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estofados e colchões

Celestino Secco.

O 'presidentemicrorregional
do PPB, LuizAntônio Grubba,
informou que a legenda não

descarta a possibilidade em

disputar as eleições com chapa

pura. Mas disse que o partido
está aberto a negociações.
A Executiva não descarta a

possibilidade de disputar as

eleiçõesmunicipais com chapa
pura. Página 3

A Executiva do PPB de

Jaraguá do Sul decidiu lançar
O vereador Moacir Bertoldi
como candidato aprefeito nas

eleições deste ano. A proposta
foi apresentada pelo próprio

parlamentar em reuniao

realizada no final da semana

passada, que reuniu filiados do
Município e lideranças esta

duais, como os secretários Eni

Voltolini, LeodegarTiscoski e
Fotos: Edson Junkes/CP

Tumulto: condutor tenta furar bloqueio e briga no protesto dos moradores da Estrada Itapocuzinho, na tarde de ontem. Página 7

Bogo vence na

primeira etapa
Aciag discute
200 sugestões

PMDB ainda não Construtora Proma

definiu candidatos lança Verde Mar
A Construtora Proma

lançou na semana passada o

Residencial Verde Mar, a ser
construído em Balneário de

Piçarras. Com 33 aparta
mentos de 162 e 168 metros

quadrados, o edifício é o

primeiro construído fora de

Jaraguá do Sul. Página 5
\

A Aciag (Associação
Comercial, Industrial e

,

Agrícola de Guaramirim)
analisa as 200 sugestões apre
sentadas para a elaboração do
planejamento estratégico, que
orientará as atividades da
entidade nos próximos dois
anos. Página 7

O piloto Douglas Bogo
venceu a primeira etapa do

Campeonato Catarinense de

Automobilismo, realizada no
domingo, no Autódromo
Cavalo de Aço, em Joaçaba.
Com a vitória, o jaraguaense

_

assumiu a liderança na cate

goriaMarcas A. Página 14

O Diretóriodo PMDB de
Guararnirim deve encomendar

pesquisa para apontar os

prováveis candidatos a pre
feito e vice. O prefeito Anto
nio Carlos Zimmermann ainda
não se decidiu sobre a pos
sibilidade em dipustar a

reeleição.Página 4
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Discurso de ocasião
o�FL saiu na frente na corrida presidencial de 2002. Depois

de encampar o programa social do PT, quando apresentou o

Projeto de Combate à Pobreza, o partido de Antônio Carlos

Magalhães prega a implantação do salário mínimo de US$
100,00. A proposta passaria despercebida se não fosse uma

campanha audaciosa com a distribuição de cartazes simbolizando
um cheque de US$ 100,00 com a assinatura do presidente
Fernando Henrique. O caso gerou um quiprocó no governo, o
que exigiu panos quentes dos dois lados.

O Palácio do Planalto tratou logo
de desautorizar a campanha,
afirmando que a assinatura do

presidente fôra falsificada. O
idealizador do projeto, deputado
federal Luiz Antônio deMedeiros,
ex-presidente da CGT, desculpou-se
afirmando que não se tratava da
assinatura do presidente, mas sim de

um "rabisco". A emenda ficou pior
que o soneto. Todavia, o senador

Antônio CarlosMagalhães bateupé
e apoiou o correligionário. Aliás,
Medeiros jura que ao apresentaro
projeto a ACM obteve como

resposta: "Vá em frente!"
O episódio é mais um capítulo da

novela Eleições 2002. O PFL busca um álibi para apear do

governo e um projeto de repercussão nacional para bancar uma
candidaturaprópria à presidência daRepública. Assim, nadamais
natural do que apelar para o combate à pobreza - mais de 45
milhões de pessoas sobrevivem comR$ 80,00 mensais - e para
o bolso demilhões de trabalhadores que ganham salário mínimo.
A legenda quermarcar posição emensurar o poder de fogo para
lançar-se à presidência.

As propostas, entretanto; não passam de firulas típicas de

campanhas políticas. O PFL sempre esteve no poder e nunca
se preocupou com a situação de miséria do brasileiro, muito
pelo contrário, é co-responsável por ela. O que o senador
Antônio Carlos quer é abrir o debate em torno de temas de
interesses nacional e liderar o movimento, aproveitando para
lançar a candidatura de um nome do partido para puxar o
bloco dos "descontentes" com a política econômica do

governo FHC.

.
" A missão do PFL é árdua. Por enquanto, o partido não

tem nenhum nome que possa assumir uma candidatura com
reais chances de vitória. O senador aposta nos índices de

popularidade da governadora do Maranhão, Roseane Sarney,
e tem se declarado à disposição do partido. Mas sabe que
num confronto direto com outras legendas, o PFL sucumbiria.
Político hábil e centralizador, ACM tem outras aspirações para
o partido. Não quer vê-lo a reboque do PSDB na próxima
eleição presidencial.

No entanto, o jogo perigoso do PFL poderá contribuir
decisivamente para o debate de temas nacionais, engavetados
há tempo. A guinada à esquerda deve render muitomais do que
críticas, pode ser a esperança de novos tempos. Quem não está
contente com o discurso do PFL é o governo, que temmandado
reiterados recados apelando para a união contra a esquerda
retrógrada. Os tucanos preparam a ofensiva, enquanto tentam
apaziguar o ninho. Alheia, apopulação assiste a tudo sem conseguir
distinguirmocinhos e bandidos.

Foto do Fato

Proprietária de

borracharia,
Maria Dalva

da Silva auxilia
o marido 110

ofício,
provandf! que
as mulheres

.

abrem espaço
no universo

masculino. A

profissão
original dela é

costureira

Antiimperialismo e antineoliberal

I

A armadilha da globalização
obriga a formação de blocos econô
micos e condena os países do

terceiro mundo a manter severos

ajustes internos para receber

capitais dos círculos financeiros

mundiais, onde somente os gran
des grupos empresariais são

beneficiados. A situação nos con

duz a pensar em outra alternativa

que não seja necessariamente a

que nos oferecem. O que fazer?
Poderia perguntar qualquer dos
filhos da América Latina.

Possivelmente a medida prin
.

cipal seja a luta contra a onda
.

neoliberal e a participação de

todas aquelas classes sociais,
países, organismos, personali
dades, etc., que marcharão junto
a um novo grande projeto inde

pendentista.
A investida globalizadora do

capitalismo mundial e seus desas

trosos resultados para as maiorias
planetárias tem qualidade de
facilitar as coincidências antineoli
berais e antiimperialista, porque no

terreno prático ambas abraçam uma

mesma bandeira de luta.

Daí que a primeira de nossas

necessidades seja nos livrarmos

* Luiz Henrique Orti: Orti:

por inteiro do sectarismo, porque
na trincheira antiliberal coincidem

figuras e forças ocultas no interes
se de deter o desastre social.

Assustadora flexibilidade -

nenhum Estado interventor, gritam
em coro as novas vozes dessa
modalidade de capitalismo. Dizem
que as leis que protegem o

trabalhor, o consumidor e o meio
ambiente devem ser abolidas,
porque fazem mais mal do que bem.
A flexibilidade do discurso

neoliberal é nada mais do que
assombroso .

.

Alegam que os governos estão

sujeitos a pressões políticas e

. nesse mundo irracional o conve

niente se impõe sobre o necessário
e correto. Também expressam que
quando forem eliminadas as

barreiras comerciais, a "apolítica"
e eficiente livre empresa colocará
sua "magia" a trabalhar e virá uma

bonança econômica global sem

precedentes, isso não nos parece
maravilhoso?

Os cidadãos e os governos -

.

os porta-vozes do novo liberalismo
- dizem que o problemamaior que
enfrentam os países em desenvol
vimento e alguns desenvolvidos é

que os governos possuem um

poder dem asi ado so bre se us

cidadãos.

Mas ocidadão a que se referem

esses porta-vozes da injustiça
institucional não são os que vivem

nas favelas e nos assentamentos

do continente, nem os índios

ameaçados pelo progresso, nem as

crianças escravizadas, nem os

desocupados ou os aposentados
ou ainda o simples cidadão da

América Latina, mas sim os empre
sários e magnatas cujas vastas

lucratividade foram um tanto

reduzidas por legislações estatais,
muitas delas instituídas para
atenuar o caos social e ecológico
causado pelo capitalismo selvagem
que aí está.

É por isso que a ideologia
neoliberal não vê nada de mal

quando as empresas se intrometem
no funcionamento do Estado e

-perturbam o processo democrático
ou que visam mudanças sociais
como de nossa esquerda com o

intuito social que não é nada

simpático a essa. minoria anti

social.

* Estudante de Direito
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"Quem quiser vir conversar -+

conosco será bem-vindo. O PPB
fará uma análise criteriosa das

propostas apresentadas. Os
futuros aliados precisam pensar

juntos." (Presidente microrregional do
PPB, Luiz Antônio Grubba, sobre o

lançamento de candidato próprio e as

chances de coligações)

"Não conheço em nenhuma parte do mundo alguém
que esteja interessado em privatizar os meninos
de rua. Só os lucros." (Presidente de honra do PT, Luiz
Inácio Lula da Silva, criticando a política de privatização do

governo FHC)

"O que pega é catapora, e não conversa." (Ex
governador do Ceará Ciro Gomes - PPS - rebatendo as críticas

do PT sobre a reunião de integrantes da Executiva do PPS com
o presidente Fernando Henrique Cardoso)

"Ainda não fui desautorizado." (Deputado federal Luiz

Antônio de Medeiros� PFLlSP - sobre o cartaz encomendado

pelo partido que apresenta o salário mínimo de US$ 100,00)

"O secretário Bordin disse que se a gente fizesse
protesto na rua, iria cancelar a passagem do

caminhão-pipa." (Da comerciante Janete Cabral sobre a

revolta dos moradores com a poeira na rua que liga o Bairro

Santa Luzia ao Loteamento Spredemann)

.�m'Jabelionato....,. ......
.

T· de Notas e
-,

Protestos de

Osnildo Bartel
ir 373-0404

Móveis e Eletrodomésticos

Promoção de Estofados 20% de

desconto à vista
ou 6x sientrada

Fone (0**47) 379-1757

Rua 11 de Novembro, 2913-
Centro - Massaranduba - SC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

A,YISO DE PUBLIC4CÃO '

TERMO DE ANULACAO DA PUBLICACAO 00 AVISO DO EDITAL
DE TOMADA DE P_REÇOS �o 012/2000

SECRETARIA DE EDUCAÇAO 1 SECRETARIA DA FAMíLIA

o Secretário de Administração e Finanças torna público para
conhecimento dos interessados, que o aviso de Publicação do
Edital de Tomada de Preços n? 012/2000, foi indevidamente
publicado, porquanto não foi regularmente deflagrado o

processo licitatói-io, restando nula tal publicação.
Publique-se,

Jaraguá do Sul, 11 defevereiro de 2000 .

José Olivio Papp
Secretário de Administração e Finanças

Lideranças estaduais do PPB
. "_,, . .

promovem reumoes regionais
Vereador
Moacir Bertoldi
será candidato
a prefeito

Jaraguá doSul- Membros
da Executiva estadual do PPB

estiveram reunidos na semana

passada com lideranças des

municípios do Vale do Itapocu
para discutir as eleições muni

cipais. Na pauta, coligações,
articulações e estratégias de

campanha, A idéia do partido é

lançar candidato a prefeito em

todos os municípios, "respei
tando as legendas integrantes da

coligação Mais Santa Catarina

(PFL, PSDB, PTB e PL) e a

realidade local", O encontro

antecipa a reunião do Diretório

local, marcada para essa semana,

A discussão começou com os

coordenadores regionais de Barra
Velha e terminou com os de Jara

guá do SuL O encontro reuniu

os secretários de Saúde, Eni Vol
tolini; dos Transportes, Leodegar
Tiscoski; da CasaCivil, Celestino
Secco, esse também articulador

político do governo Esperidião
Amin (PPB); além do ex-depu
tado estadual Udo Wagner; do

secretário-geral do partido, Aldo
Rosa; do diretor de Operações da
Cohab (Companhia de Habita

ção), Ademir Izidoro; do presi
dente microrregional da legenda,
Luiz Antônio Grubba, e do ex

prefeito deJoinville Luiz Gomes.
Grubba classificou o encon

tro, que reuniu cerca de 50 filia
dos do Município, de produtivo,
O partido decidiu apresentar o

vereador Moacir Bertoldi como

pré-candidato a prefeito. "Lan-
Edson Junkes/CP

Reunião: PPB antecipa-se e lança Bertoldi a prefeito

çado não foi, Só será na conven

ção", ponderou Grubba, afir
mando que a proposta de candi
datura própria foi aprovada por
unanimidade. "Ficou claro a

vontade do partido", afirmou,
acrescentando que não se dis

cutiu alianças. "O PPB está aber
to a negociações, A exigência é

que 'os futuros aliados tenham

compromisso com o desenvol
vimento de Jaraguá do Sul",
discursou.

Na opinião de Grubba, a

discussão sobre coligações deve
ser posta mais adiante. "É extre

mamente cedo para se discutir

coligações. Por enquanto, o PPB
precisa trabalhar só em casa.

Conhecer o Município, levantar
as necessidades e discutir com a

população seus anseios para que
possa elaborar o programa de

governo", sugeriu, assegurando
que o projeto administrativo do

partido será realista, dentro das

condições orçamentárias e "sem

fantasias".
BERTOLDI - O vereador

Moacir Bertoldi não conseguiu
disfarçar a satisfação de ter visto
a proposta de lançamento de
candidatura própria aprovada,
que defendeu durante a reunião.

"Apresentei as justificativas e

mostrei que uma candidatura do

PPB poderá ser a terceira via ao

eleitorado", argumentou, acres
centando que o partido precisa
resolver os problemas internos

antes de pensar em coligação.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

PT insiste na candidatura de Dionei da Silva
Jaraguá do Sul' - Apesar

das críticas do presidente do

Sindicato dos Metalúrgicos, Jair
Mussinato, a Executiva do PT
confirmou o nome do advogado
e professorDionei da Silva como
candidato a prefeito, O partido
avalia internamente a possibilida
de de alianças com o PMDB, PPS
e PDT, mas as negociações estão
em compasso de espera, Não es

tá descartada a composição da

chapa majoritária com o PMDB,

Entretanto, impõe duas condi

ções: não incluir partidos de direi
ta e que a candidata seja Cecília
Konell.

Dionei informou que o partido
está se reunindo quinzenalmente
para traçar as diretrizes do pro-

grama de governo e as estratégias
de campanha. Ele disse que,
numa possível aliança, o partido
não abre mão de propostas bási
cas, como o Orçamento Partici

pativo, Banco do Povo, Progra
ma de RendaMínima e Educação
Libertadora, projeto já implantado
nas administrações petistas, que
tem como fundamento garantir a

manutenção das crianças em idade

escolar nas escolas, através de
bolsa-escola às famílias carentes.

