentou talões de pagamento
de luz, água e IPTU do Mu

nicípio de Schroeder,
Hertel insiste e afirmou que

Moritz tem residência em

Schroeder, mas reside em Brus

que. Moritz rebate, informando
que é representante comercial,
condição que lhe obriga a ficarfora
doMunicípio. "Tenho parentes em
Brusque", revelou. (MILTON
RAASCH)

PSDB confinnaPasoldCOlllOcandidato
Jaraguá doSul- ODiretório

do PSDB confirmou o nome do

prefeito Irineu Pasold como

candidato do partido às eleições de
outubro. A decisão foi tomada
durante reunião realizada na

semana passada, no Edifí6io
Market PIace, que contou com a

presença do deputado federal
Vicente Caropreso. Por unanimi
dade, a legenda decidiu, também
manter a coligação com o PFL e

trabalhar para a formação da

coligação Mais Santa Catarina

(PPB, PTB e ��). Na terça-feira
que vem, o Conselho Político da

administração municipal se reúne

para definir o futuro da coligação.
No encontro da semana pas-_

sada, os tucanos discutiram
também a nominata de vereadores

que, segundo o presidente do

Diretório municipal, Célio Bayer,'
será elaborada obedecendo os

critérios: por região e ligados à

entidades representativas, alémde
garantir vaga aos cinco vereadores.

Bayer informou que o partido
pretende realizar curso de forma

ção política aos candidatos da mi

crorregião, "Vamos priorizar os

candidatos, mas o curso estará aberto
a todos os filiados", lembrou.

Sobre o futuro da coligação,
Bayer disse que, caso os partidos

.

decidam disputar as eleições de

outubro separados, a coligação
Acerta Jaraguá será mantida. "A

aliança do PSDB com o PFL pará
administrar o Município não será

rompida caso os partidos decidam
disputar a eleição separadamente",

reforçou, garantindo que a ten

dência é o fortalecimento da coli

gação, que já se discute a formação
da chapa majoritária. "O Irineu é o

candidato do PSDB a ser apre
sentado na coligação", frisou;

Bayer negou as especulações
em, torno de uma possível candi
datura do deputado federal Vicente
Caropreso. "O candidato do PSDB
é o Irineu. Não é ele que quer ser

candidato, é o PSDB que o quer
candidato", afirmou, acrescen-
tando que, apesar dos boatos, as

legendas ainda não definiram
. nenhum nome para encabeçar a

chapa. Ele voltou a dizer que as

legendas pretendem encomendar

pesquisas para apontar os pré
candidatos com mais chances.

(MAURíLIO DE CARVALHO)

Na semana passada, neste mesmo espaço, foi divulgado que
petistas simpatizantes da coligação com o PMDB teriam quebrado
a resistência dos setores contrários e que uma possível aliança já
estava oficiosamente definida, bastando apenas um encontro dos

líderes para homologá-la.
Entretanto, o deputado estadual Ivo Konell (PMDB) continua

costurando com outros partidos, entre eles o PPB. O coordenador
regional do PPB, Luiz Antônio Grubba, se encontrou com Konell e

propôs a dobradinha Moacir Bertoldi e Cecília Konell para compor
a chapa majoritária, o que foi prontamente rejeitada.

Konell aceita a aliança, desde que o PMDB seja cabeça-de-chapa.

Alternativa

O Instituto de Pesquisas
Energéticas e Nucleares está

desenvolvendo tecnologia para
tratar os rejeitos tóxicos de
indústrias químicas,
farmacêuticas, têxteis e de

corantes.

Usaa irradiação com feixes de

elétrons. Com a vantagem de

não gerar resíduos nem

adicionar outros componentes
químicos.

Complicador
Por mais que os líderes da

col�gaçãoMais Santa Catarina

digam o contrário, a indecisão
está deixando O'S partidos para
trás na corrida eleitoral. Sem

candidatos fortes para a

arrancada, a aliança sofre ainda
o desgastenatural do governo,

que insiste em abrigar
integrantes desnecessários com

prazo de validade vencido há
muito ternpo.

Insistência
O vereador em Guaramirim Ivaldo Kuczkowski (PPB) encaminhou
aoMinistério Público correspondência solicitando providências com

relação à sinalização nas passagens de nível no Município.
No ano passado, Kuczkowski apresentou indicação na Câmara de

'Vereadores exigindo do governo o cumprimento do Artigo 24 do

Código Brasileiro de Trânsito.
- Como o Executivo não fez nada, estou solicitando a

interferência do Ministério Público para evitar conseqüências
indesejáveis - discursou.

Recado
O PT ainda não 'definiu a

política de alianças, mas
reforçou o recado ao PMDB.

Não participa de coligação
caso sejam incluídos

partidos considerados de

direita. PPB e PFL, nem

pensar.
Konell balança e avalia as

potencialidades eleitorais de
cada partido.
Aceita o partido que estiver

disposto a conceder mais e

contribua para se chegar ao
poder.

Lobby
O lobby dos fabricantes de

armas venceu a primeira batalha
contra a lei sobre porte e venda

de armas. Contrariando

orientações do Planalto, a

Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa da

Câmara dos Deputados aprovou
o substitutivo do deputado e ex·

coronel da PM Alberto Fraga
que toma irrestrita a venda de

armas,

O substitutivo dá direito aos

cidadãos de se armar para °

bem ou para o mal.

SOS Clube de Mães

Como alternativa à falta de emprego, o Clube de Mães do Bairro

Jaraguá 84, um dos mais carentes do Município, adquiriu
máquinas de costura industrial.

O que deveria gerar renda às famílias está se tomando um '

problema. O clube não consegue trabalho.e as máquinas estão

praticamente paradas, gerando apenas ansiedade.

O çlube apela à comunidade para conseguir trabalho; As
costureiras só não trabalham com jeans.

Dúvida
Entidades e movimentos de mulheres estão em dúvida como

comemorar o Dia Internacional da Mulher, 8 de março, que este

ano cai em plena quarta-feira de cinzas.

As carnavalescas garantem que aproveitarão a divulgação dos

resultados dos desfiles para lembrar o dia. Mas temem que a

ressaca possa jogar no esquecimento a data.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E

INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL

ACIJS REALIZA O 1.0 ENCONTRO DENÚCLEOS SETORIAIS

A ACUS vai realizar no dia 24 de fevereiro, 0,1,° Encontro de Núcleos

Setoriais, na Arweg, voltado a todos os participantes dos Núcleos,
como também consultores e executivos de Associações Comerciais e

Industriais do convênio com a Fundação Empreender, O evento começa
às 20 horas e objetiva o intercâmbio, a integração e motivação dos

segmentos da economia setorizados, para melhor' interagirem como

eoncorrentes sim, porém, parceiros. O encontro será aberto pelo vice

presidente da ACHS para Assuntos de Núcleos Setoriais, Laercio
Coelho.

Serão apresentados, também, três "cases" de sucesso

desenvolvidos por Núcleos e a apresentação dos serviços e benefícios

oferecidos pela ACUS e APEVI, aos associados. O diretor-presidente
executivo daWeg, Décio da Silva, fecha a programação com uma palestra
sobre gestão empresarial, voltada à motivação dos participantes dos

Núcleos. A Weg é exemplo. em gestão empresarial e a experiência de

Décio da Silva trará importantes subsídios aos empresários participantes,
para aplicação no dia-a-dia.

A Associação Comercial e Industrial .de Jaraguá do Sul pretende
programar encontros anuais, como parte das suas atividades de rotina.

BANCO DO BRASIL AMPLIA SERVIÇOS PARA EXPORTAÇÃO
O Banco do Brasi I está empenhado em apoiar as empresas que

estão iniciando as exportações. A gerente de Administração da Agência
de Comércio Internacional, Teresinha Trentini Lang, com o gerente de

Negócio Internacional da Superintendência Estadual de Santa Catarina,
Ricardo Luiz Bauen, estiveram na ACUS, para divulgar os esforços do

banco estatal, no propósito de curnprirdeterrninação do Governo Federal,
para melhorar a balança comercial brasileira, alavancando as exportações,

Segundo Teresinha Lang, o Banco do Brasil dispõe de diversos

instrumentos de auxílio às empresas que estão iniciando as exportações
ou que vislumbram o mercado externo, preparando as operações e

estruturando, "para criar uma cultura de exportação e que haja
continuidade", citou. No final do ano passado, foi criada uma Gerência

de Negócios Internacionais, junto à agência do Banco do Brasil, em

Jaraguá do Sul, "Estamos à disposição das empresas para ajudar no

que for preciso. Temos estrutura de atendimento e programas de apoio
às exportações disponíveis", disse.

ACOMACNEGOCIA COM VOTARAN A CONTINUIDADE

DACAMPANHA

Foi de R$ 5,555,60, o resultado financeiro da campanha "Construa

uma Cidade Melhor", desenvolvida pela Associação dos Comerciantes
de Materiais de Construção de Jaraguá do Sul e Região (ACOMAC).
Desenvolvida de agosto a dezembro, em parceria com a Voto'ran, que
repassava percentual por saca de cimento comercializada, a campanha
envolveu 18 lojas de materiais de construção. Do total, R$ 3.881,90
ficaram em Jaraguá do Sul, R$ 1.252,20 em Corupá e R$ 421,50 em

Schroeder, para aplicar em pequenas melhorias nas habitações de

famílias carentes.

O presidente da ACOMAC, Sérgio Pacheco, considerou a campanha
gratificante, mas lamentou não ter atingido a proporção desejada quanto
ao envolvimento de maior número de lojas. Ele adiantou que está sendo

negociada com a Votoran a renovação da campanha, com possibilidade
de duração até o final do ano. "Esperamos, então, que haja maior

engajamento, para que a campanha social tenha melhores resultados",
ponderou.

REDUÇÃO DO RECESSO LEGISLATIVO TEM APOIO DA ACIJS
A ACUS encaminhou expediente às Federações Empresariais e aos

Deputados e Senadores da bancada catarinense, em Brasília, solicitando
apoio ao Projeto de Emenda Constitucional do Deputado José Genoíno,
que propõe acabar com os privilégios dos membros do Congresso
Nacional. que têm 90 dias de férias por ano - de 16/dezembro a 14/

fevereiro e de 1.° a 31 de julho. O parlarnentar petista propõe que o

período ordinário seja de 15 de janeiro a 15 de dezembro.
O objetivo é economizar dinheiro público, aumentar a produção dos

trabalhos do legislativo federal, pondo fim a privilégios e, também,
restringindo as convocações extraordinárias do Congresso.

PROBLEMAS COM QUEDA DE ENERGIA SÃO LEVANTADOS
Os problemas com queda de energia em Jaraguä do Sul, estão sendo

levantados pela ACUS. As empresas que nos últimos tempos tiveram

prejuízos devido aos cortes não programados e fora de situações
anormais, devem encaminhar a reclamação à ACUS, para acionar a

Celesc. A entidade empresarial tem recebido reclamações de associadas
e o propósito é reunir eventualmente outras existentes, para cobrar as

providências da concessionária de energia elétrica em Santa Catarina.

lizadas. O objetivo é atingir a meta
de se tornar líder no mercado",
confidenciou Celeski. A fran

queadoraEliza deOliveiraCirilo,
de Bombinhas, disse que está

satisfeita com a aceitação da

marca na cidade. "A qualidade
dos produtos garante a fregue
sia", completou.

,

,Segundo Celeski, as lojas
seguem padrão nacional já
adotado nas mais de 30 franquias
em funcionamento em quase
todos os estados. "A comerciali

zação feita pelo sistema porta
porta, com suporte de uma

equipe treinada e pela instalação
de displays móveis, é outra

forma de atingirmos os con

sumidores", declarou, infor
mando que a linha Oceanic é

composta por colônias mascu

linas, femininas e jovem, cremes
hidratantes e tonificadores, filtros
solares, entre outros cem pro
dutos.

Oceanic pretende instalar
40 lojas em Santa Catarina

Gaúchos conhecem projeto piloto Duas Rodas

Convite para Missa de 70 Dia

Lançada há
4 anos, marca

já tem 30

franquias
Curitiba - A marca Oceanic

(cosméticos), lançada há quatro
anos, pretende instalar 40 lojas
em Santa Catarina. Duasjá estão
funcionando, uma em Floria

nópolis e outra em Bombinhas.
A diretoria da empresa estuda a

possibilidade de abrir uma

franquia em Jaraguá do Sul. A

proposta faz parte do projeto de

instalação de 16 lojas na Região
Norte do Estado, centralizada

pelas cidades de Joinville e

Bl urne n au, Recentemente, a

Oceanic fechou parceria com um

grupo de empresários de São
Bento 'do Sul para implantar o

projeto na região.
O representante da Oceanic na

Jaraguá do Sul - Com o

objetivo de conhecer as novas

tecnologias no preparo de produ
tos para indústria de alimentos

frigoríficos, produtores ligados à

Afrigo (Associação dos Pequenos
e Médios Frigoríficos do Rio
Grande do Sul) estiveram semana

passada participando de cursos

e treinamentos na Duas Rodas

Industrial. O gerente de Vendas

de Produtos para Divisão de

Frigoríficos da empresa, Alfredo
José Mann, disse que o objetivo
do encontro foi aproximar as

necessidades dos produtores
gaúchos às soluções em produ
tos e serviços oferecidos pela em
presa jaraguaense.

Através da Miguel Garcia

Representações, um dos repre
sentantes da indústria jaragua
ense para o Rio Grande do Sul,

região, Rafael Olice Celeski,
revelou a estratégia de solidifi

cação da marca na região. "Pri
meiro é buscar parceiros interes
sados em abrir franquias, o

segundo passo é a abertura de 16

lojas de comercialização de mais
de cem produtos", informou,
acrescentando que a empresa
tem como prioridade as cidades
de Joinville, Blumenau e Jaraguá
do Sul. "As negociações para a

instalação de uma loja em Jaraguá
do Sul estão bastante adiantadas.

Em breve a cidade poderá contar
com uma loja de produtos da

Oceanic", completou, garantindo
a qualidade dos produtos.

A Oceanic tem uma linha

inovadora de cosméticos, lançan
do simultaneamente 82 produtos.
Usa óleos e extratos vegetais
marinhos em sua formulação e

essências vindas diretamente da

França. "A Oceanic possui emba
lagens exclusivas e persona-

os empresários gaúchos pude
ram conhecer a planta piloto da

Duas Rodas. onde são desenvol

vidas pesquisas sobre novos

produtos. Mann falou que os

associados da Afrigo também

puderam degustar e conhecer de
perto as linhas de produtos
embutidos e injetados aplicados
no frigorífico piloto.

O secretário-executivo da

Afrigo, Ronaldo Markus, expli
cou que a visita faz parte dos ob

jeti vos da entidade e está relacio
nada ao conhecimento de tecno

logia de ponta, tendo em vista a

falta de recursos e o desconheci

mento de onde encontrá-la. "Essa

forma de parceria nos labora

tórios da Duas Rodas possibilita
um melhor contato aos técnicos

das .ernpresas ligadas à associa

ção. Eles estão ampliando os co-

Os familiares enlutados de

ainda profundarnente consternados pelo seu falecimento, convidam a todos

para a Missa de 7° Dia que será celebrada dia 3 de fevereiro (sexta-feira), às
19 horas, na Igreja Matriz São Sebastião - Centro - Jaraguá do Sul - SC

Juliano Junkes

nhecimentos numa planta como

se estivessem em suas em

presas", acredita. O Sebrae/RS
também participa da parceria.

Markus explicou ainda que,
em sua grande maioria; os

técnicos dos pequenos e médios

frigoríficos são autodidatas e não

possuem conhecimentos especí
ficos. "Vai existir sempre a neces

sidade de procurar novas tecnolo

gias e, principalmente, novos
produtos. Esta já é uma questão
fundamental para atender o mer

cado tanto com maior qualidade
em seus produtos quanto em

preço", declarou.
O secretário disse ainda que

cada produtor deverá avaliar caso
a caso para, posteriormente,
ouvir mais detalhadamente as

principais características sobre
os produtos.

A FAMÍLIA ENLUTADA.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Biblioteca recebe verba deR$ 50mil paramelhorias
Recursos

possibilitarão
aquisição de
novos livros

Jaraguá do Sul - Com o

auxílio de verba liberada pelo
Ministério da Cultura.no valor de
R$ 50 mil, a BibliotecaMunicipal
Rui Barbosa deve chegar à casa

dos 24 mil títulos disponíveis no

acervo. O recurso será utilizado
ainda para aquisição de equipa
mentos e computadores. Fre-

. qüentada principalmente por
alunos da rede pública de ensino,
a biblioteca está nos planos mais
remotos da Secretaria de Cultura,
que planeja viabilizar a construção
'de nova sede.

Do total da verba recebida,
R$ 36 mil foram empregados na

aquisição de cerca de dois mil

livros, tanto didáticos, quanto
literários, informa o secretário de

Cultura, Esporte e Lazer, Sílvie
Celeste Bard. Fatia da verba, no
valor de R$'l0 mil, a secretaria

empregou em computadores, e

em equipamentos, R$ 4 mil. O
material deve chegar a Jaraguá do
Sul na próxima semana.

O secretário reconhece que a

entidade precisa de nova sede.
"Nós queremos, sim, que Jaraguá
do Sul tenha um local adequado
para a bi b li oteca, o arqu i vo
histórico e o museu", reforça,
revelando que há possibilidade de

que a coleção de obras seja
instalada no antigo terreno da

Scar (Sociedade Cultura Artís

tica), que pertence à Prefeitura.
A idéia é construir um prédio pré
moldado em direção à mata, para
garanti r tranq ü i I i dade aos

usuários, mas o projeto não tem

data definida.
USUÁRIOS - A única

biblioteca -pública de Jaraguá do
Sul tem dois tipos de público.
"Durante as férias, a procura é

maior por leitores. No período de

aulas, os estudantes procuram
mais para fazer trabalhos e

consultas", explica a funcionária

Valy Schoenau. Cerca de 6,5 mil
.

usuários são associados. So-

SIMPATIA DE CHICO XAVIER PARA EMAGRECER
Numa quarta-feira, pela manhã, pegue meio copo d'água e dentro dele coloque

quantos grãos de arroz forem os quilos que deseja perder. Não coloque grãos a mais
do que deseja, pois os quilos perdidos não serão recuperados.

À noite, beba a água, deixando os grãos de arroz, e complete novamente

com meio copo d'água. Quinta-feira, pela manhã, beba a água, em jejum,
deixando os grãos e completando com meio copo d'água. Na sexta-feira, pela
manhã, em jejum, .beba a água, mas desta vez com os grãos. É importante
conservar o mesmo copo durante os três dias seguidos. Não faça regime, pois
esta simpatia é infalível. Tire o número de cópias correspondente aos quilos
que deseja perder e distribua antes de começar esta simpatia, que terá de ser

exatamente numa quarta-feira. Mande publicar em um jornal na mesma semana.

M.J.K .

.

Estado de Santa Catarina

SERVIÇO AUTÔNOMOMUNICIPAL DE ÁGUA E
ESGOTO DE JARAGUÁ DO SUL

Relação de Candidatos Classificados
Edital de Concurso Público n° 003/99

A Comissão de Concurso Público do Serviço Autônomo Municipal de Água
e Esgoto de Jaraguá do Sul, nomeada pela Portaria n° 026/98, de 18 de
dezembro de 1998, torna público e a quem possa interessar, que o Concurso
Público Edital n° 003/99, de 30 de novembro de 1999, aplicado pela Empresa
EXATEC - Florianópolis, de acordo com as notas obtidas nas provas
realizadas, tem, como resultado final, a classificação dos seguintes candidatos
habilitados:

'

Sendo: Média - Média Final
Cl ass. - Classificação

Grupo:
Categoria:

I GrupoI
1.002 Auxiliar Administrativo

Código do nome Candidato Obs.

18 - Maristela Teresinha Kasmirski
65 - India Nara Pellis

Vagas: 0002
Média CIass.

8,35
7,75

]0
2°

C
C

Comunica, ainda, que os candidatos que se sentirem prejudicados com a sua

classificação terão o prazo de 02 (dois) dias úteis para interporem recurso de
revisão de provas, se assim o desejarem. O recurso deverá ser feito através'
de requerirnernto bem fundamentado e dirigido ao Presidente da Comissão
de Concurso Público.

Jaraguá do Sul (sq, 07 de fevereiro de 2000 ..

Bonifacio Formigari
Presidente da Comissão de Concurso Público

Edson Junkeslep

Literatúra: 110 período de férias escolares, a biblioteca pública é mais procurada por leitores

mente em 1999, a instituição
'

dia.

recebeu 505 novos sócios. A No setor de periódicos, a

média de procura pelos serviços biblioteca dispõe de 24 títulos de
no ano passado foi de 90 revistas e 13 jornais. Também
consultas ,e 60 empréstimos por oferece acesso à Internet, para

usuários que desejem fazer

co.nsultas. Os livros mais

procurados são os títulos de

literatura em geral e auto-ajuda.
(L1SANDREA COSTA)

Massaranduba terá programa de

agentes comunitários de saúde
Massaranduba - A Secre

taria de Saúde e Bem-Estar Social
iniciou preparativos para a

instalação do Paes (Programa de

Agentes Comunitários de Saúde),
conforme determina oMinistério
da Saúde. Os detalhes da

realização do programa serão

tratados na próxima reunião do
Conselho Municipal de Saúde,
informa a secretária municipal
Sônia Martini. A intenção,
segundo ela, é distribuir a atuação
dos agentes em três regiões no

Município.
De acordo com a secretaria,

serão atendidas 2,3 mil pessoas
na localidade de Massarun

dubinha: 2,7 mil no Primeiro

Braço e 500 em Guarani-Mirim.
Os agentes orientarão os

moradores dessas localidades
sobre noções básicas de saúde,

prestando informações referentes
a vacinas, condições ambientais,
higiene, diabetes, doenças
sexualmente transmissíveis e

outros assuntos de interesse geral.
Sônia explicou que o trabalho

dos agentes terá caráter erni
nentemente de orientação, ficando
a parte operacional, como

aplicação de injeções, curativos,
tomada da pressão arterial e

outros procedimentos dessa

ordem, para os postos de saúde
das respecti vas localidades.

- Os postos de saúde darão

o suporte de atendimento que for
necessário -, destacou a Secre

tária, animada com as pcs
sibilidades do Paes no Muni

cípio, principalmente em função
do reforço do caráter preventivo
do novo programa.

A Secretaria de Saúde e Bem-

Estar Social deverá iniciar em

fevereiro a formação do quadre
de agentes, que deverão participar
de treinamentos. A remunerada
será de R$ 183,00 por mês, e o

agente terá carga diária de oito
horas de trabalho. Os interessados
deverão preencher alguns requi
sitos, como residir na comuni
dade há mais de dois anos.

instrução de 10 Grau completo e

idade mínima de 18 anos.

De acordo com Sônia, a

. exigência de que os candidatoS

sejam pessoas das próprias
comunidades atendidas pelo
programa, explica-se pelo fato de

que, morando no lugar e

conhecendo a realidade próxima,
o agente de saúde poderá
desenvolver melhor as tarefas.

(MILTON RAASCH)
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Associação'comunitária vai administrar parque
Arquivo CP/Edson Junkes

Entidade vai
elaborar novas

regras de
funcionamento

obras e serviços.
As condições de segurança

deverão ser melhoradas no

parque, com a construção de
escadarias e corrimões nos

trechos mais íngremes na trilha

que conduz para as cachoeiras.
Existe até a idéia de contratar os

serviços de uma empresa segura
dora para a cobertura de even

tuais acidentes pessoais com os

visitantes.
Outra proposta é a instalação'

de uma escola para atividades
culturais e educati vas, utilizando os

fartos, recursos naturais da área

como fonte de estudo e pesquisa.
O primeiro passo nesse sentido
será a identificação das espécies
vegetais da área com a respectiva
denominação científica.

De acordo com Tamanini, a

partir do funcionamento da

associação, da qual ele será o

primeiro presidente, poderão ser

aumentados os investimentos

privados e de entidades não

governamentais no local. "A

utilização do parque e o turismo
no Município de um modo geral
ganharão nova dimensão", disse.
(MILTON RAASCH)

Corupá - A Associação de

Preservação e Ecoturismo, criada
no ano passado, com a finalidade

de dar mais autonomia adminis

trativa ao Parque Ecológico
Emílio Fiorentina Baptistella,
entrará em funcionamento nas

próximas semanas. A informação
é do prefeito Luís Carlos Tama

nini, que esteve em Rio Negrinho,
tratando do assunto com o Grupo
Baptistella, que cedeu a área para
fins turísticos, culturais e de

preser.vação. Através dessa

associação, a comunidade poderá
aumentar os investimentos na

área, especialmente na atividade
turística da Rota das Cachoeiras.
Uma das primeiras provi

dências será a elaboração de um

regulamento de funcionamento
do parque e a definição de serviço
de gerência no local. Está em

estudo a possibilidade de ser

cobrada taxa de. ingresso aos

visitantes, cuja arrecadação
reverteria para investimento em

Prefeitura distribui 4mil sacolas
Corupá - A Secretaria de

Agricultura, Meio Ambiente e

Desenvolvimento do Turismo vai

distribuir quatro mil sacolas

plásticas aos motoristas. O forne
cimento faz parte de campanha
educativa, orientando os conduto
res de veículos na destinação
.correta para o lixo. As sacolas

podem ser adaptadas no câmbio
dos veículos. O material foi con
feccionado com o patrocínio da
CEF (Caixa Econômica Federal),
numa iniciativa dos municípios

participantes do Projeto Quiriri.
O secretário Edmir Morozini

pretende usar as entidades locais
e as escolas na distribuição. Ele
deverá aguardar o reinício das
aulas e solicitar o apoio dos alunos
na distribuição do material na

comunidade, incluindo os fre

qüentadores do Parque Ecológico
Emilio Fiorentina Baptistella. "A
limpeza e o cuidado com o meio
ambiente merecerão atenção
especial em Corupá'', ressalta o

secretário. (MR) Regras: associação vai coordenar turismo na Rota das Cachoeiras

Paul PercyBarris Fundador do Rotary Club
No final da vida, Paul Harris sentiu

que tinha sido especialmente abençoado
com a oportunidade que o Rotary
proporcionou em ganhar a amizade de

milhares de homens de muitas nações e

assim assegurou-lhe o fato que o

conceito "Paz na terra e boa vontade
entre todos os homens" não é um sonho,
mas que a paz certamente virá,

Em 28/1/1947, quando o mundo

perdeu Paul Harris, esse grande
Rotariano, os Rotary's Clubes tinham

se espalhado pelas comunidades ao redor
do mundo,

Singelos são os propósitos do

Rotary.
Simples são os meios a que

recorre para efetivá-los, Nada
inventou e nem descobriu, Apela para
boa vontade de quantos queiram
trabalhar por um mundo melhor, e

orienta esse crescente grupo de
voluntários segundo norma que
assegurem resultados práticos.