Sobre coligações, Dionei
,

assegurou que não houve nenhuma

negociação oficial.' "Estivemos
reunidos com o PPS, mas não

fechamos nada", informou, acres
centando que existe uma movi

mentação grande de militantes,

tanto do PT quanto do PMDB, na
tentativa de viabilizar a aliança. "O
PT acredita que a chapa Dionei/
Cecília tenha grande chances",
observou,

PROGRAMA - O programa
de governo do PT deve estar

concluído no'final de março, quan
do começam as discussões com

as comunidades. "O objetivo é in- ,

cluir no texto final as necessidades
dos bairros, antecipando 11 elabora

ção do orçamento participativo",
discursou, informando que,
definido o programa, o partido
inicia as negociações com as

legendas que queiram aderir ao

projeto. "O PT aceita discutir a

inclusão das propostas dos

partidos da aliança", revelou, (MC)
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4- POlÍTICA CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 16 DE FEVEREIRO DE 2000

Pesquisa apontará candidatos
do PMDB em Guaramirim

Prefeito ainda
não se definiu

comrelação
à reelei�ão

Guaramirim - o PMDB
realizou duas reuniões na semana

passada, mas ainda não conse

guiu saber a posição do prefeito
Antonio Carlos Zimmermann
sobre a possibilidade em disputar
a reeleição. No primeiro encon

tro, terça-feira, dia 8, Zimmer
mann apresentou um relatório
sobre as obras que o governo
pretende realizar ainda este ano,

mas manteve o mistério em tomo

da candidatura. No dia seguinte,
os peemedebistas reuniram-se

novamente, quando foram lista
dos oito nomes que poderão com
por a chapa majoritária, tanto
para encabeçá-la, se o prefeito
desistir de concorrer, ou para ser

candidato a vice.
Foram relacionados os nomes

do atual presidente do partido,
João Vick; do secretário de

Saúde, Nilson Bylaardt; dos
vereadores Ivo Rangheti, Silvio
Finardi, Irvando Zomer, Osvaldo
Devegili; do atual vice-prefeito
Francisco Luiz de Souza e do

empresário Lauro Fröelich, ex
presidente do Diretório do PFL
no Município. O partido deverá
contratar o Instituto Perfil para
realizar uma pesquisa, que.apon
tará os nomes com niais chan
ces. Isso indica que o partido co

meça a trabalhar com duas

hipóteses: apontar o vice, caso o

atual prefeito seja candidato à

reeleição, ou escolher um outro

Mistério: Zimmermann ainda não se decidiu sobre reeleição '

candidato a prefeito.
- Quem afirmar que é

candidato, agora, está morto". A
frase de Zimmermann traduz a

preocupação do prefeito em não

se precipitar nessa questão, tendo
em vista que o prazo final para
registro de candidaturas na Justiça
Eleitoral é junho. Segundo o

prefeito, aqueles que se apresen
tarem como candidato neste

momento, sofrerão as conse

qüências e pressões de todo o tipo.
OBRAS' - Zimmermann

deverá investir basicamente em

obras de urbanização e pavi
mentação de ruas nos últimos
meses de mandato, contando
com o aumento da receita do
ICMS (Imposto sobre Circulação ,

de Mercadorias e .Serviço s)
prevista para o Município, que
foi reajustado em 29%. Um dos

principais motivos da relutância
do prefeito na questão da can

didatura deve-se à Lei de Res

ponsabilidade Fiscal. "A nova lei
vai engessar as administrações no
último ano", reclamou. (MILTON
RAASCH)

PFL define hoje estratégia de campanha
Jaraguá do Sul - A

Executiva do PFL se reúne hoje
à noite, na Associação dos

Canaricultores, para discutir o

processo eleitoral e a política de

alianças. O mais provável é que
os pefelistas homologuem a

manutenção da coligação Acerta
Jaraguá (PFLIPSDB) e trabalhem
para a ampliação da aliança,
incluindo pelo menos o PPB. O

partido deverá ainda discutir os
nomes dos prováveis pré
candidatos a serem apresentados
à coligação.

De acordo com o presidente
do Diretório local, vereador
Alcides Pavanello, o PFL não tem

nenhuma condição a fazer para
integrar a aliança, aceita inclusive
participar sem apresentar can
didato na chapa majoritária. "O
PFL hoje está pensando muito
mais no todo do que em si

próprio. Queremos unir as forças
para vencer as eleições", discur
sou, informando que vai con
tinuar as negociações com as

demais legendas que integram a

coligação Mais Santa Catarina.
Sobre o lançamento da can

didatura do vereador Moacir
Bertoldi (PPB) a prefeito, Pava
nello disse que conversou com

o presidente microrregional do
PPB, Luiz Antônio Grubba, que

lhe garantiu a continuidade das
conversas sobre 'coligação. "Ele
(Grubba) disse que, assim como

o PSDB, o PPB também tem

candidato, mas não fechou

questão", reportou.
Pavanello disse que o PFL

encampa a idéia lançada pelo
presidente do PSDB, Célio Bayer,
de realizar uma pesquisa para
apontar os candidatos com me

lhores chances. "Não adianta
discutir nomes agora. O impor
tante é fecharmos a coligação",
frisou, apostando na afinidade
das legendas para compor a

frente de partidos. (MAURíLIO DE

CARVALHO)

A Fecam (Federação Catarinense dás Associações dos

Municípios) promove de 22 a 24 de março, no Centro de

Convenções de Florianópolis, o Congresso Nacional de
Administração e Desenvolvimento Municipal, com o tema:

"Desemprego, o desafio do novo milênio".
O evento, que pretende debater os rumos do desenvolvimento do

Brasil, vai reunir 27 lideranças políticas e empresariais do País,
entre eles, o presidente .Fernando Henrique; os presidentes do

Senado, AntônioCarlos Magalhães, e da Câmara dos Deputados,
Michel Temer; o governador Esperidião Amin; o diretor técnico do

,

Sebrae, Vinícius Lumrnertz Silva; o presidente da CNI

(Confederação Nacional da Indústria), Carlos Eduardo Moreira
Ferreira; o ministro do Trabalho e Emprego, Francisco Dornelles,
e o presidente da Facisc (Federação das Associações Comerciais e

Industriais de Santa Catarina), Roberto Breithaupt.

Disposição
Se depender da vontade do

presidente do PL de Jaraguá do

Sul, Heins Raeder, a Frente

Independente (PL, PTB, PDT,
PTS ePTN) só não emplaca
como também apresenta
candidato próprio nas eleições.
Com o lançamento da
candidatura do vereador Moacir
Bertoldi pelo PPB, Raeder está
mais convencido da viabilidade
em disputar as eleições com

I

boas chances.
Contando com a ajuda da Igreja
Universal do Reino de Deus,
claro!

Compasso de espera
O PTB poderá não participar da

Frente Independente. O
presidente da legenda no

Município, Jean Leutprecht,
tem se reunido com lideranças

de outros partidos. Entre eles, o
prefeito Irineu Pasold (PSDB),
o deputado estadual Ivo Konell

(PMDB) e o presidente do PT,
Dionei da Silva.

Leutprecht não revela, mas não

consegue esconder o desejo de

coligar com o PMDB. Disse

que em Blumenau o PTB vai

integrar a aliança com o PT e o

PMDB. É uma dica.

De volta
A Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul retoma amanhã as

atividades parlamentares, depois de dois meses de férias (recesso
parlamentar).

A esperança é que os nobres vereadores deixem as picuinhas e o

assistencialismo de lado para exercer a função parlamentar que é de
fiscalizar e criar leis.

Mas, em ano eleitoral, a situação pode descambar de vez.

Exemplo
O governador do Rio de Janeiro
sancionou lei que obriga
'delegacias e batalhões da Polícia
Militar a afixar cartazes com a

seguinte inscrição: "Tortura é
crime hediondo e inafiançável.
Denuncie!".
Bom se a moda pegasse por
essas bandas também.

Tráfico
Estão em poder da
Secretaria Nacional

Antidroga 49 aviões, 67
carros, 72 imóveis e 599

aparelhos eletrônicos que
pertenciam a traficantes.

No ano passado, a venda de

objetos de traficantes rendeu
ao governo R$ 194.458,00.

CONVOCAÇÃO
O Centro de Cultura Alemã de Jaraguá do Sul, no cumprimento ao

disposto em seus estatutos, convoca seus associados para a

Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 28 de fevereiro de

2000, às 18 horas, em primeira convocação e, em não havendo número

regimental de associados presentes em segunda convocação às 19

horas, com a presença de qualquer número de associados, para deliberar
.sobre a seguinte ordem do dia:

1 ° - prestação de contas da atual diretoria;
2° - eleição e posse da nova diretoria;
3° - assuntos gerais.

Jaraguá do Sul, 14 de fevereiro de 2000.

Rodolf'() F. Hufenüssler
Presidente

II

II
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ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL

SECRETÁRIA REVELAMETAS ENÚMEROSDAREALIDADE
EDUCACIONAL

A Secretária Miriam Schlickmann, da Educação e do Desporto de Santa
Catarina, realizou, no dia 14, uma visita protocolar à região. Foi a algumas
escolas, 19.8 CRE, contatou com diretores e professores e, à noite, participou,
a convite da ACUS, de um encontro com empresários, quando colocou
números da realidade catarinense elocal com relação ao ensino fundamental e
ensino médio. "Existe uma grande defasagem no ensino médio e o Governo
está priorizando, até 2002, a oferta com ênfase no período diurno,junto com

a criação de novos colégios e a formação de docentes nas áreas de física,
química, matemática e biologia", informou.

A matrícula do ano passado foi 190 mil alunos no ensino médio e no final
de 2002 a meta é chegar a 290 mil. Miriam revelou que o Colégio Abdon
Batista, dentro da nova concepção do MEC, passou a oferecer,
exclusivamente, o ensino médio, situação que deve ser ampliada em Jaraguá
do Sul, em virtude do crescimento das matrículas. A Secretaria de Estado da

Educação, revelou a titular da pasta, quer sei parceira no Centro Politécnico
de Jaraguá do Sul. Ela disse também que o CEJA - Centro de Educação de
Jovens e Adultos tinha no ano passado cerca de 4 mil alunos, mas apenas 605
no ensino fundamental e 63 no médio concluíram os cursos.

Nos exames supletivos, foram :269 aprovados no ensino fundamental e 96
no médio. Considerou o resultado muito baixo. A situação não é diferente em
todo o Estado. A meta, em três anos, é acabar com ensino fundamental
através do CEJA, priorizando o ensino médio para reduzir a defasagem.
Miriam Schlikmann anunciou a instalação em Jaraguá do Sul de dez tele

salas, outra modalidade de ensino, presencial, que deve atender 900 alunos/

ano, nos três períodos. A parceria com o SESI, através do Programa Educação
do Trabalhador foi citada como um bom exemplo da preocupação empresarial
de oferecer oportunidade de ensino aos seus colaboradores.

Segundo os números apresentados, o índice de aprovação, em Jaraguá do
Sul, no ano passado, considerando todas as redes de ensino, chegou a 96,4%
no ensino fundamental e a 93,96% no médio. O índice de abandono foi de

1,32% no antigo 1.0 grau e 12,51% no ensino médio. No comparativo com o

ano de 1998, observa-se um aumento no índice de aprovação e redução no

abandono,
A ACIJS fez chegar à Secretária, ofício onde solicitava a ampliação da

oferta de vagas no ensino médio e investimento no ensino profissionalizante
para Jaraguá do Sul e região.

APEVI PRESTA CONTAS E ELEGE A DIRETORIA NO DIA 21
A Associação das Pequenas Empresas do Vale do Itapocu (APEVI)

realiza, no dia 21 de fevereiro, às 19 horas, assembléia com os associados

para apreciação do relatório da diretoria sobre as atividades desenvolvidas
no exercício de 1999, leitura, discussão e votação do balanço geral e
assuntos de interesse da entidade. Uma segunda assembléia inicia-se às
20 horas, com integrantes do conselho deliberativo, para eleger a diretoria
gestão 2000/2001. O registro das chapas termina às 17 horas do dia 18 de
fevereiro.

A atual diretoriajá montou uma chapa, com Everaldo Batista de Oliveira

encabeçando, oito vice-presidências, diretores da indústria, comércio e

serviços, secretária e tesoureiro. A posse está marcada para o dia 16 de

março, juntamente com a diretoria da AClJS que será eleita no dia 28 de

fevereiro, e dos coordenadores dos Núcleos Setoriais.

NÚCLEOS MOTIVAM ASSOCIADOS PARA O 1.0 ENCONTRO
A realização do 1.0 Encontro de Núcleos Setoriais, que deve reunir os

participantes de todos os Núcleos, assim como consultores e executivos

de ACls conveniadas com a Fundação Empreender, vai ser um

acontecimento de relevância para o intercâmbio, integração e motivação
.dos segmentos da economia setorizados. A iniciativa-é da ACIJS e a

programação prevê a apresentação de "cases" de sucesso entre os do

Núcleo de Construção Civil (Curso de Mestria de Obras), Núcleo de

Automecânicos (Inspeção Veicular), ACOMAC (Construa uma Jaraguá
Melhor) e Núcleo de Hotéis, Restaurantes e Similares (Viva Jaraguá).

Destes, três serão apresentados. O Encontro de Núcleos Setoriais inicia
se às 20 horas, na Arweg, O encerramento será com uma palestra do

diretor-presidente executivo da Weg, Décio da Silva, sobre gestão
empresarial voltada à motivação,

CEJAS: PARTE DO PRIMEIRO PAVIMENTO CONCRETADO
As obras de construção do novo Centro Empresarial de Jaraguá do Sul,

na rua Jorge Czerniewicz, está em fase de concretagem da primeira laje,
Parte delajá foi executada. São 2.780m2 de área total, com dois pisos, que
abrigarão um amplo auditório, administração, salas de treinamento, salas

para reuniões, sala de confraternização e coffee-break, entre outras

dependências, A concretagem total das vigas e lajes do primeiro pavimento
está prevista para a primeira quinzena de março.

Iniciadas em outubro do ano passado, o cronograma prevê a execução
em quinze meses. O novo CEJAS está sendo edificado ao lado do Centro

Cultural de Jaraguá do Sul.

Proma vai construir edifício
em Balneário de Piçarras

Reside'ncial
Verde Mar
será entregue
em 2004

Jaraguá 'do Sul - A Cons
trutora Proma lançou na noite de

quinta-feira passada o Residencial
, Verde Mar, a ser construído no

Balneário de Piçarras. Primeiro
empreendimento fora do Muni

cípio, o edifício terá 30 aparta
mentos de 168 e 162 metros qua
drados, em 11 andares. As obras

começam em maio, com previsão
de entrega de 44 meses depois. A
construção é em sistema de

condomínio, os futuros proprie
tários financiam a obra, pagando
prestações a partir de R$ 1.030,51,
corrigidas pelo CUB (Custo
Unitário Básico), base de outubro
de 1999. '

O engenheiro civil Paulo Obe
naus, um dos diretores da Prorna,
disse que o lançamento do Verde
Mar é a terceira etapa do plano de
metas traçado pela construtora. "O
primeiro passo foi a construção de
obras residenciais, o segundo
obras industriais e agora o terceiro,
que é a expansão dos ernpreen-:
dimentos, construído fora de Jara

guá do Sul", revelou, informando
que 70% dos apartamentos já estãn
vendidos e que a empresa montou

uma' estratégia de divulgação e

, Verde Mar: primeiro edifício a ser construído fora do Município

marketing para conquistar os

outros 30%.