Mas o êxito de qualquer empre
endimento requer definição precisa do
alvo e indicação certa do roteiro a

obedecer.

Aproveitamos para renovar

nosso propósito de empenho por
todos os meios ao nosso alcance para

que se torne cordial e efetiva a apro
ximação entre os homens, para que
o respeito mútuo e o espírito de tole
rância impere em todas as' relações
sociais, para que a melhoria da
comunidade seja sempre visada e para
que a humanidade possa viver numa

atmosfera de um bom entendimento,
de cooperação' e paz.

Reconhecem os filósofos que existe
uma chocante desproporção entre os

direitos que cada indivíduo se atribui e
os deveres a que, na sua opinião, lhe
cumpre atender. E concluem que é este

comprovado desequilíbrio que dificulta
a vida em sociedade.

A prática dernonstra que os

instintos pessoais são mais numerosos

e energéticos do que os pendores sociais.
É contingência inelutável da natureza

humana que o interesse e a ambição
tendam a sobrepujar as manifestações
do altruísmo. Essa preponderância
nociva é que os filósofos procuram
combater, por intermédio de suas

doutrinas. O propósito é um único:'
promover a subordinação do egoísmo'
ao conjunto dos sentimentos generosos,
de modo que possa imperar a felicidade
sobre a terra,

Baseado nestes dados, PAUL
HARRIS se preocupou com .0

relacionamento humano e esta sua

preocupação deu origem ao movimento
que hoje é o ROTARY CLUB. Ele era

'um inovador, um homem à frente de
seu tempo, e da sua mente fértil e

Coração solitário saltou uma idéia a qual
hoje une homens detodas raças e crenças
par laços comuns.

.

PAUL PERCY HARRIS nasceu em

Racice, Estado de Wisonsin, em 19 de
abril de 1868. Aos 3 anos de idade ele
foi levado para Wallingford, no Estado
de Verrnont, aonde ele cresceu sob os

cuidados e amor de seus avós paternos.
Nas agradáveis "montanhas

verdes", em meio a vida simples e

religiosa da Nova Inglaterra, pelos

aconteceu quando uma determinadanoite
caminhava com um amigo e no decorrer
do trajeto este amigo cumprimentava seus

vizinhos pelo nome. O pensamento de

,

Paul brilhou, e porque não termos na

Grande Chicago uma associação'
composta de um homem de cada tipo das

muitas diferentes ocupações, sem

restrição à sua política ou religião, com
larga tolerância para cada opinião pró
pria? Em tal companheirismo não po
deria haver ajuda mútua?

De qualquer forma, Paul não agiu de

repente, foram meses e anos. Ele

continuava andando sozinho, mas em

fevereiro de 1905, convidou três jovens
homens de negócios para uma reunião e.

demonstrou um plano simples de

cooperação mútua e amizade informal
tal que todos tinham conhecido na terra

natal e todos concordaram com seu

plano.
Seus amigos foram Silvester Schiele

- amigo íntimo em Chicago e um dos

três da primeira reunião, também

presidentee membro constante. Gustavus
Lochr e. Hiram Shorey foram os outros

dois, mas eles prosseguiram. Por outro
lado Harry Ruggles, Charles Newton e

outros que se juntaram rapidamente ao

nosso grupo com zelo ardente para
desenvolver o projeto. Tivemos um bom
resultado e, com isto, fomos crescendo
em número, em companheirismo, em
espírito de ajuda entre um e outro e

descobriram a igualdade de suas ambições,
problemas, sucessos e fracassos, pois
conseguimos encontrar alegria em servir
um ao outro.

Na terceira reunião, apresentou

várias sugestões para o nome do clube,
entre eles o de Rotary, e este nome foi
selecionado já que as reuniões aconteciam

cada, vez em um lugar, num sentido de

rotação entre os escritórios ou lugares de
trabalho e então assim começaram como

"Rotarianos" e assim continuamos a ser.

Com o decorrer dos anos, o conceito

original de Rotary foi estendido, seus

ideais foram formulados, seus objetivos
foram marcados, mas amizade íntima e

companheirismo permanecem elemen
tos vitais da sua estrutura. Sir Henry
Braddon disse: "Enquanto o homem tiver
sua mente alerta, sua natureza aberta às

influências benéficas, ele nunca ficará

realmente velho. Rotary encoraja e aju.ia
a desenvolver no homem mantendo vivo

o menino que há dentro dele".

J á nos momentos de guerra em alguns
países o Rorary foi proibido, porém com

esta interrupção, obteve-se um número

maior de participantes. Em 1919 havia

aproximadamente 500 clubes nos Estados
Unidos, 24 na Inglaterra e Irlanda e 23
no Canadá. Quando finalmente a pomba
da paz planou dolorosamente, o Rotary
voltou às suas funções normais. Com o

término do sistema socialista nos países
do. Leste europeu o número de Rotary
Clube cresceuvertiginosamente,

Após a Segunda guerra, o Rotary
Inter·nacional foi convidado pelo
Departamento de Estado dos Estados
Unidos para enviar um conselheiro
consultante à conferência das Nações
Unidas na.Organização Internacional em
São Francisco, em maio de 1945, e onze
rotarianos serviram numa outra dessas

organizações.

caminhos entre seus vales, o mestre

PAUL começou seus estudos do BOM
em todas as coisas. Foi lá, talvez, que o

ROTARY começou.
Em J 905, o homem e o momento

vieram juntos. Aquele ano, em 23 de

fevereiro, PAUL encontrou com três

negociantes e amigos profissionais para
formar o primeiro ROTARY CLUB,
Rotary Club de Chicago, Estado de .

Illinois.
O segundo Rotary Club criado foi em

1908 em São Francisco, o terceiro foi

em Oakland, o quarto em Seattle e o

quinto em Los Angeles. No 'Brasil, o

primeiro Rotary Club foi criado em 281

3J1923; no Rio de Janeiro..
O primeiro Rotary Club surgiu a partir

do momento que como Paul, era muito

só, pr i ncipalmente nos feriados e

domingos, tanto que sentia falta da

presen.ça de amigos e por mais que
visitasse parques, igrejas em busca de uma

face familiar, seus pensamentos sempre
se voltavam às cenas da infância.

Emerson, um conhecido de Paul,
disse: "Aquele que tiver um milhão de

amigos não tem um só amigo para
desperdiçar". Nos seus primeiros tempos
da sua cidade adoti va, Paul não tinha nem

omilhão de amigos, nem um só amigo, e
isto fez com que pensasse sobre isto, e

porque não reunir alguns jovens já que na

situação em que estava muitos outros

também poderiam estar e sentindo esta

necessidade de companheirismo humano.
De fato conhecia alguns e por que não

reuni-los? Caso estivessem ansiando por

companheirismo como estava, com
certeza algo poderia surgir. Esta idéia
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Ortopedia e Traumatologia
Cirurgia do Joelho - Artroscopia

CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA

R. Dr. Waldemiro Mazureehen, 55 - Apto. 1
Fone: (047) 371-6511 - Jaraguá do Sul- SC

PtAZ�RA
...��e,�

Aluga telões

FONE/FAX (047) 372-2167

Máquinas para empacotamento
Rua Araquari, 136 - Ilha da Figueira ,

FONE: (047) 370-4540 - FAX: (047) 370-4003
Jaraguá do Sul- SC

'

Av: Getúlio Vargas, 847 - Centro

(tOÔilt�tt
�ntetltttciOltttl
ii 371-0757

De segundas a sábados,
das 17h30 às 23h30

Qavelli, a loja
que veste .o

homem de
bom 8osto ..

Ca/çadão,364·destacionamentoanexo-nãofechamosparaa/moço
. Fone: (047) 370-1010 - fax: (047) 433-3501

PONTO DOS
�

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

Conscientize-se
Recicle o seu lixo.

Separe latas, vidros e metais, é bom para todos.
CP Comunidade

Otorrinolans
gologista
Nelson

Eichstaedt e a

esposa,
Marlize,
comemorando
a aprovação
filho, André
Gustavo, no

vestibular de
Medicina par
a Universidä
de Blumenall

Gabriela N.

Güths, filha de

Gilberto e

Célia Güths,
comemorou

aniversário,
segunda-feira,
comfesta no

Clube Atlético
Baependi

Frieda
Berndo
aniversario
ontem efoi
saudada

por seus

familiares
pelos 86
anos de
vida

Lucimar

Maria Rita

aniversariou

domingo
passado e

recebeu o

carinho dos

familiares e

amigos
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



História, Fatos eTradiçOO CORREIO DO POVO
Quarta-feira,

9 de fevereiro de2000

História 'em fotos Por Egon Iagnow

Fábrica de laticínios Garibaldi, uma das muitas fábricas de laticínios que havia no 'Município

Muitas vezes, resposta é não. produtos coloniais precisavam ser (açougues),
surge a pergunta:

- Diferentemente de geraram nquezas ,
industrializados laticínios e outros.

Ide que forma outras regiões, os
'"

que puderam ser antes. E, por Alguns destes, no
Jaraguá do Sul colonizadores que aplicados em exemplo, o caso correr da História,
tornou-se o

'"

outras atividades, do leite, dos setransformarampara ca VIeram, em

terceiro parque sua grande além da porcos e, outros. ou deram origem a

industrial do
.

maiona, eram agricultura. E, por Os próprios outras indústrias.

Estado? Vieram simples colonos. outro lado, muitos comerciantes se que hoje se

para cá muitos' Contudo, produtos coloniais encarregavam destacam no

imigrantes ligados laboriosos e com não podiam ser disso. Surgiram cenário industrial
ao ramo da uma terra comercializados então inúmeros do Estado e do
indústria? A produtiva, os "in natura", mas abatedouros País.
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João Vargas Montardo
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·Confira a História
liA História de nossa gente não pode ficar só

na saudade ". O Passado sáé importante se

o seu tempo foi bem empregado.

Barão de Itapocu

Há 62 anos

- Em 1938, Hansaera 2°Distrito do Município de Jaraguá e de lá vinham
notícias de que Alrieres Moraes contratava casamento com Maria

Milchewski, irmã do sr. Alfredo Milchewski, comerciante naquela praça.
- Ainda ecoava na sociedade de Hansa o animado baile realizado no

Salão Körner, que era abrilhantado pelo conjunto "Jaraguá Jazz Band".
- A família de Jacob Emmendoerfer agradecia aos médicos drs. Georg
Richter a Álvaro Batalha, assim como às irmãs do Hospital São José e

aos padres Ernesto e Alberto Jacobs, a assistê.ncia médica e religiosa a

Oswaldo Emmendoerfer, vitimado na travessia férrea da Rua Abdon

Baptista, a Rua 2 (Mal. Deodoro, atual Calçadão).
- O dentista Franz Kubin avisava a sua clientela que até 1/3/38 estaria
de férias.

I

Há 32 anos

- Em 1968, o encerramento do ano de 1967 era comentado o ato do

prefeito Victor Bauer, oferecendo aos funcionários um banquete nos salões
do antigo prédio do Clube Atlético Baependi, muito animado, face o

pagamento do funcionalismo, inclusive 13° salário e o 130 salário do ano

de 1965, que havia deixado de pagar na oportunidade pelo prefeito anterior.
Durante o banquete fizeram-se ouvir o sr. João Mathias Verbinnen, em
nome dos funcionários, o sr. Octacílio Pedro Ramos, o sr. Eugênio Victor.'