Segundo Obenaus, o sistema
de condomínio assegura preço de

custo aos proprietários. "A cons

trutora cobra apenas uma porcen

tagem da administração da obra",
disse, informando que as nego
ciações poderão ser feitas direta
mente com a Imobiliária Séculus.
"As obras iniciam em maio, mes
mo se a emPresa não fechar os

100% dos apartamentos vendidos.
Nesse caso, o que varia é o ritmo
das obras", tranqüilizou.

O projeto do edifício inclui dois

elevadores, três apartamentos por
andar, duas vagas de garagem por
apartamento, garagem para visi

tante, salão de. festas com chur

rasqueira, playground, quadras de

esportes, churrasqueira externa com
dois ambientes e instalação de água
quente. (MAURíLIO DE CARVALHO)

Convenção Nacional de Vendas Duas Rodas
Jaraguá do Sul - A Duas

Rodas promoveu na semana pas
sada, no auditório do CPL (Centro
Integrado de Profissionais Libe

rais), a Convenção Nacional de
Vendas da Duas Rodas Industrial
2000. A abertura do evento, que
reuniu representantes comerciais
da empresa nas áreas de aromas,

sorvetes e frigoríficos, foi feita pelo
diretor-comercial, Leonardo Zipf.
Na sexta-feira foram apresentadas
as metas de cada departamento e

as ações de marketing que serão

utilizadas para estreitar as relações
com o mercado.

De acordo com Zipf, o tema

"Duas Rodas 2002 - Cresci
mento com Tecnologia", preten
de incrementar a atuação dos

representantes com ações pró
ativas, através de maior interação
junto ao mercado, procurando.
captar ao máximo o que o cliente

espera da indústria. "A preo

cupação é antecipar em que con
texto a empresa estaria preparada
para atender aos anseios futuros

do consumidor", declarou,
acrescentando que a convenção
deste ano reforça também a ne

cessidade de renovação cons

tante na área comercial, muito
dinâmica.

Para reforçar a proposta de es

treitamento das relações, a Duas
Rodas promoveu palestra com o

consultor de empresas Waldez Luiz

Ludwig, que apresentou o novo per
fil do mercado e o papel do repre
sentante comercial para ampliar a
fidelidade do cliente à marca. (MC)

r" >'á�J�@���' .�[p ---------------------,
I O En�uanto o PFL lança cart�z propondo salário mínimo de US$lOO,OO, o governo pensa em I
I reajustes de 7 a 8%, no máximo, R$ 146,88. I

: O O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) fecho� janeiro em 0,62%. pressionado:
I pri�ci?al�ente pela �lta das me�salidqdesescolares.' IO índice e 0,02% acima do registrado em dezembro.
I Em janeiro do ano passado, o índice foi de 0,7%. I
L � �
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Expo'2000 investe emmarketing e comemora venda
Evento quer se
tornar atrativo

para turismo de
.. .

negoclos

Jaraguá do Sul - Com a

comercialização de 30% dos 250
estandes disponíveis, nanoite do

lançamento, a organização da

Expo'2000 comemora o sucesso

do novo marketing pensado para
o evento. Remodelada, a ex

Multifeira, lançada na noite de

quinta-feira, no Edifício Market

Place, acontece de 19 a 23 de

julho. Além de redução no pe
ríodo, a feira não terá venda direta
ao consumidor final e aposta nas

comemorações do aniversário da
cidade para atrair público. A
exposição, o segundo maior
evento local, pretende superar
números insatisfatórios dos anos

anteriores, consagrando-se co

rno atrativo para o turismo de ne

gócios na região. Os preços dos
estandes estão 15% mais baratos
em relação à edição anterior.

A eliminação dos estandes de

pronta entrega, de acordo com

o presidente da Apevi (As
sociação das Pequenas Empresas

do Vale do Itapocu), Richard
Hermann, faz parte da filosofia
de atrair negócios para a região,
diferente do que acontecia com

a antecessora Feira da Malha,
marco de vendas diretas ao

consumidor. Da mesma forma

que a antiga, a nova exposição
pretende tornar-se marca

registrada da cidade. "Precisa
mos fazer com que o turista se

lembre que Jaraguá do Sul é a

cidade da Expo'2000", prega o

presidente da Acijs (Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá
do Sul), Eduardo Horn, de
acordo com a nova estratégia de

marketing do evento.

Seguindo essa linha, a Ex

po'2000 deve tornar-se feira
industrial (com participação do

comércio e de prestadores de

serviço) estritamente voltada para
o segmento, interessando dire

tamente expositor e comprador.
Para garantir público, a Apevi
fechou acordo com a Prefeitura,
que vai disponibilizar no Parque
Municipal de Eventos atrações
como shgws e bailes, contrata
dos para as comemorações do

aniversário da cidade,já que a ex-
I

posição acontece nesse período.
Presidente da Comissão Or-

Edson JunkeslCP

Mapa: a Expo'2000 colocou a venda 250 estandes para indústria, comércio e prestadoras de serviço

ganizadora do evento e presi
dente eleito para a nova gestão
da Apevi, Everaldo Batista de

Oliveira revela que a entidade
está tentando parcerias com

Centro Municipal de Educação Infantil Mareio Klinkoski
o Centro Municipal de Educação

Infantil Marcia Klinkoski, localizado no

Bairro Vila Nova, Jaraguá do Sul,
comemorou, no dia 12 de fevereiro, 10
anos de suas atividades.

Fundado em 12 de fevereiro de

1990, a Associação de Pais e Professores
(APP) é a entidade representativa, que
em forma de parceria busca dirigir
conjuntamente com a direção o fun
cionamento admirristrativo e pedagó
gico do Centro, cuja finalidade é atender

crianças até quatro anos, visando .con
tribuir para a solução de problemas

inerentes à vida' escolar, preservando uma

convivência harmônica entre pais,
responsáveis legais e corpo docente.

A primeira diretora .norneada foi a

senhora Cristina Camila Raposo, e o

primeiro presidente da APP, o senhor

Dietrnar Schulz. Sendo, atualmente,
Marcia Marques, diretora, e Norberto

Dreschel, presidente,
O Centro Municipal de Educação

Infantil possui dez funcionários entre

direção, recreadoras e agentes de serviços
diversos, que atendem 70 crianças, em
período integral, de acordo com as

diretrizes pedagógicas da Secretaria

Municipal de Educação, cuja a proposta
de trabalho é baseada nos fundamentos
dos Parâmetros Curriculares de Educação
Infantil do Ministério da Educação -

MEC,
Desta forma procura-se aplicar uma

metodologia que coloque a criança como

centro do processo educativo. O socio

interacionismo é a proposta metodológica
desenvolvida pelas educadoras, que através

de um tema gerador refletido pelas
crianças, procuram discutir a realidade

\ mais próxima da vivência desta criança.
Educação ambiental (reciclagem), cida
dania, meios de comunicação entre. outros
temas são. objetos de estudos e reflexão,
durante a permanência da criança sob os

cuidados das educadoras ao. longo. do ano

letivo.
Neste ano letivo, serão desenvolvidos

diversos subprojetos educativos, relacio
nados ao Rlano Político Pedagógico.
(PPP), cujo o objetivo. é implementar uma'
política pedagógica de resgate do exercício

pleno da cidadania, valores sociais, bem
como o respeito pela natureza, o homem
e os seus semelhantes.

O Centro Municipal de Educação
Infantil Mareio Klinkoski, devido ao

desempenho de sua competência peda
gógica, .de seu quadro de funcionários é

reconhecido pelo poder público e a

comunidade, cerno um centro. de

integração e desenvolvimento comuni

tário, aprimorando-o como agente de

seu próprio desenvolvimento, em

estreita colaboração com os órgãos do

poder público e outras entidades.
Através desta administração muni

cipal, o educandário vem recebendo

inúmeras contribuições no aspecto da

autonomia pedagógica, administrativa
e financeira da Secretaria Municipal de
Educação.

O prefeito Irineu Pasold, o deputado
federal Vicente Caropreso e a secretária
de Educação, Isaura da Luz Silveira, têm
demonstrado atenção e compromisso

. com a Associação. de Pais e Professores
deste Centro, pois, durante o exercício
deste ano letivo, ocorrerá a implantação
da sede nova deste educandário, nas

proximidades do Círculo Italiano, Bairro
Vila Nova. A construção é resultado do

esforço do poder público, combinado
com as reivindicações da comunidade e

APP, (gestão Celestino Klinkoski e

Norberto Dreschei).
Assim; com a edi ficação da nova

sede do Centro, será possível atender a

matrícula de crianças em idade de Pré

escolar, pois o prédio terá capacidade
.de atender acima de 200 crianças.

grandes empresas, priorizando
as associadas. Ele esclarece que
as modificações realizadas na

feira respondem à enquete exe
cutada no ano passado. "Os ex-

positores solicitaram que o

tempo fosse diminuído e a redu

ção dos preços foi possível gra
ças aos convênios que assina
mos". (LiSANDRI;A COSTA)

PREFEITURA MUNICIPAL
DE JARAGUA DO SUL

EDITAL DE SELEÇÃO DE PESSOAL EM
CARÁTER TEMPORÁRIO 01/2000

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, abre inscrições e

baixa �ormas para a seleçôo de pessoal que seró admitido em carótertemporório.

Tornamos público, para o conhecimento dos interessados, que estão

abertas os inscrições para o PROCESSe!) SELETIVO SIMPLIFICADO, de acordo
com a lei 2.003/95, regulamentada atravésdo DECRETO 3502/97, de 07.02.97.

I. - DOS CARGOS

1'- A Seleção destina-se à contratação em caróter temporério das
funções de: Médico Reumatologista, Médico Angiologista, Médico Cardiologista,
Médico Dermatolagista, Médico Ginecologista-Obstetra, Médico Pediatra, Médico
Clínico-Geral, Enfermeiro, Auxiliar de Enfermagem, Engenheiro Sanitarista e

Médico Auditor.

" - DAS INSCRiÇÕES
2- As inscrições estarão abertas nos dias 21.02 à 25.02.2000, no

horório das 7:30 horas às 13:30 horas, na Secretaria Municipal de Saúde, situada
na rua Jorge Czerniewicz, nO'800 - Bairro Czerniewicz.

. 3- Comparecer com a Cédula de Identidade (original e cópia), Carteira
de Trabalho e Previdência Social ou outro documento que comprove oternpo de

serviço e experiência na função, Diploma e Registro no Conselho da Classe

(original e cópia), Certificado de curso de residência ou titulação na 9rea de

atuação, Prova de quitação militar e eleitoral e Curriculum Vitae (anexar cópia dos
certificados com carga horória).

'" - .DA SELEÇÃO
4- Os candidatos para o cargo cuia escolaridade é exigido nível

universitório, serão avaliados através de Curriculum Vitae.

5- O Edital completo estó à disposição dos interessados no local das
inscrições, na SecretariaMunicipal de Saúde.

'

Jaraguó do Sul, 16 de fevereiro de 2000.

IRINEU PASOlD
Prefeito Municipal
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População tranca rua no
LoteamentoSpredemann
Protestos
são resposta ao
póe lama da
estrada

Jaraguá do Sul _:_ Carros,
pedras, mesas, cadeiras e peda
ços de pau viraram trincheira na

Estrada Itapocuzinho, final da
Rua Manoel Francisco da Costa,
no Loteamento Spredemann
(proximidades do Bairro Santa

Luzia), nas tardes de segunda e

terça-feiras. Motivados pelo pó,
cerca de 150 moradores reivin
dicam providências para o local.

Na tarde de ontem, o condutor

(não identificado) do veículo

Peugeot (placa 0809) brigou com
os moradores ao forçar passa
gem pelo trecho interditado. O
secretário de Desenvolvimento

Urbano, Valdir Bordin, revela que
não vai ceder às pressões, porque
a pasta tem medidas mais

urgentes para resolver.
O caminhão-pipa molhá a rua

- itinerário de caminhões de

porcos que se dirigem ao frigorí-
. fico próximo - duas vezes por
dia. "O efeito do caminhão não

dura 10 minutos, e volta todo o

pó novamente", revela a comer

ciante Janete Cabral. O secretário

reconhece que a medida é palia
tiva e insuficiente, mas a Prefei

tura não tem condições de aten

der todas as solicitações de asfal-

Desde a sua fundação, em 23 de

fevereiro de 1905, o Rotary tem

mantido como objetivo primordial o
"Ideal de Servir".

.

Nosso clube, cuja primeira reunião
em caráter provisório deu-se em 14 de

março de 1952, tem como padrinho o

Rotary Club Joinville, cujos integran
tes se mostraram incansáveis na pres
tação doe assistência ao clube filiado,

Dessa maneira, em 28 de junho de

1952, fez-se a entrega da carta

constitutiva pelo então governador do
Distrito, sr. Anísio Figueiredo,
formalizando a fundação do nosso

Rotary Club Jaraguá do Sul.
Os ilustres fundadores, que muito

fizeram para que nosso clube crescesse

como entidade, demonstraram desde

o início um senso comum de

companheirismo, determinação, obje
tividade e fraternidade nos dando

exemplo para podermos prosseguir
nesta marcha tão nobre, para conse

guirmos levar adiante o principallema

tamento. "Temos emergências
para resolver aqui, não consigo
fazer milagres", protesta. Ele
considera ingrata a reivindicação
dos moradores, já que a passagem
do caminhão-pipa é benefício
concedido à rua recentemente.

O presidente da Associação
deMoradores, Gilmar Rebelatto,
esclarece que esta não é a única

reivindicação. Os moradores

compraram tubos para que a Pre
feitura canalizasse as ruas, obra
não concluída. "Fizemos mais de
60% da obra, depois paramos para
resolver problemas com as

enxurradas", justifica Bordin. Os
moradores não aceitam' as

explicações. "Toda eleição eles

prometem pavimentar a rua, a gen
te sempre ouve a mesma coisa, de
poistodo mundo some", reclama
o morador Arlindo Homburg.

Por lei, a administração públi
ca não tem obrigação de executar

melhorias no loteamento, ainda é

considerado irregular. "Mas na

rua eles precisam dar u,T jeito,
isso não é propriedade parti
cular", insiste Janete Cabral.

Criado para resolver problemas
do gênero, o Programa Sem pó
sem lama não inclui a polêmica,
rua entre suas prioridades. A
explicação é o grande número de

solicitações, que garantem à

secretaria 0 título de "a pasta que
mais recebe reclamações", em

média 45 por dia. (LiSANDREA
COSTA)

Edson Junkes/CP

primeira filiada da Facisc

(Federação das Associações
Comerciais e Industriais de Santa

Catarina) à providenciar esse tipo
de planejamento. Ele pretende
concluir estudos semelhantes, em
outras associações comerciais e

industriais no Estado, até o final
deste ano.

Na segunda-feira (14), acon
teceu a primeira reunião do
Conselho Superior da Aciag,
formado pelos ex-presidentes da

entidade. Na primeira reunião foi
tratado sobre a definição de metas

de trabalho e a conservação do

patrimônio imobiliário da Aciag. O
conselho deverá realizar pelo
menos um encontro a cada 60
dias. (MILTON RAASCH)

administrativo, capacitação fi

nanceira, treinamento, mobiliza
ção política e comunicação. Seis
comissões foram constituídas e

serão responsáveis pelo acom-

panhamento.
'

Schork explicou que está
sendo utilizada ametodologiaRCD
(Resolução Criativa de Desafios),
baseada em modelo americano,
que enfatiza o aspecto da

motivação das pessoas envolvidas
na concretização das propostas
estabelecidas no planejamento
estratégico. Estão previstas
reuniões periódicas de avaliação e

acompanhamento dos trabalhos.
"A vantagem dessa metodologia é

a fácil. assimilação", destacou.
Segundo ele, a Aci ag é a

Rotary Club Jaraguâ do Sul
do Rotary que pode ser expressa "Dar

de si antes de pensar em si".

Inúmeros são os trabalhos realiza
dos pelo Rotary de Jaraguá do Sul des
de a sua fundação, que corremos o risco
de não mencionar alguns ecom ante

cedência 'pedimos escusas por tallapso.
Já, uma semana após a fundação,

os companheiros atuantes começaram
a proferir palestras, solicitações de ór

gãos públicos para melhoria de serviços,
bem como os companheiros, homens de
negócios, se fizeram representar junto a

outros clubes quando de suas viagens.
Sempre, desde os primórdios, o

Rotary se preocupou com o jovem e

sua educação instituindo prêmios para
os melhores, eleitos pelos próprios
colegas, propiciando bolsas de estudos

para os necessitados, corroborando o

que Paul Harris afirmou: A educação é

o solvente para nossas dificuldades

nacionais, internacionais e individuais.

No decurso de vários anos

organizávamos competições esportivas

Protesto: com sol, moradores reclamam do pó. Quando chove, têm problemas com lama e buracos

Aciag elabora plano estratégico de atuação
Guaramirim - A Aciag

(Associação Comercial, Industrial
e Agrícola deGuaramirim) iniciou
a elaboração de plano estratégico
de atividades, que orientará todo o

trabalho da atual diretoria, nos

próximos dois anos. Cerca de 200

sugestões e idéias foram recebidas
durante encontro realizado em

Joinville, no último final de semana,
que formarão o documento final
do planejamento. O estudo será
concluído na próxima semana.

De acordo com o consultor de

empresas Francisco Schork, que
auxilia a Aciag na execução do

planejamento, 18 prioridades foram
definidas com base nas propostas.
levantadas, nas áreas de produtos
e serviços, aperfeiçoamento

denominadas de jogos colegiais.
Preocupados com o futuro dos jovens
promovíamos palestras orientativas de

cunho profissionalizante.
Pensando no melhor aproveita

mento do adolescente o Rotary fundou
a guarda-mirim, o Rotaract e o I nteract.

Estivemos ainda presentes na

campanha para edificação do Hospital
Municipal, hoje Hospital e Maternida
de São José, em festas pró-preventó
rios auxiliando os filhos dos portadores

. de hanseníase.
Patrocinamos e realizamos o

primeiro NataI da cri ança pobre, projeto
que se mantém firme até os dias de hoje,
servindo cerno exemplo a outras

entidades públicas e privadas para que
realizem o papel que lhes cabem no

contexto social.
Os anos foram passando, a cidade

cresceu e progrediu, e com isso o

.
companheiro do clube em bem servir.

Muitos foram os feitos desde
então. Temos a satisfação de instituir a

campanha e criação da Bandeira, Brasão
e Hino de Jaraguá do Sul.

A Scar (Sociedade Cultura

Artística) desde os primórdios contou
com os rotarianos na sua diretoria, bem
como o Lar das Flores.

Citamos ainda o estímulo para a

fundação do Rotary Club de Guara

mirim, nosso afilhado.
Foi nosso projeto e execução o

evento "Feira da Malha de Jaraguá do
Sul."

Propiciamos e estimulamos inter

câmbios de jovens com objetivo da

promoção de compreensão internaci
onal e desenvolvimento de amizades
duradouras.

Encabeçamos várias campanhas
comunitárias: ética; combate às drogas,
prevenção do alcoolismo, segurança do
trânsito.

Das fileiras do. Rotary Club de

Jaraguá do Sul, tivemos a honra de

termos irês governadores:
1 - Companheiro Osvaldo Heusi

2 - Companheiro Marlo Sousa
3 - Atual governador Ralf B.

Hermann.

Tivemos, ainda, a honra de
filiarmos a fundação do Clube Pérola
Industrial em Jaraguá do Sul e o Rotary
Clube de Corupá,

Cometeríamos injustiça se não

reportássemos o precioso trabalho das

senhoras da Casa da Amizade, que
tem sido a mola mestra para o êxito
de tais eventos.

Com o firme propósito nos

empenhamos para que se tome cordial
e efetiva a aproximação entre os

homens, que o respeito. mútuo e o

espírito de tolerância imperem em

todo relacionamento social, para
melhoria da humanidade e para que
possamos compartilhar e viver em

clima de bom entendimento, de

cooperação e paz. Esperamos festejar
muitos aniversários com cada vez

mais empenho, compánheirismo e

satisfação dos objetivos realizados.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Aluga telões

FONE/FAX (047) 372-216,,?

Máquinas para empacotamento
Rua Araquari, 136 -Ilha da Figueira

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

·ßal!t�·n
Q

(t��in�tl
�ntetntlctuntll
� 371-0757

De segundas a sábados,
das 17h30 às 23h30

Av. Getúlio Vargas, 847 - Centro

Qav�l1i, a loja
que veste o

homem de
bom 8osto.

Calçadão,364-desfacionamentoanexo-nãofechamosparaalmoço
Fone: (047) 370-1010- fax: (047) 433-3501

.

,

PONTO DOS
. �

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

KIBARATO
* Confecções em geral

* Cama - Mesa - Banho

Com o melhor preço da cidade

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

BORDARE®
BORDADOS

• Bordados computadorizados e apliques
para 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

Conscientize-se
Recicle o seu lixo.

Separe latas, vidros e metais, é bom para todos.
CPComunidade

Casal João
Carlos (Ginho)

e Rosemeire
Puccini Vasel.

Ela com

destacado

trabalho junto à

Ferj

Asempre
simpática Simone
Andreatta é a
aniversariante
desta quarta
feira. Ela
recepcionará
seleto grupo de

amigos, dia 19,
em sua residência

Casal Gilmar e Eti

Hornburg. Eie
aniversariou segunda

feira passada e

recebeufesta
surpresa, sábado, em
sua casa de veraneio,
na praia de Enseada

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



História, Fatos eTradiÇ@ CORREIO DO POVO
Quarta-feira,

16 de fevereiro de 2000

História em fotos
Discute-se, hoje, a retirada
da ferrovia do centro da
cidade. Vê-se nela um
incômodo. Com o que alguns
concordam e outros

, discordam. A verdade, no
entanto, é que precisamos
pensar commuita isenção no
caso, pois, historicamente, a
ferrovia já ocupou lugar de

. destaque nü cenário
. jaraguaense, tanto no que diz
respeito à sua importância no
desenvolvimento econômico,
quanto no contexto social da
cidade. Uma coisa é certa,
sem a ferrovia Jaraguá do Sul
não seria o que hoje é. Por

isso, restaurar e preservar sua
estação e armazém sãouma

medidamuito acertada. Só

que fica ainda a pergunta:
será isto o suficiente,
pensando-se em termos

históricos?

Por Egon Iagnow
Fotos: Arquivo Histórico

Armazém e estação, antes da construção da nova estação e ampliação do mesmo

,

A nova estação férrea, construída em 1943, e a praça Ten. Leónidas Cabral Herbster. (hoje Praça do Expedicionário)
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Há 12 anos

Em 1988, a partir do 6° SEMINÁRIO DEDANÇAS FOLCLÓRICAS
ALEMÃES, realizado de 3 a 15 de janeiro, em Grarnado-Rô, com a

coordenção de Albertina Klitzke e Carlos Hoffmann, a Fundação Cultural de
Jaraguá do Sul estava criando um grupo folclórico de danças germânicas,
com o objetivo de resgatar as tradições folclóricas. A fundação convidava

pessoás de ambos os sexos, com idade de 15 a 35 anos, para integrarem o

grupo, dos quais não era exigida nenhuma
habilidade em danças, devendo

comparecer no dia 29 de janeiro, na Av.

Getúlio Vargas, antigas dependências do
Centro de Informações Turísticas.

- Uma festa típica que marque as

tradições do município e que cultue a

herança dos antepassados, estava sendo
. viabilizada, aventada no final de 87 -

SCHÜTZENFEST (Festa dos Atiradores)
- para acontecer, paralela à Oktoberfest,
Fenarreco, Marejada e outras.

Confira a História
"A História de nossa gente não pode ficar só

na saudade". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.
Barão de Itapocu

Há 62 anos
- Em 1938, Wilhelm Walter vendia o conjunto ou em partes, carroça,

maquinaria para fabrico de diversos utensílios de sua antiga cervejaria.
Lembra-se, a propósito, que era esta a segunda cervejaria que se instalava
em Jaraguá do Sul, a partir de junho de 1897. A primeira foi a de
Isidoro Pedri, na atual residência de Primo Chiodini, na Rua Walter

Marquardt.
- Por ato do interventor federal do Estado de Santa Catarina, dr. Nereu

de Oliveira Ramos, exonerava o prefeito integralista, legalmente eleito por
voto popular, o sr. Leopoldo Augusto Gerent, na administração por um ano

e pouco, e nomeado para o cargo o ten. Ruy Stockler de Souza. O novo

prefeito achava-se nesta então vila como delegado especial há alguns meses,

já tendo sido prefeito dos municípios de Orleães e Lages.

Há 32 anos

- Em 1968, Luiz Ferreira da Silva - o Chiboca -, colaborava no

CORREIO DO POVO com o artigo "O anjo que deu a luz", uma sátira aos

pregoeiros de promessas.
- No dia 1 de janeiro deste ano verificava-se o contrato de casamento

dos jovens Anésia Emmendoerfer, filha dil�ta de Edi e Otília Rabock
Emmendoerfer, com o acadêmico de Direito, Juarez Mey de Souza, filho
benquisto de nosso muito conhecido casal dr. Luiz de Souza e Paula Mey.

- Garibaldi recebia os benefícios 00 eletrificação, num trecho de
16.600m de alta-tensão e de 15.400 metros de baixa tensão, que foi

inaugurado com a presença do deputado federal Lauro Carneiro de Loyola
e a direção das Centrais Elétricas de Santa Catarina - Geraldo Wetzel e
Jota Gonçalves -, comemorado com banquete.

Há 22 anos

Em 1978, a Biblioteca Pública Municipal Rui Barbosa divulgava o

movimento do mês de dezembro de 1977: empréstimos, 2284 livros;
consultas, 4013; livros consultados, 6297; inscrições novas, 378 e

freqüência, 4171 pessoas.
- Falecia em Corupá o cidadão Willy Germano Gessner, às 18 horas

de 28 de janeiro. Homem prestante da antiga Hansa Humboldt, teve atuação
destacada na política, especialmente quando de 3° Distrito do Município de

Joinville, para 2° Distrito do Município de Jaraguá, e sua emancipação em

1934. Mas continuou a luta pela emancipação, adquirindo de Waldernar Luz

ojornal "JORNAL DE HANSA", para reforçar a sua tese que, afinal, foi
vitoriosa com a apresentação do projeto de emancipação e sua efetivação,
em 1958, com a posse de seu companheiro Francisco Mees,

. Qualidade
Marista de

Educação

K7

FALECIMENTO

Joaquim Piazera

Memória Jaraguaense
O que' faltou para contar... (eXXXVI)

Tio Eugênio
A Revolução de Jaraguá

Assim, à noite estavam de prontidão seis postos,
distrubuídos da seguinte forma: I - Estrada Francisco

de Paulo, na casa de Henrique Nagel, sob o comando de

Oscar Otto Carlos Nagel; II - Estrada Jaraguá, na casa

de Alvino Meyer e debaixo do comando de Ignácio
Steinmacher Júnior: III - Garibaldi, na casa de Germano
Mathias, sob as ordens de Germano e Augusto Nienow;
IV - Rio da Luz, na casa de Carlos Eichstaedt, e sob o

comando do mesmo; V - Rio Cerro I, na casa de Ernesto
Daniel e debaixo do controle de Carlos Guenther, eVI
Rio Cerro II, na casa de J. Moeller, e sob o comando de

Ricardo Roeder.

Omaior núcleo era o.Garibaldi, onde estavam reunidos

mais de cem pessoas. Esta concentração, como já ficou

dito, foi visitada à noite pela polícia, pelo .que seus

componentes preferiram dissolver-se para o matagal
próximo,já referido anteriormente ..

Quando Emanuel Ehlers lá chegou, às 2 damadrugada para comandar amarcha sobre Jaraguá,
não encontrou ninguém.

Diligências eram realizadas pelo delegado Oswaldo Buch e pelo ten. Leônidas C. Herbster,
assim como pelo delegado João Lyra, ativo subdelegado de Bananal (atual Guaramirim) e vazavam
informações de que Emílio Silva, ex-fiscal da Prefeitura de Jaraguá e chefe do subnúcleo de

Itapocuzinho, teria mandado carta a Carlos Oechsler, do subnúcleo da Ilha da Figueira, para
convocar seus homens, pois, naquele dia, o Exército e aMarinha iriam deflagrar o golpe integralista.

Voltaremos. Até a próxima.