Schmöckel, em nome dos senhores vereadores, o deputado federal Lauro
Carneiro de Loyola, a inspetora Zenilda Lenzi Zanluca, Emílio da Silva,
em nome dos aposentados, e o prefeito Victor Bauer,

Há 22 anos

- Em 1978, eram publicados no CORREIO DO POVO os estatutos da
Sociedade Aquática Jaraguaense - SAJ -, tinha por finalidade
incentivar e promover atividades aquáticas e/ou correlatas, pesquisa
submarina e como esportes: pesca submarina, vela, motonáutica, remo,
natação, surfe, etc., como também promover a preservação dos rios e

mares da região. Era presidente da entidade o dr. Murillo Barreto de

Azevedo e secretário José Roberto Fructuoso. A sociedade podia filiar
se a Ligas, Federações Estaduais ou Confederações Nacionais ..
- No dia 18/], o curso de Engenharia Civil, da Universidade Federaldo
Paraná, realizava a formatura dos engenheiros civis que concluíram o

curso em 1977. Dentre eles encontravam-se o jaraguaense Humberto
Wolf.

Há 12 anos
� Em 1988, o Registro Civil da Comarca de JGS liberava as atividades do
ano de 1987: 576 famílias legalmente constituídas. Dos 1.523 nascimentos,
782 eram do sexo masculino e 741 do sexo feminino. Os óbitos sornaram

314, dos quais 185 masculinos e 129 femininos, menor que no ano anterior,
como também foram inferiores os números de separações consensuais (66)
e de divórcios (22), comparativamente a 1986.
- O Centro Educacional Evangélico comentava os 80 anos de sua história,

que é ahistória de nossa gente, de página
inteira no CORREIO DO POVO.
- Começava o vestibular da Ferj no dia
] 9 - Vestibular Uniflcado/88 da

Associação Catarinense de Fundações
Educacionais. A coordenadora do

vestibular na Ferj, Marisa Pradi Floriani
Garcia, alertava aos'candidatos para que
estejam no primeiro dia de-prova, às 7

horas, munides do documento de

identidade e cartão de inscrição.

Qualidade
Marista de

Educação

. F!7

Ingressou em Rotary em 1978, no
Rotary Club de Videira, e, em 1979, no

Rotary Club Florianópolis-Leste.
. Presidiu o Leste no ano rotário 1996/

97.
Em 1999 foi agraciado com o título

de Companheiro Paul Harris
Médico-veterinário formado pela

Universidade Federal do Paraná, com
especialização em Inspeção de alimentos

para importação e exportação, no

Ministério da Saúde do Japão, em 1982.
Foi conselheiro efetivo e presidente do

Conselho Regional de Medicina
Veterinária em Santa Catarina, e em duas

oportunidades foi agraciado pelo
Conselho Federal deMedicina Veterinária
com certificados de Serviços relevantes
prestados à Medicina Veterinária e ao

País.
Como coordenador estadual de

supervisão dos . estabelecimentos

exportadores de carnes visitou Jaraguá

do Sul quase quemensalmente no período
1980/90, tendo inclusive sido um dos

responsáveis pela inclusão do frigorífico
da Ceval na lista dos estabelecimentos

exportadores de carne de aves.

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

Tio Eugênio

A Revolução Integralista de Jaraguá

o homem que desembarcava do trem dava

instruções aNagel para que fosse convocar os sub
chefes integralistas e estes mobilizassem os

companheiros, a fim de estarem de prontidão, pois
iria rebentar a revolução integralista às 14 horas.

Oscar Otto Carlos Nagel recebeu a ordem de

seu chefe e deu-lhe integral cumprimento, utilizando
umamotocicleta da entidade UniãoMunicipal dos
Consórcios Agrários e com ela seguia viagem.

Falando em primeiro lugar' com Artur Eugênio
CarlosWensersky, na Bana doRio Cerro, rumando
dali a Ignácio Steinmacher Júnior, a quem transmitiu
a ordem de convocação damilícia. Dali dirigiu-seà
casa de Germano Nienow, emGaribaldi, e, como

este não estivesse ali, nomomento, incumbia damissãoAugustoNienow, irmão daquele.
Antes, porém, de seguir rumo a Garibaldi, Oscar Nagel ainda procurou na vila a

Carlos Fabrichs, ao qual deu a incumbência de convocar os companheiros que se

reunissem na casa de Henrique Nagel, na Estrada Francisco de Paulo.
Artur Eugênio Wensersky, recebendo a ordem de Nagel, rumou de motocicleta

para a Estrada Rio Serro, onde convocou ao chefe da região, Carlos Guenther, e, em
Rio da Luz, à Carlos Eichstaedt.

Carlos Guenther, chefe de Rio Serro l, assim que recebeu ordens, convocou seus

companheiros e deu ordem para outro subchefe, Ricardo Roeder, em Rio Serro II,

para ali reunir os integralistas.
Voltaremos. Até a próxima.

Tio Eugênio
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MOMENTOS DE REFLEXÃO

A galinha pertence à terra, a águia pertence ao céu.
Uma história africana

Era uma vez um camponês
que desejava criar um pássaro
em cativeiro. Foi até a floresta

e encontrou um filhote de águia,
que levou para casa e criou junto
às galinhas.

-

O filhote de águia passou a

comer milho e ração própria
para galinhas e a comportar-se
como tais.

Alguns anos mais tarde,
chega à casa do camponês um

naturalista, que, ao observar sua

criação de galinhas, comenta:
- Aquela ave ali é uma

águia. O que faz no meio das

galinhas?
- De fato nasceu águia -

respondeu o homem - porém
eu a criei como galinha e agora
ela é uma galinha.

- Mas ela é e sempre será
uma águia - disse o naturalista

A EDUCAÇÃO COMPLETA

- pois tem coração de águia.
Vou provar-lhe que ela pode
voar, pois nasceu para as

alturas.
- Que nada - retrucou, o

camponês - ela se transformou
em galinha,jamais voará.

Decidiram, então, testar se a

águia voaria ou não. O natura

lista pegou a águia e erguendo
a bem alto desafiou:

- Você pertence ao céu e

não à terra. Você é uma águia,
abra as asas e voe!

A águia olhava distraída para
o chão onde as galinhas ciscavam,
e pulou parajunto delas.

O camponês argumentou
então para o naturalista:

- Viu? Ela virou uma

simples galinha!
O naturalista, porém, insistiu

que faria uma nova tentativa no

dia seguinte, porque acreditava

que "uma águia será sempre uma
águia".

No outro dia ele subiu com a

Por Stela Brito

O camponês sorriu e comen

tou:
- Eu lhe disse. Ela virou

galinha.
- Não, ela é águia, possuirá

sempre um coração de águia
respondeu com obstinação o

naturalista, acrescentando que
tentaria ainda uma vez.

Na madrugada do dia se

guinte, o naturalista e o campo
nês pegaram a águia e se

dirigiram para o alto de uma

montanha. Em direção ao Sol

nascente, o naturalista ergueu a

águia e ordenou-lhe:
- Águia, voe! Você per

tence ao céu e não à terra, você
tem coração de águia, abra suas

asas e voe!
A águia, sobressaltada e

tremendo olhava ao redor. O
naturalista ergueu-a com mais
firmeza e mais alto, colocando
a com os olhos voltados para
o Sol, para que sua visão se

- enchesse da claridade e da

majestosas asas, grasnou como

águia e, soberanamente, se

ergueu sobre si mesma. E

começou a voar, voar mais alto
em buscado infinito, até perder
se no azul do firmamento.

ave para o telhado de uma casa vastidão do horizonte.
e sussurrou-lhe: A águia, então, abriu suas

5�culo
Ita.lia.:n_�

- Você pertence ao céu.

Abra suas asas e voe alto, pois
você é uma águia.

Mais uma vez a ave olhou •

para baixo e pulou parajunto das

galinhas que ciscavam grãos.

de Jaraguá do Sul

Edital de Convocação - Assembléia Geral Ordinária
Pelo presente edital ficam convocados todos os descendentes de italianos maiores de dezesseis anos

para a Assembléia Geral Ordinária de acordo com o Art. J 4letra "A" do Estatuto, a realizar-se no dia 16 de

março às 19 horas em primeira convocação, na Sede Esportiva e RecreativaMarisol, na Rua Adélia Fischer
n° 70, em Jaraguá do Sul (SC) para deliberarem sobre a seguinte:

Ordemdo dia
I - Prestação de contas do exercício social encerrado em 31 /] 2/99;
2 - Eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal;

,

3 - Apuração da Eleição;
4 - Posse da Diretoria e do Conselho Fiscal;
5 --:- Assuntos gerais de interesse da 'Sociedade.
Nota 1- As chapas que irão concorrer a eleição deverão ser entregues ao Presidente do Círculo Ital iano

até o último dia útil do mês de Fevereiro de 2000 conforme Artigo 26 parágrafo 1°.
Nota 2 - A Assembléia Geral será constituída e funcionará em primeira convocação. com a maioria

absoluta dos sócios e em segunda ,_--------------------�--....

convocação, uma hora após, com
presença de qualquer número dc
sócios.

Jaraguá do Sul (SC), 7 dc AUTOMÓVEISfevereiro de 2000.

DevanirDanna - Presidente

--

Novos e usados - Fone 371-8287
Rua Antônio Car.los Ferreira cl Henri ue Piazera

ROTARYCLUB
DE GUARAMIRIM

ROTARY X AMOR-DOAÇÃO - Um grande jornal que se

edita n a capital de São Paulo, publicou que um soldado

equatoriano, Leonardo Paredes, veio ao Rio de Janeiro para
submeter-se a uma operação de transplante de rim, por estar

com os seus dois rins irremediavelmente perdidos. Ao simples
noticiário dos jornais cariocas, um jovem comerciário, Lauro
Rocha, de 27 anos, compareceu ao hospital e ofereceu um dos
seus rins. A operação foi feita e com isso foi salva a vida do

jovem equatoriano, pela doação que um estranho lhe fez de um

pedaço de si mesmo, de um dos seus rins. Que exemplo
impressionante de doação! 'Que exemplo edificante de amor ao

próximo! O Rotary preconiza, antes e acima de tudo, o

entendimento entre os homens. E oferece a fórmula para isso,
quando diz que o rotariano deve "bar de si, antes de pensar em
si". Estaremos nós, os rotarianos, levando às nossas esferas
de influência, começando no lar e no trabalho, o testemunho da
nossa vivência, dando de nós antes de pensarmos em nós? Ou
estaremos procedendo como os fariseus, dizendo e alardeando
uma coisa e fazendo outra? Vamos, meus caros companheiros,
fazer um pequena meditação. Estaremos nós sendo bons chefes
de família? Bons maridos? Bons pais? Estaremos nós sendo

bons patrões? Bons profissionais? Estaremos nós sendo bons

amigos? Se de fato estivermos dando de nós antes de pensarmos
em nós, a cada uma dessas perguntas poderemos responder
SIM. Mas, nesse dar de nós há dois caminhos bem diferentes.
Através de um, nós damos; através de outro, nós nos doamos.

Dar, encerra via de regra um conceito material, como esmolas,
donativos e está ao alcance daqueles que possuem recursos.

Doar-se, transcende do material e traduz, por excelência, amor
ao próximo e está ao, alcance de todos. O nosso "Dar de si

antes de pensar em si", pode ser resumido numa palavra: AMOR.
Se amarmos o nosso próximo, já não digamos rnais do que a

nós mesmos, mas tanto quanto a nós, estaremos dando a nossa

contribuição para tornar o mundo melhor. E o nosso próximo é
a nossa esposa, é o nosso filho, é o nosso emprégado, é todo

aquele de quem acercamos ou a quem nos referimos. Só quando
em nós houver doação, desprendimento, entrega, espírito de

caridade e humildade, estaremos revelando esse amor ao

próximo. Sim, pois esse amor nunca fica no terreno da

subjetividade, porque não é um amor acomodado, não é um

amor estático; muito ao contrário, ele sempre se revela através
das nossas ações, levando invariavelmente o bem ao nosso próximo,
seja esse bem espiritual, seja material. Todavia, como saberemos
se não estaremos amando mais a nós próprios, e ainda com orgulho,
com vaidade, soberba, suficiência? Há uma receita, meus caros

companheiros: paremos um pouco em nossas vidas,
interrompamos por instantes os 'nossos afazeres, fechemos os

olhos e olhemos para dentro de nós mesmos, mas olhemos
com sinceridade, com honestidade. Coloquemo-nos frente ao

espelho que reflete a nossa alma. Olhemos nele. Vejamos como

nós somos na realidade, não como os outros nos veêm ou como

quiséramos que os outros nos vissem. Justo à noite, antes de

nos recolhermos ao leito, façamos essa meditação. E aí, então,
teremos claramente a resposta a esta pergunta. Estarei mesmo
"dando de mim antes de pensar em mim?". Se a resposta que
recebermos for afirmativa, só assim estaremos de fato dando a

nossa parcela de contribuição pessoal para tornar o mundo

melhor, fiéis· àquela palavra de Cristo: "Amai-vos uns aos

outros, como eu vos amei" (Ja. 13,34)

Posto de
�� 'Gasolina

tt.T_ Maiochi
.� Ltda.