Lembranças da vida.
"Todos os artistas que trabalham /70 filme da
vida
Um dia deixarão as filmagens para sempre.
Estarão mortos e sob sete palmos de terra
Os cenários arquivados e cheios de poeira
Nada leva a nada e do pó, só nasce o pó, só pó,
nada mais" (A.F Schmidt)

No aniversário de Alex Haake, faz muito tempo,
entra em cogitação a idade nova do "Quincas". Na
manhã seguinte encontro-o na Galeria Dom
Francisco e manifesto interesse por uma entrevista

que fica para as l5h30. Na hora aprazada, de longe,
vejo sentados na calçada, numa roda de chimarrão

vespertina, o dono da casa, o José Fructuoso, o

Flores Freiberger e o Kitto, filho do finado Romeu
Bastos. Quase volto para não interromper o grupo
que conversa animadamente. Mas eles terminam a

rodada e entramos para mais uma entrevista.
Entre o pingue-pongue da pergunta e da

resposta conheci, qual um filme de que fala o poeta
Schmidt acima, conhecendo os pais que vieram
com tenra idade, acompanhando o Domenico
Piazera e Domenida Kulzer, o batizado do

"Quincas
"

pelo padre José Schmidt, em Retorcida,
o aprendizado de alfaiate com o Caetano Vendrami,
a viagem a Ponta Grossa com o Emílio Andreatta,
o seu próprio estabelecimento, o Estado Novo de
1937 a 45, sua nomeação para adjunto da

Promotoria de Justiça da Comarca de Jaraguá do

Sul, a exoneração do cargo em 47, para exercer o

cargo de interino de prefeito de Jaraguá, exercendo
atividades ligadas a seguro de vida, representação
da Renner e auxiliar da Coletoria Estadual onde

aposentou-se em 1980.
Mas também se conhecia a sua participação como

músico em bailes, festas e casamentos, tocando na

(/

cidade, redondezas,
em Joinville (Lycra),
em S. Francisco

(Náutico e 24 de

Janeiro) e no Ara

quari, junto com o

mestre Romeu Bas
tos e com Álvaro S.

Piazera, Constan
tino Rubini, Alvim
Enke, Renato Sans, Luiz Santana, Albino Costa,
Gustavo Carlos Nazário e Demétrio Federsch.

Contou como e quando casou com Frieda Cäcilie
Brückheirner e ela (que se antecipou na partida)
lembrava nominando o juiz de Paz, na pessoa de Erich

Blosfeld, e o nascimento de Hélio José, Valdete Inês
e Lenita Maria.

-a-

Para absolver o serviço militar, fez em Jaraguá
o Tiro-de-Guerra 406 e fez o curso de cabo, assinado
pelo então capitão Catão Mena Barreto Moncclaro,
que fez parte dos fabriqueiros no tempo de padre
Jacobs.

Contou as peripécias como treinador de futebol
do Baependi, "um quadraço que ganhava do Perí,
de Mafra, América e Caxias, de Joinville, eAtlético,
de São Francisco", e participou dos Atiradores,
Germânia, Aymoré, Floresta e Esporte Club Brasil.

Lembrou para a posteridade como era Jaraguá:
depois dos trilhos (ainda não existia o trem)
começava um banhadão que ia até a esquina dos

Maristas, que precisava estivar com palmitos.
Este homem, Joaquim Piazera, o tocador de sete

instrumentos, morreu às 17 horas de 12-2-2000, no
Lar dos Menonitas, em Curitiba, aos 90 anos, e foi

sepultado no Cemitério do Centro, em Jaraguá do

Sul, no jazigo da família.

Que Deus o tenha em bom lugar. Pêsames aos

familiares. (EVS)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MOMENTOS DE REFLEXÃO

O molho das chaves
Cada um de nós possui o seu

molho de chaves: chaves gran
des, chaves pequenas ... chaves
da casa, do quarto, do carro, do
cofre, do escritório ... Chaves ...
Muitas chaves ...

As chaves têm duas tarefas,
elas abrem e fecham portas.
Elas são barulhentas, incomo
dam, atrapalham ... Como é ruim

quando a gente esquece as cha
ves. Às vezes, fico nervosa, pois
as chaves se parecem umas

com as outras e, pior, é que a

últi-ma, geralmente, é a chave

certa. Paciência ...
As chaves são insubsti

tuíveis ... Só é possível trocá-las
quando se troca o miolo da

fechadura. Cada chave. tem o

seu papel, sua porta, seu lugar...
Elas são necessárias. São

indispensáveis. Elas protegem as

nossas casas é também abrem

A EDUCAÇÃO COMPLETA

as portas para receber pessoas
amigas, familiares ... Elas nos

dão proteção e acesso!

Amigo, amiga!
Você pode ser a chave certa

para o mundo de hoje. Existem
muitas portas trancadas. De

reperite, você é a chave que as

pessoas procuram. Veja como

existem pessoas que parecem
portões trancados; não falam,
não dialogam, não se pronunciam
sobre nada. São, as portas
cerradas pelas decepções e

ingratidões da vida.

Desejo ser aquela chave nas

mãos dos outros, pronta para
abrir os portões das igrej as, onde
as pessoas se unem e se

encontram para louvar a Deus

e abastecer-se na fé. Quero ser

a chave capaz de abrir as portas
das famílias, para que haja
convivência harmoniosa com

diálogo e crescimento. Sonho
em ser urna chave que abre

caminhos para as crianças e os

jovens, para que o seu presente
e futuro sejam construídos com
amor e respeito. Que as portas
de nossas escolas sejam abertas

para que educadores e edu

candos sejam eternos apren
dizes da paz, do amor e da digni
dade humana.

Desejo ser a chave capaz de

abrir os portões entre os países.
Quero que o mundo encontre as

portas abertas para os encontros

de amigos solidários.
Querido Deus, fonte da vida!
Dai-me ummolho de chaves,

uma, para abrir as portas da paz.
Uma chave forte, resistente,

para fechar as portas da arro

gância e da maldade.

Dai-me, Senhor, mais uma

chave dourada para abrir as

portas da confiança e since
ridade entre as pessoas.

Uma para trancar as portas
da desconfiança e da falsidade.

Desejo ardentemente dar

muitas chaves às crianças para
que abram as portas do amor.

Aos jovens quero dar chaves
que abram as portas da alegria,
da amizade e da paz.

Às pessoas idosas desejo dar
chaves que abram as portas da
constância, da sabedoria e da fé.

Às famílias quero dar chaves
da união, do entendimento, do
abraço e do perdão. ,

Querido Deus, peço muitas
chaves neste ano 2000, um

grande molho de chaves, para
abrir as portas da VIDA COM

ABUNDÂNCIA, ensinada por
Jesus Cristo, a todas as pessoas.

Pa. Claudete Beise Ulrich

�·tiiírculo
ITCLliClrL�

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. 14letra "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:

,

Ordem do dia

I - Prestação de contas do exercício social encerrado em 31/12/99;
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.
Nota1-As chapas que irão concorrer a eleição deverão ser entregues ao Presidente do Círculo Italiano

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,_Iiioioiiiillil-----------------__----..
convocação, uma hora após, com'
presença de qualquer número de

sócios.

Jaraguá do Sul (SC), 7 de
fevereiro de 2000.

Devanir Danna - Presidente

Novos e usados - Fone 371-8287
RuaAntônio Carlos Ferreira .ct Henri ue Piazera

ROTARYCLUB
DE GUARAMIRIM

COMPANHEIRISMO - A ausência de formalismo em Rotary é fator

primordial ao convívio e ao desenvolvimento do companheirismo. O
tratamento entre os sócios e seus familiares deve ser o mais amistoso.
Devemos incentivar o companheirismo. É salutar compartilhar da alegria
dos companheiros promovendo e participando de reuniões de

companheirismo na residência de companheiros ou em local aprazível onde
podemos ser alegres, comunicativos e prestimosos. Nessas ocasiões
devemos sorrir com sinceridade, estendendo a mão com lealdade e sermos

os primeiros a perdoar, sem restrições. De parabéns o companheiro Maurici,
que recepcionou os companheiros do Rotary Club de Guaramirim, em sua

residência, promovendo a primeira reunião de Companheirismo no ano

2000.
Outras estão programadas na casa dos demais companheiros e

certamente serão produtivas para que o companheirismo e amizade sejam
cada vez mais fortalecidos.

LAR DA CRIANÇA - Dando cumprimento às exigências da Fundação
Rotária do Rotary International, esteve em nosso clube o governador do
Rotary Distrito 4650, sr. Rolf Botho Hermann, e sua esposa, Gilian, senhoras
da Casa da Amizade de Guaramirim e companheiros do Rotary Club de

Guaramirim, visitaram o Lar da Criança "MARCOS VALDIR MOROSO",
ocasião em que registrou-se a presença córn várias fotos para remessas

junto ao Relatório e Prestação de Contas que Rotary Club de Guaramirim
fará ao Rotary International. Na reforma da casa e compra de móveis
houve um investimento de aproximadamente R$ 30.000,00, do qual a

Fundação Rotária contribuiu com R$ 14.000,00; Casa da Amizade

R$16.000,OO, com recursos advindos de campanhas com promoções,
doações do Poder Judiciário, doações de pessoas físicas, empresários e

trabalho voluntário. A administração está ao encargo da "Casa da Amizade",
com recursos advindos das. prefeituras de Guaramirim, Massaranduba,
Schroeder, Corupá que assinaram consórcio para manutenção do lar. Todo
este registro se faz necessário para cumprimento das formalidades legais
junto ao Rotary International. A Casa da Amizade comunica que toda

doação é bem-vinda ao "Lar da Criança", principalmente leite Longa Vida
e fraldas descartáveis. Maiores informações poderão ser obtidas com as

senhoras da Casa da Amizade ou no próprio "Lar da Criança".
ROTARY CLUB TAILÂNDIA - Companheiro Júnior fez entrega ao

governador Rolf de Flâmula e Boletim do Rotary Club de Tailândia, aonde
esteve a serviço do pára-quedismo em que juntamente com 14 atletas do
Brasil e 568 atletas de outros países (41), saltaram para o rei da Tailândia e

participaram da quebra do recorde mundial. Companheiro Júnior fez doação
ao Rotary Club da Tailândia de 30 kg de confecção de malhas para ser

doado às crianças carentes daquele país. Parabenizamos o companheiro
Júnior por este ato de solidariedade aos povos do Continente Asiático.

95 ANOS DE ROTARY - acontecerá no próximo dia 22 de fevereiro,
no Rotary Club de Jaraguá do Sul, reunião de Interclubs, para homenagem
e lembrança dos 95 anos de Rotary International. A fundação aconteceu

no dia 23 de fevereiro de 1905, na cidade de Chicago, Estados Unidos.

Parabenizamos os companheiros de Jaraguá do Sul pela iniciativa.
O AMANHÃ - A construção do amanhã necessita da ação. Para isso

é necessário um plano estratégico que indique claramente para onde e

como queremos crescer. Um plano que, em curso, complete a solução da

fragilidade que impede o arranque para o amanhã. A improbidade, falta de

eficiência e de eficácia são exemplos clássicos de fragilidade. A gerência
adequada dos recursos causam incentivo e desenvolvimento. O déficit
cultural e desigualdade social impede a distribuição de oportunidades,
causando uma situação crítica de desalento e violência. Somente terá

vantagem competitiva aquele que tem atitude positiva diante da vida e do
amanhã. Necessita-se atingir um desenvolvimento auto-sustentável, o que
é prioridade na agenda de qualquer um. Somente com estabilidade é possível
a conquista definitiva da confiança. Nada mais satisfatório do que viver
com exemplar probidade moral e cívica. Poder, como observador imparcial,
reconhecer que a conquista do progresso se fará somente com uma

condução digna e salutar. Cabe saber escolher o melhor para poder apostar
num amanhã de prosperidade e pleno exercício da cidadania.

Posto de
Gasol.ina
Maiochi
Ltda.

Rua 28 de Agosto, n° 1598
'Centro - G;"aramirim - SC

Telefone

Rua Reino/do Rau, 61 - salas 1 e 2

Jaraguá do Sul (

Te/efones: 371-5531 - 982-0710
Rua Paraíba, 256 - B/umenau
Te/efone/Fax: 340-2393 (047) 373-0187

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FeW1i�icli�
Clínica de Ginecologia e Obstetrícia

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

computadorizada
Médico-Responsável: Dr. Jean Beno {ichreiner Lucht -

CRM 5457

Endereço: Rua Presidente Juscelino, 45 -1º
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

W 371-3426

MaV\�ício Bago
CRMlSC 7474 - CRM/PR 13723

Psiqv.iG\ti"iG\
CONSULTÓRIO

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

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

retossigmoidoscopia

Dr. Alexandre L. Schlabendorffl
CProctoclin� CRM-7096 I

Fone 371-5117 * 372-1553
. Rua Guilherme Weege, 50 sala 701

Jaraguá do Sul- SC

Centro Médico Odontológico

ijac@netuno,com,br

•
LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLíNICAS.LTOA,
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Dr. lVIarlo Sousa
Dr. lVfarlo Sousa jr.

Rua Dr, Waldemiro Mazurechenl 67 -

Ao lado do .Hospital São José
.

Tipos de cirurgia plástica (2)
,

RINOPLASTIA
o nariz' é importante no equilíbrio estético da face, e

quando apresenta forma ou tamanho inadequado pode
gerar muitos complexos, pois ele ocupa posição de

destaque no rosto. Um nariz desproporcional compromete
a harmonia do corpo e a plástica é a solução adequada
nesta circunstância, porque o paciente, juntamente com o

cirurgião, podem determinar as correções a serem

realizadas, assim, o nariz se tornará adequado ao tipo físico
e ao rosto.

A cirurgia não deixa nenhuma cicatriz aparente. As
incisões são colocadas dentro do nariz e é realizada urna

remodelagem das cartilagens e ossos nasais, fazendo com

que a pele se acomode por sobre essas estruturas,
evitando marcas externas da cirurgia.

O resultado da cirurgia é obtido durante algumas fases
do pós-operatório: inicialmente ocorre um inchaço que
regride parcialmente em sete dias e a regressão total se dá
em torno do sexto mês, onde ocorre a acomodação total

da pele. Ainda eventuais distúrbios respiratórios podem
ser corrigidos, entre eles, o desvio do septo nasal e alguns
pacientes que se queixam cronicamente de coriza relatam

desaparecimento do sintoma após a cirurgia. O resultado
final da rinoplastia é definitivo. Esta cirurgia proporciona
significante rejuvenescimento facial, ressaltando a beleza

do rosto. Um nariz bonito e harmonioso é fundamental ao
equilíbrio estético da face, trazendo grande satisfação.

. A anestesia utilizada pode ser geral ou local,
dependendo do paciente e da avaliação do anestesista. O

período de internação em média é menor que 24 horas.

CIRURGIA DE

REJUVENESCIMENTO FACIAL
O envelhecimento é um processo natural que envolve

fatores físicos, bioquímicos, psicológicos, culturais e

genéticos. O equilíbrio entres esses fatores, permite ao
indivíduo harmonizar seu ego com sua própria imagem,
mas na realidade, o envelhecimento é freqüentemente
vivenciado com ansiedade. Com o envelhecimento, as

estruturas da face sofrem uma série de alterações que

.podern ser corrigidas. Esta é urna das cirurgias mais

procuradas pelos(as) pacientes num consultório de

cirurgia plástica. Trata-se de conduta que permite
resultados naturais que são discutidos previamente entre

o cirurgião e os pacientes. É possível transformar umrosto
cansado e de aspecto triste, numa face mais expressiva,
recuperando os contornos joviais, utilizando-se de

cicatrizes m ín imas e inaparentes, as cicatrizes são

colocadas no couro cabeludo, onde são escondidas pelos
cabelos e nos contornos das orelhas.

A escolha do método cirúrgico depende da idade do

paciente. Pode-se atuar na região 'dos olhos (pálpebras),
na face propriamente dita e no pescoço. O excesso de

pele é retirado e as estruturas faciais que marcam o

envelhecimento (rugas, sulcos em tornos dos lábios e

bochechas) são atenuados.
A anestesia utilizada pode ser geral ou local,

dependendo do paciente e de urna avaliação prévia do
anestesista. O tempo de internação em média é menor que
24 horas.

O resultado é obtido após a regressão do inchaço
(normal em qualquer procedimento cirúrgico) que ocorre
.ern sua maioria em torno de, uma semana e o restante ao

longo de quatro meses. Esta plástica traz significativa
satisfação ao paciente, pois o rosto com aspecto jovem
proporciona segurança para uma vida mais feliz.

CIRURGIA ESTÉTICA DAS
ORELHAS

A orelha em abano traz um conjunto de alterações
estruturais do órgão que modificam sua posição e aspecto
estético. Estas são as deformidades mais freqüentes da

orelha, responsáveis, por severas repercussões psicoló-

gicas, especialmente na infância. Postergar o tratamento,
pode determinar modificações na personalidade e na

estrutura psíquica da criança, por isso é que
recomendamos que a correção se faça em idade pré-escolar
(entre 5 e 7 anos), período em que a orelha já está

totalmente formada e tem o tamanho quase igual a do
adulto e nessa fase os problemas de ordem psicológica
ainda não começaram. A cirurgia também pode ser

realizada na fase adulta, sem qualquer problema.
A cicatriz desta cirurgia é imperceptível, por localizar

se atrás da orelha no sulco formado por esta e o crânio.

Além do mais, corno se trata de região de pele muito fina,
a própria cicatriz tende a ficar "quase inaparente".

A anestesia utilizada em criança é normalmente a geral
e em adultos comumente utiliza-se anestesia local com

sedação e o período de internação é inferior a 24 horas. O

paciente recebe alta com urna espécie de touca no intuito

de evitar-se traumatismos locais. O curativo é removido

após uma semana, então o paciente poderá apreciar o

resultado, que' melhora ainda mais após a regressão do

"inchaço", que ocorre em média em quatro meses.

Esta cirurgia proporciona imensa satisfação pois não

só corrige as alterações da orelha corno proporciona um

convívio social adequado. O resultado final deve

reproduzir uma orelha normal, à semelhança de uma não

operada.

CIRURGIA ESTÉTICA DAS
PÁLPEBRAS

Fatores corno idade, textura da pele, distúrbios da

acuidade visual, problemas emocionais, etc., poderão
deixar corno conseqüência sua marca no território das

pálpebras. Assim é que quando você é examinado/a) pelo
cirurgião-plástico, este estará fazendo uma análise

profunda, para intervir somente naqueles setores que

possam beneficiar-se com a cirurgia .

A cirurgia plástica das pálpebras corrige os excessos

de pele, gordura e flacidez muscular do território palpebral,
podendo, em certos casos, melhorar o aspecto funcional

além de estético. Não existe urna idade ideal, mas sim a

oportunidade ideal. Esta oportunidade é determinada pela
presença do defeito a ser corrigido.

Sendo a pele das pálpebras de espessura muito fina,
as cicatrizes tendem a ficar praticamente disfarçadas nos

sulcos da pele.
A anestesia utilizada na maioria dos casos é local.

Raramente são feitas sob anestesia geral. Reservamos esta

última para os casos em que a blefaroplastia esteja sendo
feita simultaneamente com outras cirurgias.

O resultado, sem dúvida compensa, pois em grande
parte dos casos o aparente envelhecimento se inicia por

alterações da pálpebra e os pacientes sentem-se mais

jovens com a cirurgia.

IMPLANTE CAPILAR
A calvície é resultado de fatores genéticos e

hereditérios e aparece muitas vezes em pacientes jovens,
trazendo muitas vezes problemas de ordem psicológica
abalando a alto-estima do paciente.

O método utilizado atualmente prevê a retirada dos

folículos pilosos das regiões não atingidas pela calvície e

a enxertia destes um a um nas áreas calvas ou de baixa

densidade capilar. O resultado obtido é o mais natural

possível, não havendo sinais tardios de cirurgia, porém o

resultado é progressivamente melhor a medida que outras

sessões são realizadas, creditando ao paciente aspecto
rejuvenescido e auto-estima renovada.

A anestesia utilizada pode ser local ou geral,
dependendo da avaliação prévia do cirurgião e anestesista

e do desejo do paciente. O tempo médio de internação é

em geral inferior a 24 horas e o paciente recebe alta com

um curativo em forma de touca que é removido em 48

horas .

Fonte: www.beauty.com.brAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Os noivos Marisa e Eli, em emocionante cerimônia na Igreja Santa Inês,
em Balneário Camboriú, contraíram núpcias diante dos [amiliares e seleto

grupo de convidados. Após o ato religioso recepcionaram os convidados no

salão da comunidade Santa Inês

o noivo, conceituado advogado
Eli Oliveira Ramos, conduzido
ao altar pela mãe da noiva,
Alminda Pradi Franzner

A noiva Marisa, com o

pai, Urbano Franzner,
conduzindo-a ao altar

Os noivos,
Marisa

Franzner e Eli
Oliveira Ramos,
deixando o altar

da Igreja Santa

Inês, onde
receberama

bênção
matrimonial

Sandro "Toto"

Schmitt e a

esposa, Kely,
fixaram

residência em

Fortaleza, onde
Toto defende as

cores do Ceará

Esporte Clube

I •

FONE: 10471371-2111
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Equipe de profissionais,
que diariamente nos

recebe com toda a

simpatia do maior Banco
do Brasil...
À esquerda, Carlos,
Dalmo, Gaspar, Luís,
Antônio, superintendente
Decésaro, Lara,
Margarete, Rosiméri e
Elise

Muito simpático o

café da manhã

oferecido pela equipe
do Banco do Brasil/
Massarandubano
último dia 10. Em
flash para a coluna,

ao meu lado, o
geretue II anfitrião

Gaspar e esposa, Lola

E porfalar em
cumprimentos, não
podemos deixar de
abraçar a amiga e

empresária [anete
Kasmierski -
Supermercado Kajota.
De bem com a vida,

I

Ianete recebeu o abraço
de grande número de

amigos e um parabéns
mais que especial do
maridão, Saulo
Felicidades!

As mais lindas flores da
'semana serão entregues 110 dia

21, em um dos endereços mais

cobiçados da cidade: a
residência do casal Scheila e

Dido Manke, para brindar o
aniversário desta bonita

odontóloga. Além das flores,
Scheila certamente será

homenageada pelo maridão,
com algum prato exótico -

.

dizem as boas línguas que o

homem sabe cozinhar de
verdade.

Parabéns à aniversariante!

"
... Muitos são os

caminhos, porém,
outros tantos as

éscolhas. Cabe a

cada homem, a
iniciativa de trilhar
seu caminho. Cabe
a cada um de nós,
a coragem de
assumir a sua

própria escolha."
Com estas sábias

palavras,
homenageamos a

mais nova

formanda no curso

de Psicologia -
PUC/PR-, de
nossa cidade: Ana
Cristina Eccel.
Filha do casal
Sinésio e Cláudia,
Ana Cristina volta

a fixar residência em nossa cidade para alegria da familia e do

namorado, Adriano.
A ela, nossos cumprimentos por esta importante etapa vencida e

votos de sucesso na profissão que abraça

"Apenas por hoje!"
Apenas por hoje suponha que o que Abraham Lincoln

disse é verdade: "Amaior parte das pessoas é tão feliz quanto
suas cabeças assim decidam".

Apenas por hoje' tente adaptar-se às coisas como elas

são, e não tente ajustar tudo aos seus desejos. Olhe sua família,
seu trabalho e sua Salte como elas são.

Apenas por hoje tome conta do seu corpo. Faça
exercícios, olhe por ele, não abuse nem negligencie-o, de
modo que ele se torne perfeito.

Apenas por hoje tente reforçar suamente. Aprenda algo
.

útil. Não seja um preguiçoso mental. Leia algo que exija
esforço, pensamento e concentração.

Apenas por hoje exercite seu espírito de três formas; faça
umbem a alguém sem se apresentar e pelomenos duas coisas
que não queira fazer, como sugere William James, apenas

para exercitar.

Apenas por hoje seja agradável. Pareça tão bem quanto
possa, vista-se tão convenientemente quanto possível, fal:
baixo, aja cortesmente, seja liberal com prazer, não critique
negativamente e nem tente cóntrolar ou regular alguém.

Apenas pO,r hoje viva apenas esse dia, e não tome todos
os problemas da vida.

Apenas por hoje tenha uma programação. Não siga isso
exatamente, mas tenha escrito. Isso irá eliminar duas p�stes:
pressa e indecisão.

Gentileza: Adam (Associação Comercial, Industrial
e Agrícola de Massaranduba) �

r--------------------�
;

o

: ANIVERSARIOS ..•
I
19/2 - Iverson Heidecke

I
20/2 - Lerídio Zanotti - Posto Barricão

21/2 - Maria Ruth Mosca
�----------------�---�

I
I
I
I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Especialista doMEC elogia educação infantil doMunicípio
Heloysa Dantas
destacou salto

qualitativo
nos C.M.E.I.

A professora especialista
\

do MEC, Heloysa Dantas, que
esteve na cidade na última sexta

feira, disse que, em comparação
a outros estados brasileiros,
Jaraguä do Sul está bem avançada
na área de educação. infantil.
"Visitei quatro C.M.E.!. e fiquei
impressionada com a utilização db
espaço, tipo de intervenção, grau
de liberdade de interação com as

crianças", declarou a educadora,
acrescentando ter sido muito
estimulante para ela esta visita,
pois foi possível perceber o salto

qualitativo que está em processo

.

no município,
Heloysa Dantas participou

do quinto módulo do Curso de

Formação de Profissionais para
Educação Infantil, realizado nos

dias 7, 8 e 11 deste mês, no

auditório do Sesi, onde ministrou
o tema "Aprendizagem". Outros
dois temas foram trabalhados por
técnicos da Secretaria Municipal
de Educação: Identidade e Auto

nomia; Natureza e Sociedade. Na

avaliação da especialista, que
também fez a avaliação do

módulo, "observando o nível das

questões apresentadas pelos
participantes, posso dizer que o

resultado do que foi desenvolvido
até o momento é muito bom". E
acrescentou: "A expectativa é

que este curso mude a qualidade
da relação dos educadores com

as crianças."

Divulgação

"Aprendizagem": tema trabalhado po_r Heloysa Dantas em curso de capacitação, no auditório do Sesi

Pasold assina termo de compromisso durante lançamento daAgenda Socia12000
O prefeito Irineu Pasold

assinou termo de compromisso
com o Ministério da Previdência
e Assistência Social - represen
tado pela secretária de Estado da
Assistência Social, Wanda Engel
Aduan - para equipar um Centro
da Juventude em Jaraguá do Sul.
O documento, que prevê a libe

ração de verba federal no valor

de R$ 20 mil, foi assinado
durante o lançamento da Agenda
Social 2000, realizado no último
dia 8, em Florianópolis.

Também a secretária da

Fanu1ia e presidente do Colegiado
de Gestores Municipais de As

sistência Social de Santa Cata

rina (Cogemas/SC), Íris Barg
Piazera, e o presidente do Con-

Secel contrata três bandas

para o carnaval deste ano
O secretário de Cultura,

Esporte e Lazer, Silvio Celeste

Bard, informou hoje (14/02) que
já estão contratadas as bandas que
se apresentarão no palco da Praça
Ângelo Piazera durante o carna

val deste ano: Art & Manha, de
Jaraguá do Sul, Koisaboa e Tom

Natural, ambas de Joinville, darão
o ritmo à alegria dos jaraguaenses
nos dias 4, 5 e 7 de março, res

pectivamente. A abertura oficial
da programação está marcada

para as 20h30min do sábado de

carnaval, quando inicia o desfi Ie

de rua, com a participação de
, quatro blocos: Alegria, Alegria;
Bumba-meu-boi; Samba no Pé;'
e Em Cima da Hora.

Os blocos ficarão

concentrados na Rua Domingos
da Nova, de onde deverão entrar

na Rua Reinaldo Rau e desfilar até
a Praça Ângelo Piazera, local da

dispersão dos integrantes e da

concentração do povo para dar
continuidade à festa ao som da Art

& Manha. No domingo e na terça
de carnaval, os shows na Praça
serão realizados a partir das 19h.

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

Após desfile - Show na Praça, com a banda Art & Manha
05/03 (domingo)
l6h - Carnaval Infantil na Praça Ângelo Piazera

19h - Show na Praça, com a banda Koisaboa
07/03 (terça)
19h - Show na Praça, com a banda Tom Natural

selho Municipal de Assistência

Social, Moacir Rogério Sens,
representaram Jaraguá do Sul no

evento, que teve a capital catari
nense como palco porque Santa
Catarina foi Q primeiro dos 27

estados brasi lei ras a apresentar
seu projeto para a Agenda Social
2000. Dos cinco indicadores

propostos pelo governo estadual,
através da Secretaria de Estado
do Desenvolvimento Social e da

Família, três foram aprovados
pelo Ministério da Previdência e .

Assistência Social: crianças e

adolescentes que trabalham em

ati vidades penosas e estão fora
da escola; violência e exploração
sexual infanto-juvenil; e jovens
no espaço rural.

"A implantação doCentro da

Juventude - que depende de outra

verba federal para a construção
de sua sede - é uma das duas

ações que Jaraguá do Sul desen
volverá no indicador catarinense
referente à violêncià e exploração
sexual infanto-juvenil", informou
a secretária Íris Piazera. A outra

ação prioriza o Programa de

Formação de Agentes Comuni
tários de Desenvolvimento Social

(Agente Jovem).
CENTRO - De acordo com

Íris Piazera, o Centro da Juven
tude será construído na Tifa

Schmidt, no Bairro Ilha da Figuei
ra. Contará com uma área total
de 303 m2 (quatro salas de ativi

dades, copa, cozinha, sanitários,
área de circulação e varanda) e

estará equipado com computado
res, onde os agentes jovens terão

acesso à Internet para realização

de pesquisas. A Prefeitura está

aguardando liberação de recursos

federais para iniciar as obras.

Com a implantação do Centro
da Juventude, que é destinado a

adolescentes de 15 a 19 anos em
.

situação de vulnerabilidade social,
"estaremos disponibilizando um

espaço físico para programas
informativos e orientativos, que
possibilitem o desenvolvimento.
da auto-estima, das relações
interpessoais, a construção do
conhecimento e autonomia, ex

pandindo a imaginação criadora
e capacidade de expressão",
explicou a secretária. O local terá
como atividade básica a for

mação de agentes jovens setoriais
para a difusão de informações
sobre saúde, esporte, cultura,
meio ambiente e turismo.