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

Telefone

Rua Reinaldo Rau, 61 - salas 1·e 2

Jaraguá do Sul
Telefones: 371-5531 - 982-0710
Rua Paraíba, 256 - Blumenau
Telefone/Fax: 340-2393 (047) 373-0187
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CIRURGIA ESTÉTICA
MAMÁRIA DE AUMENTO

Quarta-feira, 9 de fevereiro de 2000

r=eVV\ 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 Seno Schreiner Lucht -

CRM 5457

Endereço: Rua Presidente Juscelino, 45 -12
andar - Centro - Telefone: 372-0395

Clínica UroAtual
Pedras do Rim - Próstata - Impotência Sexual -

Perda de Urina

Dr. Paulo Odebrecht

"Atendemos aos melhores
convênios de nossa Região"
Rua Jorge Czerniewicz, 1277

ir 371-3426

MatAríciö Bago
CRMlSC7474 - CRMlPR 13723

PsiqlAiatvia
CONSULTÓRIO

Rua João Marcatto, 98 - Centro
Fone (0**47) 371-8269 - Jaraguá do Sul - SC

ii)
Doenças do Intestino grosso,.

reto e ânus, Colonoscopia,
retossigmoidoscopia

í--------- •
Qr. Alexandre L. Schlabendorf�

" Procfocltn ) CKM· 1096 i
,

..

Fone 371-5117'" 372-1553
Rua Guilherme Weege, 50 sala 70}

Jaraguá do Su/- SC

Centro Médico Odontológico

ijac@netuno.com.br

.,
LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLíNICAS.LTOA.

E:x: c:a "., E3!5 c::;C>m c:al tc:a
c::;c> ..-,fi c:ab i I i c::I Cic::l E3 E3m

c:a pc:a rE31h C>!5

c:a LI tc>m c:ati ::z: c:a c::IC>!5 c::I E3
últimc:a QE3rc:açac>_

Dr: l\/1arlo Sousa
Dr: l\/1arlo Sousa Jr:

•

Atendemõs� todos os tipos·
de Convênios.

••

Fone/Fax 371-0882
Rua Dr, Waldemiro Mazureehen, 67 -

Ao lado do Hospital São José .

Tipos de cirurgia plástica (1)
Nos dias atuais, não basta estar bem, é preciso
parecer bem e o sucesso de qualquer cirurgia depende
de um bom planejamento operatório, bem COl1/0 da

orientação adequada ao paciente daquilo que
realmente será possível obter como resultado final
frente aos seus anseios.

LIPOASPIRAÇÃO
A lipoaspiração tem como objetivo a retirada do

- excesso da adiposidade localizada e é comumente

realizada em territórios da face, na região abaixo do

queixo, no dorso e tórax, abdome, quadris, face lateral
e interna das coxas, região glútea e joelhos.

É comum os pacientes confundirem os objetivos da

lipoaspiração, não se pode transformar uma paciente
obesa com este procedimento, ele se destina a eliminar

apenas excessos de gorduras localizadas, desta forma,
o melhor resultado é obtido em pacientes que estejam
em seu peso normal.

A anestesia utilizada varia com cada caso, podendo
ser usada anestesia geral, peridural, raquianestesia, ou
local, dependendo da avaliação prévia do cirurgião,
desejo da paciente e do anestesista.

O resultado é muito gratificante, pois há uma melhora

significativa do contorno corporal, Em alguns casos, parte
da gordura aspirada pode ser usada no preenchimento de

depressões existentes (Iipoescultura), sem que haja
cicatrizes visíveis.

O tempo de internação médio é inferior a 24 horas, e
a paciente recebe alta utilizando malhas elásticas

apropriadas para cada caso, que podem ser facilmente
trocadas por si mesma diariamente.

DERMOLIPECTOMIA
A gravidez, embora muito importante na vida de uma

mulher, acaba por prejudicar o corpo, pois há expansão
da pele e distensão dos músculos abdominais. Também
deixa um acúmulo de gordura na região abdominal
inferior e após o parto não se corrige com ginástica ou

regime e muitas vezes nem com lipoaspiração. É nesta

circunstância que a cirurgia do abdome é aconselhável

para se corrigir as alterações deixadas pela gestação .

A cirurgia consiste na retirada de um fuso de pele da

região abaixo do umbigo. O prolongamento lateral do fuso
é proporcional ao excesso de pele, a cicatriz, portanto,
y�ria com o tipo do abdome e localiza-se horizontalmente

logo acima da implantação dos pêlos pubianos e estende

se lateralmente de acordo com o volume de seu abdome e

fica escondida sob as vestes de banho, tornando-se quase
imperceptível com o passar do te rnpo. O resultado
definitivo da cirurgia é obtido em torno do décimo segundo
ao décimo oitavo mês de pós-operatório, pois nos

primeiros meses o abdome poderá apresentar moderado
"inchaço" que regride com o ternpo.

A anestesia usada é geral ou peridural, dependendo
da avaliação do anestesista, em alguns casos especiais,
é utilizado até anestesia local com sedação.

A plástica de abdome é uma das cirurgias estéticas
que proporcionam resultados mais gratificantes, pois
retira pele e gordura, com conseqüente redução do

peso, e traz de volta o contorno corporal que a paciente
tinha anterior à gravidez, proporcionando segurança
ao usar roupas mais leves, justas e ao ir à praia.

Pacientes do sexo masculino também podem se

subrneter a esse tipo de cirurgia, que está indicada entre

outros para pacientes que obtiveram grande perda de

peso ou que ao longo do tempo sofreram acentuada.
flacidez abdom i nal.

Felizmente, esta cirurgia, permite-nos aumentar o

volume das mamas com cicatrizes bastante disfarçadas, o
que é muito conveniente, podendo-se situar no sulco

formad,o entre a mama e o tórax ou na área da aréola,
possibilitando o uso de um "decote bastante generoso",
desde os primeiros dias do pós-operatório.

As mamas podem ter seu volume aumentado e além
disso almejamos melhorar sua consistência e a forma.
Pode-se escolher o volume, pois dispomos de vários
tamanhos de peças de silicone a serem introduz.idas,
Existe uma harmonia entre o volume ideal das mamas e

o tamanho do tórax, característica esta que deve ser

preservada no planejamento da cirurgia e em caso de
nova gravidez, geralmente não há problemas, já que a

cirurgia é realizada habitualmente fora do tecido
mamário.

A anestesia utilizada, pode ser geral, peridural alta, ou
local com sedação assistida, dependendo da avaliação
do cirurgião e desejo da paciente. O período de internação
é em média menor que 24 horas. São usados curativos
elásticos e modelantes que são trocados diariamente pela
própria paciente; sem qualquer dificuldade.

CIRURGIA ESTÉTICA
MAMÁRIA DE REDUÇÃO

É uma das mais comuns, dentre as cirurgias
estéticas, pois, além de ser indicada para melhorar o

aspecto estético da mama, também é indicada como

recurso complementar no tratamento profilático de

certas doenças da m am a, e como prevenção de

problemas causados por rnarnas muito grandes.
Dependendo da técnica empregada, poderemos ter

variações quanto às cicatrizes. Normalmente existem

vários tipos de cicatrizes, dependendo do tipo da marna a

ser operada. Assim é que o cirurgião poderá lhe propor
cicatriz em "L", em "1", "periareolar" ou cicatrizes situadas
em forma de "T" invertido, na parte inferior da mama.

I

Aquela situada em torno da aréola fica bastante disfarçada
pela própria condição de transição de cor entre a aréola e

a pele normal. Desde os primeiros dias de pós-operatório
poderá ser usado um "decote" bastante generoso, pois a

cicatrizes ficam escondidas. Com o decorrer do tempo, as
cicatrizes vão ficando bastante disfarçadas, na maioria
dos casos, chegando mesmo à quase invisibilidade em

certos casos.

A anestesia utilizada é a geral, peridural alta ou ainda
local com sedação assistida, em casos muito especiais a

critério do cirurgião. O tempo de internação é em geral
inferior a 24 horas, é utilizado um curativo compressivo,
em forma de colete que ajuda a modelar as mamas, durante

cinco dias e então este é substituído por curativos rnais

leves ao longo das cicatrizes que auxiliarão na evolução
benéfica das mesmas.

O resultado é muito gratificante, trazendo a forma e

tamanho desejado pela paciente, geralmente não há

problema em caso de nova gravidez e a lactação é

geralmente preservada, também não costuma haver

alteração definitiva de/sensibilidade.

i

Fonte: www.beauty.com.br

,

�AUDE é a primeira idéia associada à
FELICIDADE para 24%'dos brasileiros

Fonte: Datafolha
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KlBARATO
•

•

Confecções em geral
Cama - Mesa - Banho

Com o melhor preço da cidade

Visite nossa nova loja:
Av. Mal. Floriano, 35

Moacir. e
Silvia

Thomazi,
diretores do

Jornal "A
Notícia", e

o colunista
social
Moacir
Benvenutti
em recente

evento na

cidade
i FbNE:I047l371-2111

n, Sidney Buchmann

(presidente) e Elemar

Dierschnabel (diretor-
social), anunciando o

início das obras da •

piscina térmica do

clube e refrigeração
do salão nobre do ao

Clube Atlético

Baependi
cu

I •

Casal Urbano e Alminda

Franzner comemorando
os 40 anos da empresa
Urbano Agroindustrial
ao lado dos filhos e

.

colaboradores
Arte ClickJHorst Baumle

FlorildaDonini, Dalva R.E. Nagel, Karin Hufeniissler e Kátia Guber em recente evento artístico-cultural

BORDARE®
BORDADOS

• Bordados computadorizados e apliques
-pere confecções em geral

• Desenvolvemos também programas
para bordados.

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ERGONHA PÚBLICA

por Isolete Mais

CORREIODOPOVO, 9 DE JANEIRO DE 2000

Registramos com muito prazer o aniversário de

casamento de Euclides e Luiza Machado (ela competente
enfermeira da Marisol/Massba). São 20 anos de feliz

união, comemorados nesta data. Ao casal, nosso abraço e

votos de que a felicidade perdure para sempre

A mais nova fisioterapeuta de nossa cidade foi cumprimentada por
familiares e muitos amigos, que se divertiram pra valer

FORMATURA NO CAU HANSEN
Concorridíssima a formatura de Carla Roberta

Utech, no sábado (5), em Ioinville

E para surpresa de todos, principalmente dos

pais, houve até o tradicional "quero pedir a
mão de sua filha... " Parabéns aos noivos Carla
e Everaldo

Quem brindou mais um aniversário ao lado da

família e de seus lU))lOS amigos - no último domingo,
dia 4/2 -, foi'fio �il1ipático NILDO DA ROÇJIA,
gerente da agê: Bradesco, enJ};Massqr ba.
Há tão pOl! ',]U1 cidade, Nilá.Q:4�

gam de mansinho lJj.
conqui�1 o todos ao seu redor.

Receba o"a�J;aço desta coluna e votos
..

de muito sucesso!

r----�---------------�
, .

ANIVERSARIOS ...I
I
I
13/2 - Maria Salete Delling / Mercearia Brich
14/2 - MarinaMuller / Loja Central

I 15/2 - Jocemar Lucio
L � �

I
I
I. Ensaiando o melhor sorriso para nossa coluna, esta

I belezinha é Letícia, filha de Adilson e Cristiane B. Mais.

Não é uma gata?

É assim que podemos classificar o
famoso trevo da BR-lOl, que leva
o norte-catarinense ao litoral.
Todo o descanso do final de
semana se transforma em estresse

e revolta em 8 km de rodovia e

horas de congestionamento. Tudo
por causa de um "inteligente"
trevo, feito, ao que parece, para
testar nossa paciência.
É hora da imprensa comprar esta
briga. Não podemos mais ficar
aguardando as promessas
políticas, os discursos vazios das
autoridades "competentes".
Queremos, temos o direito e

exigimos que se tome uma

providência definitiva para
tamanho descaso e desrespeito. O
povo reclama, reclama ... mas
reclama sozinho. Quem sabe

precisemos reclamar num mesmo

dia, num mesmomomento, para

que nossas vozes sejam ouvidas lá

em cima.

� PROCURA-SE

o motorista de um ônibus da

Damstur Turismo, que estava no

mesmo congestionamento dia 301

1, lotado de adolescentes - na

maioria com a cabeça para fora da

janela - ULTRAPASSANDO
PELO ACOSTAMENTO.
Os pais destes adolescentes em

casa, provavelmente acreditavam

que seus filhos estavam nas

mãos de um motorista

responsáve1. ..

E aquele carro da Polícia

Rodoviária, não viu! ! !

� NASCEU ANA JÚLIA

A primogênita do casal Nelson e

a bonita Cátia Zanotti (Plásticos
Zanotti) nos brindou com sua

chegada no último dia 11/1. Aos

pais, os cumprimentos de toda a

equipe do CORREIO DO POVO e

saúde para a linda menina.

C)IJiJWtISln.tt'1'tJ'
A amigaMariléia Kuklinski
Botelho volta ao convívio familiar

depois de superar grave problema
de saúde. Para a alegria de todos

que torceram por ela, logo estará
de volta à sua rotina normal.

A você, Léia, votos de saúde e paz!

�RMAZEM DA CRIANÇA

Informa aos clientes e amigos de
Guaramirim que mudou de

endereço.
A loja, que possui toda a linha de

confecção para crianças do

tamanho O ao 16, está instalada ao

lado da Celesc e do O Boticário.
Você vai se encantar. Aguardo sua

visita!
ARMAZÉMDACRIANÇA
Guaramirim eMassaranduba.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Secel divulga programação de carnaval
Quatro blocos

participam do

desfile de rua

de Jaraguá

Quem estiver se "guardando
para quando o carnaval che

gar", já pode preparar a fanta

sia, confetes e serpentinas,
aquecer a voz e os tamborins,
pois este ano, entre os dias 4 e

7 de março, Jaraguá do Sul vai

cair na folia sim. Pelo menos

este é o desejo do secretário de

Cultura, Esporte e Lazer, Silvio
Celeste Bard, que anunciou no

início desta semana já estar

com a programação de cama

val/2000 praticamente defi nida,
faltando apenas fechar nego

ciação com as bandas que se

apresentarão nos shows a

serem realizados na Praça
Ângelo Piazera.

O desfi Ie de rua está ga
rantido. Inicia às 20h�0 do
sábado de carnaval, marcando
a abertura das atividades, com
a participação-de quatro blocos
- Alegria, Alegria; Bumba
meu-boi; Samba no Pé; e Em

Cima da Hora -, que ficarão
coricentrados na Rua Domin

gos da Nova, de onde deverão
entrar na Rua Reinoldo Rau e

desfilar até a Praça Ângelo
Piazera, local da dispersão.

De acordocom Silvio Bard,
cada grupo receberá um auxílio
financeiro de R$ 1,5 mil para
investir em suas alegorias. Além

disso, também haverá premia
ção em dinheiro para os blocos,
que terão suas apresentações
avaliadas por uma comissão

julgadora ainda a ser definida.
O campeão receberá R$ 500,00,
enquanto que os blocos clas
sificados em segundo, terceiro
e quarto lugares ganharão R$
300,00, R$ 200,00 e R$
150,00, respectivamente.

Com a expectativa de uma

grande participação dos jara
guaenses nas atividades car

navalescas deste ano, Silvio
Bard informou que este talvez

seja o último dos grandes
eventos organizados pela Secel
ao seu comando. O secretário
anunciou que deixará a pasta da
Secretaria de Cultura, Esporte
,e Lazer no final do mês de

março, quando assume sua vaga
na Câmara de Vereadores -

ocupada por João Prim desde

o início desta legislatura - e

coloca seu nome à disposição
do PSDB como pré-candidato
para disputar a reeleição. Nas
eleições municipai s de 1996, ele
foi o quinto mais votado, ele-
gendo-se com 1.112 votos. O

prefeito Irineu Pasold falou que
ainda não está definido o nome

do novo secretário.
Si I vio Celeste Bard disse que

somente uma chuva muito forte,
ou uma fatalidade, provocará o

cancelamento do desfile. No
ano passado, toda a progra
mação de carnaval foi can

celada devido ao falecimento

do então prefeito Geraldo

Werninghaus.

Confira a programação de carnaval deste ano:

04/03 (sábado)
20h30min - Desfile de rua

Após desfile - Show na Praça (banda em negociação)

05/03 (domingo)
16h - Carnaval Infantil na Praça Ângelo Piazera
19h - Show na Praça (banda em negociação)

,

07/03 (terça)
19h - Show.na Praça (banda em negociação)

As pessoas interessadas em participar do desfile devem entrar

em contato com os diretores dos blocos:

Alegria, Alegria - Fone: 371-4871, com Rosalina Rosa

Bumba-meu-boi - Fone: 370-0981 (recados), com Manoel Rosa

Samba no Pé - Fone: 275-3077, com Edir Madeus

Em Cima da Hora - Fone: 275-2609, com Iracema Pinheiro

Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer espera presença de grande público nos shows da Praça,
superando a participação dos jaraguaenses nas atividades de carnaval em 1997

Comdecon prepara plano de ação
o Conselho Municipal de

Defesa do Consumidor (Com
decon), em reunião realizada na

última segunda-feira (07/02), dis
cutiu a política de relação de con

sumo em harmonização entre

fornecedores e consumidores em

2000 e soluções às reclamações
mais freqüentes. Com br e na

discussão destes temas, i oram

eleitos dois pontos chaves para
plano de ação a ser efetuado este

ano: baixar normas de instruções
ao comércio e divulgar orientações
básicas aos consumidores e

fornecedores.
De acordo coni o presidente

do Comdecon e coordenador do

Procon, advogado Mauro Mah

fud, o conselho verificou que o

maior número de reclamações
em 99 foi relativo a contratos de

leasing, garantia de produtos -

com destaque para máquinas de

lavar e aparelhos de som - e

prestação de serviços. Já no

período de janeiro do ano passado
ao início de 2000, a maioria das

queixas dos consumidores é rela
cionada-a garagens de revenda de
automóveis. "Também foi veri
ficado que o preço da cesta bási
ca de início de ano caiu em torno

de 1 % em relação a .dezernbro/

99", acrescentou Mahfud.

Quanto às escolas, Mahfud
esclarece que nada mudou:
continua proibido aos estabe
lecimentes de ensi no praticar
reajuste de mensalidades em

período inferior a um ano; as es

colas estão autorizadas a repassar

ao valor da nova mensalidade a

variação dos custos de pessoal e
de custeio, assim como a variação
decorrente da introdução de

aprimoramento de caráter

didático-pedagógico, desde que
comprovado através de planilha de
custo, que deverá permanecer à

disposição dos pais, alunos e das
entidades que os representem; fica

expressamente proibido expulsar
o aluno por inadimplênciadurante
o ano letivo,

O Conselho Municipal de

Defesa do Consumidor é integrado
pelo coordenador do Procon e

repre sentan tes da Secretari a

Municipal de Educação; da Acijs,
da CDL, das associações de bairros
e ONGs, do CPL, da Associação
das Imobiliárias e dos sindicatos de

trabalhadores. Quem quiser enviar
sugestões aos conselheiros pode
encaminhar correspondência, sob
o título "Sugestões Corndecon/

Procon", ao endereço daPrefeitura:
RuaWalterMarquardt, 1111 - CEP
89259-700 - Barra do Rio Molha.

PALESTRA - o coordena
dor do Procon, Mauro Mahfud,
realizará uma palestra no próximo
dia 21, a partir das 20h, no

auditório da Acijs, destinada a

proprietários e funcionários de

automecânicas. "O objetivo é

orientar as pessoas que trabalham
neste segmento sobre os

, problemas e cuidados, deveres e

obrigações das autorne-cânicas
em relação ao Código de Defesa
do Consumidor", explicou o

palestrante.

Encomendas de alevinos
encerram nesta sexta

As encomendas de alevinos II (de 7 a lOcm) e de alevinos I

(3cm) encerram nesta sexta-feira. Os criadores jaraguaenses inte
ressados sua aquisição devem se dirigir à Divisão de

Agropecuária, na Secretaria de Agricultura eMeio Ambiente, onde
estão sendo disponibilizadas as seguintes espécies, em milheiro:

carpa húngara, carpa colorida, carpa prateada, carpa cabeça gran
de e carpa capim ao preço de R$ 104,50 (alevinos II) e R$ 45,00
(alevinos I); tilápia revertida, R$ 76,00 (II) e R$ 36,00 (I); pacu,
R$ 123,50 (II); jundiá branco, R$ 123,50 (II) e R$ 63,00 (I);,
jundiá rosado, R$ 142,50 (II) e R$ 81,00 (I); traíra, R$ 150,00
(I); e traírão, R$ 200,00 (I).

Os alevinos de traíra e traírão serão vendidos somente a quem

comprar ti lápi a. A entrega das encomendas ocorrerá em 17 de

fevereiro.
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Morador recolhe tatu-mirim
em casa e devolve à mata'

Polícia Ambiental
nöopôde
se deslocar
de Joinville

Guaramirini - o açougueiro
Laumir Montoski, residente às

margens da BR-280, em Guara

mirim, recolheu um tatu, na ma

drugada de segunda-feira, no pátio
da fábrica de artefatos de cimento
da família. Vizinhos supõem que o
animal, uma fêmea, seja da. espécie
Mirim, comum na região. Mon-

toski manteve o animal preso até a

chegada de policiamento compe
tente para resolver o caso.

.

- Ouvi os latidos dos cachor
ros quando o animal entrou na fir
ma e fui ver o que era -, conta o

morador, que decidiu prendê-lo até

a manhã seguinte para encaminhar
o animal à instituição adequada.
"Se eu soltasse o tatu, os ca

chorros ou os vizinhos iam matá-
10 ou então ele ia morrer. no as

falto", explica Montoski, que
recebeu até proposta de vizinho

que queria comprar o bicho para
comer. Acionada, a PolíciaMilitar

de Guaramitim esteve no local,
mas não removeu o animal.

"Não podemos fazer nada. Pre
cisamos esperar a Polícia Am

biental", informou o soldado
Marcos Wilson.

A sede mais próxima da Polícia
Ambiental fica em Joinville, e a

viatura atendia ocorrência em

Garuva, quando foi acionada. Na
noite de segunda-feira, outro carro
da Polícia Militar foi enviado e

retirou o animal. Montoski acom

panhou os policiais até a mata, para
se certificar de que o tatu seria

solto. (LiSANDREA COSTA)

Presos vão confeccionar cadeiras para aAjadefi
Jaraguá do Sul - Em cam

panha realizada no mês de dezem

bro, a Ajadefi (Associação Jaragua
ense de Deficientes Físicos)
arrecadou 160 bicicletas usadas pa
ra a confecção de cadeiras de ro

das. Ontem, omaterial- que esta
va depositado no Clube Atlético

Baependi - foi carregado em ca-

minhão da Prefeitura e encaminha
, do ao presídio de Joinville, onde
os detentos vão se e�carregar da

.

construção das cadeiras.

Normalmente, são necessárias
seis bicicletas usadas, em bom

estado, para a confecção de uma

cadeira de rodas. "Mas nós ganha
mos muita sucata, não sabemos

o que vai dar para aproveitar. As
que não estiverem furadas, os

presos lixam e consertam", explica
o diretor-tesoureiro da Ajadefi,
Afonso José Petri. O material
deveria serenviado ao presídio de

Rio do Sul, mas a entidade optou
por Joinville, por ser mais próximo.
(LC) Missão: Montoski salva tatu das garras dos cachorros e vizinhos

Laboratório Jaraguaense comemora 43 anos

Fazendo parte da História de Jaraguá do Sul, laboratório busca inovações, tecnologia e qualidade

Dispondo de equipe
especializada, equipamentos de
alta tecnologia e oferecendo
trabalho com qualidade o

Laboratório Jaraguaense
festejou aniversário no dia 2 de

fevereiro, completando 43 anos

de muito trabalho,
reconhecimento e sucesso

dedicados à saúde dos

jaraguaenses.
Trabalhando com reativos de

qualidade e os melhores

aparelhos disponíveis no Brasil
como o CobasMira, um

aparelho de automação que
realiza os exames de bioquímica
comparando a análise com três
curvas de referência dando uma

segurança de 100% no resultado,
. também dispõe de equipamentos
com tecnologia americana para.
realizar hemograma com leitura

das células a laser, e outros

aparelhos automatizados que

possibilitam e facilitam a

realização de exames de

imunologia e hormônios, que
eram realizados em cidades

vizinhas.

Fazendo parte do Controle de

Qualidade da Sociedade Brasileira
de Análises Clínicas.o
Laboratório Jaraguaense mantém

o título qualidade de excelência e

recebeu uma "menção honrosa"

por fazer parte do grupo de
laboratórios do país que
conseguiram durante o ano

inteiro acertar 100% no setor de

microbiologia.
Contando com 27 colaboradores
distribuídos em vários setores

como recepção, informática,
administrative, técnico,
hematologia-bioquímica,
microbiologia, imunologia,
hormônios, coletas e limpeza, o
laboratório também é referência

para alunos das faculdades de

bioquímica, estando cadastrado

nas universidades para receber

estagiários.
Atendendo aos dois hospitais da

cidade em regime de plantão 24

horas por dia, o laboratório
também é vinculado ao

hemocentro, adrninistrando e

dando assistência nas doações.
Fundado (10 ano de 1957 pelo
recém formado na faculdade de

Farmácia e Odontologia de Santa

Catarina, Mario Sousa, o
Laboratório Jaraguaense foi
crescendo aos poucos, já que

naquela época os recursos

tecnológicos eram quase
inexistentes.
De acordo com Sousa, sócio do

laboratório, "o início foi muito
difícil. Foram 15 anos trabalhando
sozinho e dormindo de três a

quatro horas por noite dando

plantão e fazendo os exames que'
eram todos manuais e levavam

muito ternpo", e acrescenta que,

"após essa fase foi firmada

sociedade com Irineu Pasold,
durando 25 anos".