Programa de Formação de Agentes Jovens
Enquanto o Centro da Juven

tude não é implantado, o Progra
ma de Formação de Agentes Co
munitários de Desenvolvimento

Social, previsto para iniciar em

março, terá como sede a Casa
da Serenidade. "Para este pro
grama, vamos receber uma

verba federal de R$ 25 mil/ano",
informou Íris Piazera, acrescen
tando que a administração muni

cipal deverá ainda buscar recursos

próprios ou junto à comunidade -

através do Fundo da Infância e

Adolescência (FIA). "A cada

jovem em atividade com verbas do
município, oMinistério financiará
outro", complementou a secretária.

Desenvolvido de forma inte

grada, o programa é coordenado

pela Secretaria da Família, com
o apoio da Educação, Saúde,
associações de moradores e con

selhos municipais. Dos 52 jovens
inscritos, 25 foram selecionados

para integrar o primeiro grupo
que será formado em Agente Jo
vem de Saúde, em duas etapas
de seis meses. Na primeira, os

integrantes receberão orientações
através de palestras, visitas e au

las. Na fase seguinte, participa
rão de ação supervisionada junto
às suas comunidades de origem.

Durante a formação, será
realizado um levantamento da

área de atuação para os jovens,
que desenvolverão, junto a

adolescentes de sua mesma faixa

etária, trabalhos de prevenção a

doenças sexualmente transrnis
síveis e Aids, ao consumo de

drogas, à gravidez precoce, à

violêncià familiar. "Ação desen
volvida de jovem para jovem",
salientou Íris Piazera, observando
que a atuação dos agentes tam

bém abrangerá as mães na área
de amamentação e cuidados com
o bebê. Cada agente jovem rece

berá meio salário mínimo mensal
durante os dois períodos, en
quanto estiverem participando do
programa.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Secretária de Educação tem
problemas com EnsinoMédio

I

Aluguel e
empréstimo de
salasdevem

superar déficit

Jaraguá doSul- o Ensino
Médio (até pouco tempo chama
do de 2° Grau) começa a apre
sentar déficit em vagas na cidade,
que tem situação privilegiada, se

comparada ao resto do Estado. Em
sua primeira visita com agenda
oficial à 19" CRB (Coordenadoria
Regional de Educação), na se

gunda-feira, a secretária- Estadual
de Educação,Miriam Schlickman,
revelou que essa modalidade de

ensino, deixada de lado pela LDB
(Lei de Diretrizes e Bases - que
prioriza o ensino fundamental)
deve ser melhor trabalhada em

Santa Catarina: nos próximos três
anos, porque a procura de
matrículas aumentou em 30%.
Em Jaraguá do Sul, os colégios
Abdon Batista e José Duarte

Magalhães são os casos mais

problemáticos, com deficiências
de salas ,e estrutura.

A 19" CRE desconhece o

índice real de necessidade, de
vagas e salas no Ensino Médio,
enj Jaraguá do Sul. "Na medida
do possível, estamos matricu

lando todos os interessados, mas
sabemos que não temos con

dições de atender toda a deman

da", comenta o coordenador
Donato Back. Utilizar salas em

regime de empréstimo ou aluguel
tem se revelado a solução
imediata para o caso.

No Colégio, José Duarte
, Magalhães, -a CRE alugou da

Igreja Católica quatro salas para
acomodar os alunos. "Solici
tamos a construção de novas

salas porque uma escola próxima
fechou e a demanda no 2° Grau
está crescendo", explica a

diretora-adjunta, Rose Kleer. No
local, funcionarão aulas para o

Primário, porque não exige troca
de professores. "Essas provi
dências são soluções imediatas.
'Até julho teremos o caso pron-

tamente solucionado", promete a

secretária Estadual de Educação,
que não descarta a possibilidade
de ampliação da estrutur-a, mas
ainda não dispõe de verba para
tal.

A secretaria pretende criar
identidade física e docente,
reordenando as instituições de
EnsinoMédio. O Colégio Abdon
Batista, já remodelado, com

destinação exclusiva para o

atendimento dessa classe de

estudantes, já tem cerca de 900
.

alunos matriculados para o início
das aulas, na próxima segunda
feira. Alvina Boshammer, a nova
diretora indicada, relata que o

prédio tem deficiências físicas,
necessitando de reformas elétrica
e hidráulica, além de necessidades
como laboratórios e capacitação
profissional, Asecretária estadual
explica que os recursos para
investir nesse setor devem partir
do Programa de Excelência e

Melhoria do Ensino Médio, em
fase de desenvolvimento.

(LiSANDREA COSTA)
Edson Junkes/Cf?

Reconhecimento: secretária Miriam Schlickman (r à esquerda) visita Colégio Abdon Batista

Municípios podem extrair saibro
Guaramirim - As prefei

turas estão autorizadas a fazer a

extração de saibro, desde que

para utilização em obras públicas.
No início de fevereiro, o presi
dente Fernando Henrique Cardo
so assinou o Decreto 3.358,
regulamentando a Lei 9.827, de
27 de agosto de 1999, que dispõe
sobre o assunto. A Constituição
federal vedava a extração mineral
aos órgãos públicos, criando
sérias dificuldades para as

prefeituras, na obtenção de ma

cadame, material de larga utili

zação no revestimento de estra

das, construção de bueiros e

outras obras e serviços.
A assinatura do decreto põe

fim a um longo movimento de

reivindicação dos municípios,
com três anos de duração, diz o

prefeito de Guaramirim e presi
dente da Fecam (Federação Cata
rinense das Associações dos Mu
nicípios), Antonio Carlos Zimmer
mann. Ele próprio participou de
diversas peregrinações a Brasília, -

pressionando o governo federal

para conseguir, uma brecha na

legislação, que possibilitasse às

prefeituras melho'res condições
para atender as comunidades.

No caso de Guaramirim, a

questão tornou-se ainda mais

grave, desde que o Ibama

embargou a Saibreira da Éstrada
Bananal do Sul, em setembro do

ano passado, impedindo a Pre

feitura de utilizar ii principal fonte
de que dispunha 'para se abas
tecer de cascalho.

- O atendimento à popula
ção, desde então, ficou muito

prejudicado. Precisamos agora
recuperar o tempo perdido -
disse Zimmermann, explicando
que nos úl'imos tempos a

Prefeitura vinha recorrendo ao

vizinhoMunicípio de Schroeder,
para que os serviços não ficas
sem totalmente paralisados, por
absoluta falta desse material.

Zimmermannjädeterminou a

contratação de um geólogo, que
procederá a um estudo, indican
do as áreas passíveis de serem

utilizadas para extração mineral.
Para explorar jazidas por conta

própria, as prefeituras deverão
'

encaminhar o registro e diversas
outras providências ao DNPM

(Departamento Nacional de

Produção Mineral), incluindo o

projeto de impacto ambiental.

(MILTON RAASCH)

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 961
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ID) C.P................... Delegado titular de Jaraguá do Sul deixa o�@�[g)�' o

,

Maconhaapreendida cargoe se transfereparaa33DPdeJoinville
Corupá - Cinco pessoas

foram flagradas com 20 gramas
de maconha na Rua Pedra de
Amolar, por volta da 1 hora de

domingo. Policiais Militares
conduziaram a delegaciaAntônio
Edson da Rocha, 29 anos,
Fabrício Maia, 18, Fábio João

Dias, 21, e os menores D.T.V.,
16, e F.R.R., 1, que assumiu a

possa a droga.

Pancadariaexplícita
Jaraguá do Sul- Policiais

Militares deteram segunda-feira,
por volta das 14 horas, Josemar
dos Santos Machado, 22 anos, e

Olivia Siqueira; 35. O casal estava

brigando no meio da Rua

Equador, no Centro da cidade.

Agressão em família
Guaramirim - O pedreiro

Luiz Carlos dos Santos, 38

anos, foi preso na madrugada
de domingo, depois de chegar
em casa embriagado e agredir
a esposa, Sarita Terezinha

Martins, 24.

Substituto
deverá chegar
até o final
demarço

Jaraguá o do Sul - O

delegado titular da Delegacia de
Polícia Civil de Jaraguá do Sul,
Vanderlei José Alves da Silva, será
transferido para a 3a DP de

Joinville, no Bairro Costa e Silva,
Zona Norte. A decisão foi
anunciada ontem pelo delegado
regional Adalberto Manoel
Ramos'. O nome do substituto
ainda está indefinido. ADelegacia
Geral de Polícia Civil de Santa
Catarina abriu 32 vagas para
cidades com comarcas de 4a

entrância, a exemplo de Floria
nópo lis, Criciúma, Chapecó,
Blumenau e Joinville.

O delegado Ilson José da

Silva, que também trabalha _em

Jaraguá do Sul, rejeitou a

promoção. "Os critérios para se

obter uma vaga à entrância

superior relaciona-se ao

merecimento e ao tempo de
polícia", explicou Adalberto
Ramos. O fato de não aceitar o

cargo em outra cidade, pode ser

considerada uma medida estra

tégica por Silva. Automati

camente, ele ocupará a função de

titular deixada pelo colega.
A cúpula da Polícia Civil, em

Florianópolis, deve concluir nas

próximas semanas os processos
de promoções e, depois, divulgar
os atos no Diário Oficial .da
União. Após a divulgação, o

delegado tem o prazo de 30 dias

para assumir o novo cargo.
Questões pessoais levaram

Vanderlei José Alves da Silva, há
quatro anos em Jaraguá do Sul,
em aceitar a transferência para
Joinville, mas o relacionamento
do delegado com alguns policiais
estava desgastado. Para a vaga
deixada por Silva, dois nomes

foram confirmados, osdelegados
regionais Roberto Schultz, de Rio

ESTADODESANTACATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul
2aVara

EDITALDECITAÇÃO - ALIENAÇÃOFIDUCIÁRIA

PRAZODOEDITAL: 20 dias

OCA) Doutor(A) HildemarMeneguzzi de Carvalho.Juizra) de Direito.

FAZ SABER a(o) Cleide Gonçalves de Azevedo, Solteira, Gerente de Vendas, o qual se encontra em local

incerto e não sabido que, neste Juízo de Direito, situ�do à Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila
Nova, CEP 89259-300, Jaraguá do Sul (SC), tramita a Ação Busca e Apreensão - Alienação Fiduciária, sob n°

036.98.004894-5, aforada por BancoWolkswagen S/A, em desfavor de Cleide Gonçal ves de Azevedo. Assim,
fica o mesmo CITADO para responder à ação, querendo, no prazo de 3 (três) dias ou, se já tiver pago 40% do

preço financiado, requerer a purgação damora (art 3°, § 1°, do Decreto-lei n° 911169), contados do transcurso
do prazo deste edital.ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação, no prazo marcado, presumir-se-ão
aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial (art. 285, c/c art. 3(19 do CPC).
SÍNTESE DA INICIAL que em data de 04 de setembro de 1997, o requerente celebrou com:a requerida,
"Contrato de Financiamento ao Consumidor Final Garantido por Alienação Fiduciária - CDC" sob n° 32781/
306042-0 no valor principal de R$ 4.740,00 a ser pago em 24 parcelas mensais e sucessivas, sendo a primeira
no valor de R$ 362,65, com vencimento em data de 04.10.97 e a última em 04.09.99, acrescido das taxas

pactuadas; que em garantia ao fiel e integral cumprimento da obrigação assumida, a requerida entregou ao

requerente, em alienação fiduciária o automóvel marca Ford, modelo Escort, gasolina, ano/modelo 1986/1986,
.

cor preta, chassis n° 9BFBXXLBAJBS 38288, placa LYE -1603, ficando por este ato, depositária e possuidora
direta da coisa; no entanto, vencida a primeira parcela em 04 de outubro de 1997, a requerida não efetuou os

pagamentos correspondentes, deixando de pagar as parcelas subseqüentes, infringindo o contrato, ocasião
em que o requerente instou-a ao pagamento amigável, o que não surtiu efeito; emconseqüência, além das

parcelas vencidas e não pagas, tornou-se a requerida devedora dos cargos contratuais expressamente
ajustados, os quais importam em R$ 2.080,24. DESCRIÇÃODOBEM: automóvel marca Ford, modelo Escort,
gasolina, ano/modelo 1986/1986, cor preta, chassis n° 9BFBXXLBAJBS38288, placa LYE 1603. VALORDO
DÉBITO: R$ 8.970,59. DATADO CÁLCULO: 1-6.02.98. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes
e terceiros, eu, Édie Izeli de Carvalho, o digitei, e eu, Ana Lúcia Rozza, Escrivã(o) Judicial o conferi e subscrevi.
Comarca de Jaraguã do Sul(SC), 26 de Novembro de 1999.

Juiz deDireito

Mudança: depois de quatro anos no Município, Silva deixa o cargo

do Sul, ,e Osmar Simplício do

Amorim, de Canoninhas.
COMISSIONADOS - Am

bos garantiram 'a vaga na

.Delegacia de Jaraguá do Sul,
entretanto, por serem cargos
comissionados, continuam exer

cendo a função nas respectivas
cidades. "Vamos ter o lugar do
Vanderlei e mais um no Muni-

cípio. Até março, dois novos

delegados já devem estar

trabalhando", assegurou Adal

berto Manoel Ramos. Em

Guaramirim também foi con
firmada a abertura de uma vaga

para delegado substituto. José

Henrique da Costa, de Joaçaba,
é o nome mais cotado para ficar
com a vaga. (PETERSON IZIDORO)

Fundação Pró-Rim quer
'encantar' sociedade

Joinville :_ A Fundação
Pró-Rim, considerada modelo de

saúde e referência no tratamento
de doenças generativas e trans

plantes renais, está lançando uma
campanha estadual para conquis
tar novos parceiros, conscien
tizar a população sobre a doação
e integrar as comunidades nos

projetos da'entidade. Ontem, o

presidente da fundação, José
Aluísio Vieira, reuniu a imprensa,
na Sociedade Lírica, para o "En

contro do nosso projeto de rela
cionamento com a comunidade".

O objetivo, segundo Vieira,
foi apresentar os trabalhos de
senvolvidos pela Fundação Pró
Rim nestes 13 anos de atividades,
as metas traçadas e "conclamar"
a sociedade a se engajar nos pro
jetos sociais, além de proporcio
nar a troca de experiência e de

sugestões que incidirão nas ações
a serem implantadas. "A intenção
é encantar a sociedade com os

trabalhos para tê-Ia como parcei
ra", definiu, informando que a

fundação projeta investimentos na
ordem de R$ 1,5 milhão este ano.

o

Atualmente, a fundação conta
com 50 mil colaboradores dire-

tos. "O desafio é dobrar esse nú

mero", revelou Vieira, acrescen
tando que no ano passado a

entidade atendeu cerca de 40 mil

pacientes renais nas unidades de

Mafra, Jaraguá do Sul e Joinville.
"Para este ano, a meta é realizar
40 transplantes e atender cerca
de 10% a mais de pacientes",
afirmou, lembrando que a

fundação atua no Hospital São
José, de Jaraguá do Sul, no

Hospital Regional e São José, de
'

Joinville, e no hospital deMafra.
De acordo com o presidente,

o custo da diálise é de R$ 145,08,
deste, o SUS (Sistema Único de

Saúde) paga R$ 105,51. "O res

tante é conseguido com a comu

nidade", contou, informando que
está concluída a primeira fase do
"Vida Center", um complexo
hospitalar que contará com um

centro de recuperação-e promo
ção da saúde, um hospital de

doenças crônicas e um apart
hotel para pacientes e parentes.