Sousa destacá que "hoje todos

os setores do laboratório são

automatizados e os exames são

realizados com rapidez e
exatidão",
Atualmente trabalha em

sociedade com o filho, Mario
Sousa Júnior, também

bioquímico, e afirma que "o

futuro das análises clínicas é

uma constante atualização em

termos de técnicas e

equipamentos".
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lo) cP................... Roubo de relógio por pouco não termina�@�[Q)�
Cw"'.'.Ó".,",' em morte no centro de Jaraguá do Sul

Fotos: Edson Junkes

do Sul; a vítima foi encaminhada
ao Pronto-Socorro do Hospital
São José. O jovem não corre ris
co de vida.

A denúncia de roubo do reló

gio foi registrada quinta-feira pas
sada pelo menor. Segundo F.,
Siqueira contou com a ajuda de

mais dois amigos para abordá

lo, na Vila Lenzi, e levar o objeto.
"Não descarto a possibilidade do
acusado ter roubado o relógio
para trocar por drogas", disse o

delegado responsável pelo caso,

Ilson José da Silva, acrescen
tando que Vanderlei Siqueira tem
pelo menos quatro passagens
pela Delegacia do Município.
"Sempre envolvido em confu
sões e furtos", disse.

A briga entre Siqueira e

Júnior, domingo, por volta das 4

horas da manhã, chamou a aten-

Desempregado
desfere facadas
e acaba detido

por populares

ção dos freqüentadores que
estavam em frente à casa notur

na. Júnior escapou dos golpes
fatais, próximo a veiajugular, ao
se proteger com os braços. O
laudo médico atestou que a

vítima recebeu pelo menos cinco,
facadas superficiais no rosto e

pescoço. "Por um relógio, quase
vira uma tragédia", frisou o

delegado Ilson José da Silva.
O delegado deverá entrar

com o pedido de prisão preven
tiva na Vara Criminal centra
Vanderlei Siqueira. O desempre
gado já responde a um inquérito
no Fórum local por furto de

veículos, ano passado. "O princi
pal argumento será o roubo de

relógio seguido de agressão. O

agravante é a tentativa de homi

cídio", explicou o policial.
(PETERSaN IZIDORO) Flagrante: Siqueira está preso

Jaraguá do Sul - O roubo
de um relógio quase terminou em

tragédiana madrugada de sábado

para domingo. A confusão ocor

reu em frente à Boate Notre, no
Centro, depois que Darci Do

mingos Júnior, 18 anos, flagrou
o relógio roubado do amigo, o

menor F.G., ] 6., no pulso do

desempregado Vanderlei Si

queira, 23. Ao questionar como
Siqueira teria conseguido o ob

jeto, Júnior recebeu várias fa

cadas no rosto e no pescoço.
Socorrido por Voluntários do

Corpo de Bombeiros de Jaraguá

Desaparecido
Jaraguá doSul- A polícia

investiga o desaparecimento de

Eliandro Przysini, 18 anos. O

metalúrgico Vilson Przysini não
tem informações sobre o filho

desde quinta-feira passada,
quando o jovem sai u de casa para
cortar o cabelo e não mais

retomou. Segundo o pai, Eliandro
está com a cabeça raspada. A
última vez que o garoto foi visto,
estava andando de bicicleta nas

proximidades do Bairro Vieiras,
onde reside a família. Przysini
estava vestindo camiseta e calça
preta e tênis branco.

Jovem não retorna e aumenta

a expectativa na família Jurk
Pancadaria

Corupá - Briga entre ado

lescentes, na madrugada de sá

bado para domingo, naDanceteria
Overnight, chamou a atenção dos
policiais. O saldo da pancadaria
foi de uma pessoa detida e outra

ferida. Cláudio Luis Rohdbacher,
19 anos, natural de Corupã, foi
detido depois de agredir com
socos e pontapé Edenilson Haffe
mann, 25 anos.

Massaranduba - O casal
Ildemar e Verônica Jurk teve

frustrada a expectativa de que o

filho Vilrnar Jurk, 18 anos, reto

rnasse para casa, no Ribeirão

Irma, durante o final de semana.

Embora aguardado com ansieda
de pela famíJia, ele não deu qual
quer sinal. Hoje completa-se 16
dias que o jovem deixou a residên

cia, no interior do Município,
depois de uma discussão com os

pais, sem deixar pistas sobre seu

paradeiro.
Um telefonema que o jovem

deu à casa do tio Irineu Jurk, na
mesma localidade, namadrugada

,

do dia 29 de janeiro, sem revelar

onde estava, aparentemer.te
tranqüilizou a família em relação
a hipótese de suicídio, mas não

desfez o mistério. O casal de

agricultores sequer tem idéia onde
o fi lho possa estar.

Vi lmar havia completado 18
anos na semana em que saiu de

casa, depois de novamente

desentender-se com os pais. A
família disse que cancelou o

reinício das buscas, por não saber

onde começar. "Já procuramos
em todos os parentes e vizinhan

ça", diz o agricultor. Ildemar
garantiu que o filho não deve
temer qualquer represália e que
se voltar será 'bem recebido. "A
nossa preocupação é com a

segurança dele", comentou.
O comandante do Corpo de

Bombeiros Voluntários de

Guaramirim, Ildemar Alves

Lisboa, acha desnecessárias
novas buscas, a não ser que a

família tenha qualquer nova

informação. "Já vasculhamos
toda a área". A delegada Jurema

Wulf disse não ter novas infor

mações sobre o caso. Diante dos

últimos acontecimentos, disse a

delegada, parece mesmo tratar

se de uma questão de divergência
na família. (Milton Raasch)

Irresponsabilidade
Jaraguá do Sul- Um moto

rista embriagado quase provocou
uma tragédia sábado, por volta das
11 h30, naRua JoséNarloch, Bairro
Chico de Paulo. O Del Rey, placa
BFA-6260 (Indaiatuba), conduzido
por Ademir Rodrigues Alves, 21

anos, colidiu no Uno, placa BGM-
5609 (Jaraguá do Sul) dirigido por
Marli Samento, 34. Teste de bafô
metro realizado em Alves acusou

três gramas de álcool por litro de

sangue, confirmando a embriaguez. Jurema Wulf: "Trata-se de uma divergência familiar"

�
�

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 961
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Vistoria: Criciúma (E) conheceu o alojamento do Estádio João Marcatto, na manhã de ontem

Ex-jogador se
apresentou
ontemno
'João Marcatto'

Janaguá do Sul - A di
retoria do Jaraguá anunciou on

tem a contratação do ex-jogador
Paulinho Criciúma, 38 anos,
como o novo treinador do clube

para esta temporada. Acompa
nhado pelo preparador físico
Emerson Tomazzi, 27, Criciúma
conheceu a estrutura do Estádio
João Marcatto e esteve reunido,
durante toda a tarde, com o

dirigente José Roberto do Carmo

para acertar os detalhes do
contrato. A proposta da diretoria
é manter o treinador até o final
do Campeonato Catarinense da

Segunda Divisão.
Depois de 15 anos .de car

reira, que começou no Criciúma,
passando pelo Botafogo, do Rio
de Janeiro, e em alguns clubes
do futebol asiático e europeu,
Paulinho tem um novo desafio.
Comandar pela primeira vez um

time profissional. "Aceitei o
trabalho com o objetivo de

aprender no novo cargo e ensinar
o que aprendi ao longo da minha

carreira", disse.
Com menos da metade dos jo

gadores que terminaram a tem

porada passada à disposição para
este ano, o diretor José Roberto
do Carmo anunciou que pretende
reformular o elenco a partir da

Diretoria anuncia contratação
do técnico Paulinho Criciúma

próxima semana. O grupo deverá
se reapresentar no Estádio João

Mareaue para a pré-temporada no

dia 2] de fevereiro. "Acredito que
dê tempo para fazer um trabalho
físico acelerado e depois liberar
os jogadores para o .treino com

bola", avaliou o preparador Emer
son Tomazzi.

Carmo afirmou em entrevista
coleti va, ontem de manhã, que o

.novo treinador terá autonomia

para indicar nomes de reforços.
"Alguns jogadores que estão no

Sul do Estado já me contactaram.

Agora, vou passar a lista para a

diretoria", frisou Paulinho
Criciúma. O dirigente admitiu que
falhou em 1999, quando optou
em formar o time do Jaraguá
apenas com jogadores de I 8 a 23
anos. "Hoje, tem que misturar a

experiência com a juventude",
concluiu. (PETERSON ISIDORO)

Fluminense e Internacional
cotados para amistosos

I Fluminense e;Jnternacional
t são os clubes s para os

amistososprö .) peladi-
retoria do'1aragua neste primei
ro semestre. Segundo o diretor
José Roberto do Cermofas ne

gociações com os dois times es-
tão adiantadas. "Mantive conta
to pessoalmente com a diretoria
do Fluminense PétTa·acertar a

vinda da equipe Pl1tiê.9á. O Inter

'nacional tarn '

'oudavo
rável a um afhís
Carmo. mi

O dirigente quer aproveitar
a folga no calendário do clube
carioca para trazero atual cam

peão brasileiro da Série C a Ja- '

I raguá do SuLB confirma-

I do, o arlÍstos x�á ,i:lbrir
, oficialmente ada do

�.Jªraguá, e novo
� grupo de j ara a
l.= ,�,� "".��"�':''lli.=w,,�:R<,d;�

torcida. Como o.Estadual doRio I

de Janeif,p só v,!ycomeçar no i
final de n2arço>para os quatro J
maiores cllib�s da cidade, o

Fluminense poderá ser o prin
cipal atrativo para os jaraguaen
ses antes do inicio do Campeo
nato Catarinense da Segunda
Divisão, previsto para o dia 31
de abril.

,)

descartou

tam-idesde trazer o
-!i_J��"'- _" -,.'_

ante oEstadual
da SeguH.c1öh,a .•P 2it.1be gaúcho I
já estava�ôndado para jogar em, �

Jaraguá do Sul ano passado.1
"Vai depender das datas dis

poníveis e ç1q,acerto financeiro",
afirmou o diretor. Em 1999, a

os times

i�!pt'jnqpal a ,�mistosos I
centra o Jàraguá. (PI)

Noalvo
Professor César Augusto Carneiro de Oliveira, profissional de alto
nível, volta às origens e coordena, a partir deste ano, a equipe

masculina de Vôlei da Fundação Municipal de Esportes. Depois de
três anos se dedicando à equipe feminina do Colégio Divina

Providência, Oliveira aceitou o desafio de remodelar o time de

garotos para os Jesc (Jogos Escolares de Santa Catarina) e

Joguinhos Abertos. Um fato curioso. Após 13 anos, César de
Oliveira está novamente ao lado de Luderitz Gonçalves Filho. Em
1987, Oliveira estava no comando técnico da seleção catarinense,
durante o Campeonato Nacional de Seleções, e na quadra, um

jovem de 19 anos, chamado Luderitz Gonçalves Filho, então atleta
do Frigorífico Chapecó.

Bola pra frente
Escolinha Meninos de Ouro organiza, em parceria com a

Fleischamnn & Royal, o primeiro campeonato aberto de escolinhas
de futebol de Jaraguá do Sul. A data ainda está indefinida, mas

Carlos Alberto, professor da Meninos de Ouro, garantiu presença de

representantes de Itajaí e Blumenau no torneio.

Um técnico com estrela

Olhos abertos
Paulinho Criciúma, novo
técnico do Jaraguá Futebol
Clube, conheceu a estrutura do
Estádio João Marcatto e gostou
do que viu. Tem a mesma

opinião daqueles que acompa
nham e gostam do futebol. A
cidade merece, no mínimo,
estar na Primeira Divisão.

Especulação
Especula-se que o Estadual da

Segunda Divisão, que começa
no início de abril e termina em

julho, terá 18 times. Um

exagero e uma agonia para os

clubes com pouco dinheiro.
Afinal, aumentará o número de

jogos, viagens, taxas e despesas
extras na Federação.

Técnico da FMElBreithaupt/
Caraguá, Manoel Dalpasquale,
embarca amanhã para São Paulo
rumo ao seu maior desafio.
Tentar classificar a equipe
jaraguaense para a fase final da

Taça Brasi I de Futsal. A Seletiva
contará com um representante
do Mato Grosso, outro do Mato
Grosso do Sul e os donos da
casa. Se conseguir, Maneca
incrementá um currículo que,
entre tantos títulos, já figuram
os Jogos Escolares de Santa

Catarina, Joguinhos Abertos e

Jogos Abertos. Apesar de falar

que a competição será difícil,
para alguns, confidenciou que
a equipe tem Doas chances de
trazer o título e a vaga para Jara

guá do Sul.

Rápidas
* Renan Levy da Costa, coordenador geral da modalidade de Xadrez
da FME (Fundação Municipal de Esportes), foi taxativo: "Se

mantermos a base, Jaraguá do Sul terá uma equipe campeã dé Jogos
Abertos num futuro próximo".
* Jaraguá FC abre inscrições para as escolinhas de futebol,
agora sob o comando de Ricardo, ex-jogador do GE Juventus,
nas categorias Infantil e Juvenil. Interessados devem procurar
a secretaria do clube ou através do telefone 370-7607.
* "O jogo foi muito prejudicado por essa 'apitação'". Palavras do

maestro da bola, Roberto Rivellino, ao comentar, aí sim, a arbitragem
do jogo Chile 1 x O Argentina, do Pré-olímpico.
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Sauber aposta em uma

"nova Jordan" em 2000
Yahoo! desbanca cigarro e

coloca a Internet naFórmula 1
Zonta na BAR e o de Michael

Schumacher na Ferrari, enquan
to ambos se recuperavam de aci
dentes -, já foi seu companhei
ro de equipe em 98, naArrows.
Assume o lugar de Jean Alesi,
que se mandou para a Prost.

A principal mudança do carro

em relação ao do ano passado é

pouco visível a olho nu: seu peso.
,A "dieta" resultou num chassi
cerca de 50 kg mais leve, 25 kg
tirados do conjunto motor

câmbio. Isso permite jogar com
lastros, mudando a distribuição
de pesos em função das carac

terísticas de cada circuito. O peso
mínimo regulamentar de um car

ro de FI, com o piloto dentro, é

de 600 kg.
O motor que a Sauber usará

nesta temporada é a mesma

versão utilizada pela Ferrari no
GP da Itália do ano passado. As

, duas equipes têm um acordo de

cooperação e desde 97 o time de

Maranello vende seus motores

velhos aos amigos helvéticos.

"Era um dos mais confiáveis do

ano passado, quase não

quebrava", disse Peter Sauber. O
câmbio será de fabricação pró
pria. "O deles é muito caro, sofis
ticado e complicado" Na Sàuber,
o motor muda de nome e se

chama Petronas, a estatal malaia
de petróleo, patrocinadora e

sócia da equipe. (WUMC)

Zurique - Mirem-se no

exemplo da Jordan. É mais ou

menos .o que Peter Sauber disse
durante o lançamento oficial do
carro que seu time vai utilizar na

temporada 2900 da Fórmula 1.

Em outras palavras: mesmo com

um orçamento limitado, dá para
conseguir mais do que os parcos
cinco pontos que a Sauber ob
teve no ano passado. A Jordan,
uma equipe que pertence ao gru
po das "médias", acabou o Mun
dial em terceiro lugar, à frente,
por exemplo, das poderosasWil
liams e Benetton. A Sauber ter
minou o campeonato em oitavo.

,

- No ano passado comete

mos muitos erros. O carro não

era confiável e nossos pilotos
perderam a motivação por causa
do mau começo de campeonato,
falou o dono da equipe suíça.

O modelo CI9 foi apresenta
do no Hallenstadion de Zurique,
uma arena multiuso com capaci
dade para sete mil espectadores.
Desenhado por Leo Ress, autor
de todos os projetos da Sauber

na F-I, foi um dos primeiros car
ros novos a ir para a pista, no fi
nal de 99, testado por Pedro Paulo
Diniz e Mika SaIo, seus pilotos.

O brasileiro vai para seu

segundo ano no time suíço. SaIo, ,

que foi uma espécie de "substi
tuto oficial" da última temporada
- ocupou o lugar de Ricardo

DivulgaçãolWarm Up

Indústria
tabagista cede
lugar para
a tecnologia

São Paulo - Sai o cigarro,
entra a Internet. A substituição
foi anunciada pela Prost durante

a apresentação de seu novo carro,

o AP03, há dez dias, em Barce
lona. A equipe, sucessora da Li

gier - que desde os anos 70 ti
nha o apoio da indústria tabagista
-, ganhou o patrocínio da

Yahoo!, empresa norte-americana
criada em 94 como um site de

busca de endereços na Internet ',Mudança: novo carro da Prost traz o patrocínio da Yahoo!

que hoje é um dos principais por
tais de acesso dos EUA. O contra

to, o primeiro envolvendo uma

empresa nascida na Internet e

uma equipe de F-I, terá a duração
de três anos. O valor estimado é
de US$ 25 milhões.

Desde que comprou a equi
pe, no final de 96, Alain Prost

sempre teve como principal
patrocinador o cigarro Gauloi
ses. Antes, na Ligier, eram os

Gitanes que inseriam seu logotipo
nos carros. As duas marcas

pertencem à Seita, empresa
estatal francesa. É o segundo
time que troca o dinheiro do

tabaco pela indústria ligada à

informática neste ano. O outro

foi a Williams, que perdeu os

cigarros Winfield e ganhou,
como major sponsor, a fábrica

de computadores Compaq.
A publicidade de cigarros será

proibida em todos os países da
Comunidade Européia em 2006.
Mas a F-I deve abolir o tabaco já
em 2003, segundo a FIA (Federa
ção Intemacional de Automobi-

_

lismo). Com a saída da Winfield e

liams), Teleglobe (BAR), Marco
ni e MTCI (Benetton), MCI (Ja
guar), Telefónica (Minardi), D2
Digital (McLaren) e Deutsche

Post (Jordan) são algumas das

empresas do ramo que já estão

na categoria - seja operando
com telefonia digital e fixa-, ou
como fornecedores de conteúdoda Gauloises, sobraram cinco

equipes patrocinadas por marcas

de cigarro: McLaren (West), Fer
rari (Marlboro), Jordan (Benson &
Hedges), Benetton (Mild Seven) e
BAR (Lucky Strike). Pela primeira
vez em muitos anos, o cigarro é

minoria nà categoria.
Com a entrada da Yahoo!,

para sites, ou ainda como prove
dores de Internet.

Junte-se o dinheiro que esses

grupos já depositam nas pistas
à fortuna investida pelas monta
doras (Fiat, Mercedes, Ford,
BMW, Peugeot e Honda), e está
anulada a ameaça de quebra
deira geral que se previa com a

saída da indústria tabagista.
(WARM UP MOTORSPORTS COVE

RAGE)

consolida-se a tendência da F-I

de buscar suas receitas publicitá
rias no mundo das comunicações.
Nortel Networks e Reuters (Wil-

Pedro.Paulo Diniz teve uma
boa impressão do carro que a

Saaber.preduziu para esta tem

porada, segundo ele "muito me
lhor que o do ano passado",
"Esse negócio de reduzir o peso
foi fundamental. E começamos
'cedo a andar com o carro, antes

do Natal, o que foi muito im

portante para corrigir os pro
blernàs que sempre aparecelTI
em modelos novos", disse

Segundo Diniz, aSaubet te
rá de melhorar sensivelmente
sua performance em treinossno
ano 2000. "Nossas posições cl

Iargada em 99 eram i(lins. Isso
comprometia o desempeI:)bo'>'
nas corridas", fàl?u. "Pizem'qs '

tempos competitivos nos testes

de Barcelona, mas é gificil jll�
gai'önde vamos estar em rela�ão
aos outros. Só vai dar pasa sar,'"
ber mesmo no primeiro trei

'I

para o GP da Austrál)a:\ so
clliiu.' A prova de :wt;�lbotl,rpe,

í

Hakkinen volta
a ter problemas

Arrowscontrata
JosVerstappen

Diniz supera
aMcLaren

Zurique __:_ A Arrows anun

ciou a contratação do holandês
Jos Verstappen, 27 anos, como

segundo piloto para a temporada
2000 da Fórmula 1. O piloto esta

va afastado da categoria desde
1998, quando disputou nove GPs
pela Stewart. O primeiro piloto
da Arrows será o espanhol Pedro
de La Rosa.

Verstappen estreou na F-I
pela Benetton em 1994. Em

1995, correu pela Simtek. No
ano seguinte, foi para a Arrows,
pulando para a Tyrr�1I em 1997
e fechando seu ciclo com a Ste
wart.' Seus melhores resultados
foram dois terceiros lugares em

1994, nos GPs da Hungria e da

\ Bélgica. (WUMC)

São Paulo - O piloto Pedro

Paulo Diniz foi a surpresa nos

testes da F-I em Barcelona. O
brasileiro da Sauber fez o melhor

tempo, deixando para trás os dois
carros da McLaren. Ele andou
com o modelo él9 da equipe,
apresentado na semana passada
em Zurique, Suíça.

O resultado deixou Diniz oti
mista. "Vínhamos andando sem

pre com bastante combustível e

,
hoje tiramos U1TI pouco para ver

como o carro reage quando está

mais leve. Fica um pouco ner

voso, mas nada que os testes não

corrijam", disse. "É um carro

mais competitivo que o do ano

passado, sem dúvida. O motor é

mais potente ", avaliou. (WÚMC)

Jerez de La Frontera -

Não é o início de trabalho com o

qual o bicampeão mundial de
Fórmula I sonhava. Pela segun
da vez consecutiva, Mika Hak-

.

kinen teve problemas mecânicos
com o novo McLaren MP4115.

A suspensão traseira quebrou no

treino na manhã de quinta-feira,
e ele conseguiu andar apenas pela
tarde, durante uma hora. O me

lhor tempo, depois de 38 voltas,
foi de I min24s40.

David Coulthard, com o mo

delo de 99, foi mais rápido que
Mika, com Imin23s61. O esco

cês garantiu que será um piloto
muito mais combativo nesta tem

porada, "Não serei bonzinho co

mo no passado", falou. (WUMC)
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Jaraguaenses buscam título
inédito do Futsal brasileiro
Seletiva da

Taça Brasil
será realizada
em Osasco

Jaraguá.do Sul- A FME/

Breithaupt/Caraguá embarca

hoje, às 9 horas, para Osasco,
na Grande São Paulo, para'
disputar, de amanhã até sábado,
a principal competição desde a

fundação da equipe. O time

jaraguaense será o único repre
sentante catarinense na Seletiva
da 27a Taça Brasil de Futsal, que
reunirá os campeões estaduais,
divididos em dez grupos, na

fase eliminatória do torneio. Os
dois primeiros classificados

garantem vaga à etapa final, que
acontece a partir do dia 15 de

fevereiro no Complexo Es

portivo de São Januário, no Rio
de Janeiro.

Além da FME/Breithaupt/
Caraguá, a Chave D ainda conta

com a equipe do São Paulo,

apontada Gomo favorita a uma
das vagas, a UDCB/Pelezinho,
representante do Mato Grosso do

Sul, e Gráfica Genus/Lixeira, do
Mato Grosso. O grupo sofreu
baixas com a desistência dos
times do Acre e Roraima, pré
inscritos na Seletiva. "Apesar
disso, acredito que não serámais

fácil, pois, teoricamente, as duas
equipes eram as mais fracas",
frisou o técnico da FME/Brei
thauptiCaraguá, Manoel Dalpas
quale.

A equipe estréia amanhã no

torneio, às 19 horas, contra a

UDCB/Pelezinho. Dalpasquale
aposta em um bom resultado na

estréia para encaminhar a

classificação rumo às finais.
Mesmo desconhecendo os

adversários do Mato Grosso e

Mato Grosso. do Sul, o técnico

jaraguaense acredita que os

confrontos serão equilibrados.
"Sabemos que as duas equipes
procuraram reforços nos

grandes centros do País, exclu-
<'

sivamente para essa com-

petição", salientou.
ESTRÉIA - Para ojogo de

abertura, Manoel Dalpasquale
terá o time completo. Xande está

recuperado de uma contusão na

panturrilha direita e já treinou
com bola segunda-feira. Dedé,
contratado no início da tem

porada, também foi liberado pelo
Departamento Médico após
tratamento de tendinite. "São

jogadores importantes que ficam
à disposição", revelou. Dalpas
quale viaja sem definir o time

titular. Entretanto, o treinador

utilizou exaustivamente durante

os treinos os alas James e Pa

trick, o fixo Chico e o pivô Altair.
"Acredito numa classificação",
arrisca o treinador.

A FME/Breithaupt/Caraguá
joga na segunda rodada da

Seletiva diante da Gráfica Genus/

Lixeira, 'de Mato Grosso, e

termina a participação enfren

tando o São Paulo. "Precisamos

fazer resultado nas duas pri
meiras partidas", frisou Manoel

Dalpasquale. (PETERSON IZIDORO) Liderança: Xande está de volta à equipe depois de sofrer contusão
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