FRANQUIA - A fundação
pretende criar franquias damarca
Pró-Rim e difundir a.metodologia
e os projetos. (MAURíLIO DE

CARVALHO)
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Psicologia: Dalpasquale aposta no bate-papo com os jogadores para preparar o grupo à Taça Brasil

FMFlBreithauptlCaraguáobtém
vaga para a final da Taça Brasil
Chave da equipe
jaraguaense
deveráter
Vosco e Atlético

Jaraguá do Sul - Os joga
dores da FME/Breithaupt/Cara
guá desembarcaram domingo,
em .Jaraguá do Sul, trazendo na

bagagem a segunda colocação
obtida na Seletiva da Taça Brasil
de Futsal e o direito de disputar a
fase final da competição, de 21 a

27 de fevereiro, no Complexo de

São Januário, Rio de Janeiro. O
São Paulo também conquistou a

vaga ao derrotar, na decisão, a

equipe jaraguaense, por 7 a 3.
A FME/Breithaupt/Caraguá

deverá cair na Chave B da Taça
Brasi I, ao lado do Vasco da Gama,
Atlético Mineiro, atual campeão
da Liga Nacional, um represen
tante do Nordeste, Flamengo ou

uma equipe do Espírito Santo. Na
fase final do torneio, serão dois

grupos de cinco equipes. As duas
primeiras fazem o cruzamento na

sernifinal. "Se jogarmos com a

disposição que entramos em qua
dra aqui em Jaraguá do Sul, te
mos chances de nos classificar
entre os quatro", garante o téc

nico Manoel Dalpasquale.
Segundo o treinador, o prin

cipal adversário da equipe tem

sido o fator psicológico em

algunsjogos, principalmente fo
ra de casa. Para isso, Dalpas
quale pretende trabalhar o lado
emocional dosjogadores duran
te toda a semana.

(PETERSON IZIDORO)

Bago estréia com vitória no Estadual.
Jaraguá do Sul - O piloto

Douglas Bogo (Emplac/Uniplastl
Brubel/Dicave/Diauto) venceu a

primeira etapa do Campeonato
Catarinense de Automobilismo,
real izada domingo, no Autódromo
Cavalo de Aço, em Joaçaba. Com
a vitória, o jaraguaense assumiu

a liderança na categoria Marcas
A (Profissional), com 23 pontos.
A prova de abertura do Estadual
foi marcada por três acidentes e

várias interrupções, causando um

atraso de duas horas para o tér

mino da última bateria.'

Apesar dos problemas na pis
ta, como a falta de consistência
e muita poeira, Bogo faturou a

primeira vitória na temporada

vencendo de ponta a ponta, além
de garantir a pole nos treinos elas

sificatórios de sábado. "O traçado
do circuito apresentava variações,
e a alta temperatura do carro, em

função do calor, acabou afetando
o rendimento, mas superamos e

começamos o ano com o pé di

reito", disse Douglas Bogo.
A primeira bateria da Marcas

A foi tumultuada. Dos 27 pilotos
que largaram, apenas sete com

pletaram a prova. Campeão do
ano passado na Marcas N, Bogo
demonstrou ser favorito ao título
desta temporada na principal cate
goria do Automobilismo catari
nense. O são-bentense Leomar

Frendrich Júnior também des-

ponta como candidato ao título.

Ele garanti u a segunda colocação.
Em terceiro lugar chegou Ale

xandre Spézia, de Jaraguá do Sul.
"Acredito que vai haver uma boa

disputa pelo Estadual entre nós
. três", destacou Bogo.

Na categoria Stock-Car, o

jaraguaense Ivo Konell Júnior não
teve um bom começo de campe
onato. O piloto ficou apenas na

quinta posição no geral. Na Mar
cas N (Novatos), a prova foi
vencida com facilidade pelo vete
rano Altair Rufato, de Curitiba
nos. Alessandro Coelho, que fez
sua estréia nas pistas, concluiu
as duas baterias na terceira colo

cação. (PI)

PETERSON lzidono

Vale ouro

A classificação da FME/BreithauptiCaraguá à etapa final da Taça
Brasil de Futsal não poderia cair em melhor hora. A vaga para a

segunda maior competição da modalidade no Brasil ajuda na auto

estima dos jogadores e ratifica a qualidade técnica do grupo.
Alguns chegaram a duvidar desse novo elenco, que conta com

cinco atletas ex-juvenis. A boa campanha na Seletiva, e a

classificação para disputar com as principais equipes do Futsal

nacional, aumenta a confiança para a estréia do Estadual e a busca

pelo bicampeonato.

Você sabia?

Que a PME de Jaraguá do Sul gastou R$ 26.010,00 com o

pagamento da arbitragem em dez competições realizadas em 1999?

Um matreiro da imagem

Match point
As irmãs Sílvia de Oliveira e

Sônia Weber, de Jaraguá do

Sul, preparam-se para disputar
a final do 2° Circuito Estadual
Moliza de Vôlei de Praia. Os

jogos acontecem a partir desta
sexta-feira, na Praia de

Esplanada. Adupla obteve a

vaga à final depois de vencer a

segunda etapa do circuito,
realizada na Praia do Arroio

Corrente, em Jaguaruna.

Estadual de Automobilismo
A Fauesc (Federação de

Automobilismo do Estado de
Santa Catarina) transferiu do

dia 5 para o dia 19 de março a

segunda etapa do Estadual,
confirmada para São Bento do.
Sul. A mudança é para escapar

da concorrência com o

Carnaval. A cidade ainda vai
sediar outra prova do

campeonato, a sétima etapa, dia
6 de agosto.

Quem acompanhou nos últi
mos dias os programas de talk
show ou de entrevistas nas

principais redes da tevê brasileira
pôde conferir um jaraguaense
fazendo sucesso no eixo das

estrelas. Alessander Lenzi curte

o momento após posarcomo veio
ao mundo em 16 páginas para a

Revista "G Magazine", deste
mês. Ainda estão previstas as

participações do piloto de jet sky
no Pop, da RedeTV!, comandado
por Adriane Galisteu, e na

banheira do Gugu, em março.
Um detalhe: em menos de cinco

dias, as revistas que chegaram no

Vale do Itapocu se esgotaram.

Rápidas------------------------------------------
* Por motivo de contrato com a tevê, os locais da semifinal entre

Vasco e São Paulo, pelo Torneio Rio-São Paulo, sofreram alterações.
O primeiro jogo será no Morumbi, e a partida decisiva, no Macaranã.

Por direito, a equipe paulista teria a vantagem de disputar a vaga em

casa, por ter melhor campanha durante a fase de classificação, mas o

interesse financeiro falou mais alto. E olha que, neste caso, o sempre
astuto Eurico Miranda ficou quietinho.
* Na outra semifinal, Palmeiras e Botafogo. A partida de ida será
no Rio de Janeiro e, a volta, em São Paulo, a partir do próximo
final de semana.

* No torneio Sul-Minas, onde o -Figueirense foi desclassificado na

última rodada e o Avaí simplesmente fez uma campanha ridícula, o
cruzamento nas semifinais também foram definidos: Paraná x Cruzeiro

e Atlético (PR) x América (MG).
* Suspensão de dez dias ao jogador Edmundo termina amanhã. A
diretoria do Vasco já avisou. Ou ele joga ou vai colocar seu passe
à venda por R$ 7 milhões. A Lazio deverá levá-lo em junho.
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Barrichello testa nova Ferrari
antes deMichael Schumacher
Torcicolo afastou
o piloto alemão
das pistas de
treinodo equipe

FioranolItália - Um torci

colo deu a chance a Rubens Barri
chello de conhecer o novo carro

da Ferrari antes do previsto. Mi
chael Schumacher, que deveria

fazer os primeiros testes com o

modelo F 1-2000, apresentado
segunda-feira, sentiu dores no

pescoço nas primeiras voltas que
completou quarta-feira passada
em Fiorano. Ele já havia recla

mado no início da semana do
vento forte na pista particular da
equipe. Oficialmente, um golpe

de ar tirou o alemão de combate.

Sorte de Rubinho, que pôde
completar 24 voltas com o novo

carro, quando deveria tê-lo à dis

posição apenas amanhã ou sexta

feira, em Mugello. O brasileiro
continua os testes com o novo

modelo da Ferrari. Schumacher
descansa para se recuperar do
torcicolo.

Mesmo com o pescoço doen

do, Michael acabou fazendo tem

pos melhores que os de Barrichel

lo. A mais rápida de suas cinco
voltas foi registrada em 1 min

01 s260. A melhor de seu com

panheiro de equipe foi cronorne
trada em IminOls311.

Rubinho gostou d-o carro.

"Tive uma ótima impressão, me
pareceu muito equilibrado e

resistente", falou. Segundo ele, a

equipe não teve ternpo para acer

tar sua posição de dirigir e o pedal
de freio está um pouco distante
do pé direito, que ele usa para
brecar. Schurnacher, assim como

a maioria dos Pilotos na F-I, freia
com o pé esquerdo, como num

kart.

O alemão disse que ficou
muito otimista com o bom ternpo
obtido em poucas voltas. "É uma

pena esse torcicolo, porque já me

sinto bem à vontade no carro",
falou. A melhor marca para Fio
rano neste ano é de Luca Badoer,
piloto de testes da Ferrari,
1 minOOs226, no dia 26 de janeiro.
O carro, no entanto, era de 1999.

(WARM UP MOTORSPORTS COVE

RAGE)
Warm Up

Expectativa: Heinz-Harald Frentzen é a promessa de vitórias na equipe irlandesa de Eddie Jordan

Jordan promete "apertar" os líderes
Londres/Inglaterra _ A

Jordan apresentou no Royal
Theatre, de Londres, o carro com
o qual pretende "apertar" as duas
principais equipes daFórmula 1,
Ferrari e McLaren. A promessa
de dar um 'suadouro' nos fa
voritos ao título mundial foi feita

pelo dono da equipe, Eddie
Jordan. "Saímos do sexto lugar
entre os construtores para o ter

ceiro em cinco anos. Nosso ob

jetivo é manter essa progressão.
Eles não terão vida fácil", disse o
irlandês,

O novo Jordan foi batizado
como EJI O, as iniciais do chefe
e o número que marca a décima

temporada do ti rne na categoria
- a estréia aconteceu em 1991.
É uma evolução do bom carro do

ano passado, que venceu dois

GPs com Hei nz-Harald Frentzen,

na França e na Itália. Novidade,
mesmo, constata-se na redução
do peso da caixa de câmbio e na

geometria das suspensões dian

teiras.
No mais, o projeto mantém

seu jeito de carro bem-acabado e

com detalhes interessantes de

aerodinâmica, uma característica
das criações do engenheiroMike
Gascoyne. O rnotor é o Mugen
Honda, diferente do Honda

"puro" que será usado pela BAR.
Frentzen ganhou um novo

companheiro de equipe, o italiano
Jarno Trulli, que veio da Prost.

"Heinz-Harald tinha umamissão
no ano passado, que era calar os

críticos. Conseguiu. Agora ele te

rá como parceiro um piloto muito

rápido, que vai pressioná-lo em

todas as corridas. Nossa dupla é

muito forte. Ambos são capazes

de chegar ao pódio em várias pro-
.

vas", falou Jordan.

Na apresentação, que teve a

presença de cerca de m i I pessoas,
entre jornalistas e convidados,
Eddie disse que nos dias 2 e 3 de

setembro, em Donington Park,
fará uma festa para comemorar

seus dez anos de F-I. A equipe
levará modelos antigos e ex

pilotos.
Entre os que já guiaram pela

Jordan estão três brasi lei ros:
Rubens Barrichel1o, RobertoMo
reno e Maurício Gugelmin. Sua
grande descoberta, no entanto, foi
mesmoMichael Schumacher, que
estreou na categoria no GP da.
Bélgica de 91, substituindo Ber
trand Gachot. Os carros da Jor

dan, na época, eram verdes, pa
trocinados pelo refrigerante Se

ven-Up. (WUMC)

Stallone desiste da F-I
.

e fará filme sobre Indy
MiamilEUA - O ator, di

retor, produtor e valentão Syl
vester Stallone vai trocar a Fór
mula 1 pela Indy. O ex-Rarnbo,
em entrevista coletiva na abertura
do Spring Training da CART em

Hornes-tead, Miami, anunciou
que o filme que iria produzir sobre
corridas, cujo enredo, basica
mente, tratava da vida de um ex

pi loto de F-I, agora terá como

cenário as provas da Indy.
Nos últimos dois anos, o ex

Cobra esteve em vários GPs,
sempre com credenciais VIP e

arrastando um séquito de puxa
sacos, no que convencionou
chamar de "pré-produção" de sua

fita'- embora nenhuma câmera
tenha sido vista em suas apa
rições. Desistiu. "Os fãs da F-I

terão de me desculpar", falou o

ex-Rocky I, II, III e IV. "Mas há
certos indi víduos por lá que tra

tam o esporte como se ele fizesse

parte de sua agenda pessoa!."
Stallone não deixou claro se

o recado era endereçado a Bernie

Ecclestone, o dono da F-I, que
ciceroneou o ator nos autódro
mos que ele visitou com todas as

despesas pagas. De qualquer for
ma, suas críticas à categoria nas

cida na Europa não pararam por

aí.
- A F-I é muito formal e é

difícil conhecer as pessoas. Aqui
na Indy tudo é muito mais aberto
e isso estará refletido no filme

disse, segundo a revista inglesa
"Autosport". "É muito importan
te para mim fazer um filme que
mostre o verdadeiro caráter da

Indy, a emoção, o entusiasmo, a
velocidade, a tecnologia e o gla
mour do campeonato."

É difícil imaginar como é o

glamour deMilwaukee ou Naza

reth diante de Mônaco e Monza,
por exemplo. De qualquer forma,
o filme, por enquanto chamado

"Charnps" ("Campeões"), deverá
começar a ser rodado em junho
para ser lançado no ano que vem.

O orçamento previsto é de US$
70 milhões. Stallone fará o papel
de um ex-piloto que é chamado
de volta às pistas para dar apoio
moral a um jovem prodígio de sua

antiga equipe.
Na F-I, Stallone teria certa

dificuldade em fazer o papel,
porque sua massa muscular não
cabe no cockpit apertado dos
carros da categoria. Na Indy, pelo
menos, isso não será problema
- basta olhar para Paul Tracy
para entender as razões. (WUMC)

Zonta é O mais rápido em Kyalami
tou 101 voltas com o novo carro

do time, equipado com motor

Honda. Em segundo ficou Ralf

Schumacher, da Williams-BMW,
com Imin26s3, seguido por seu

companheiro de equipe, o estrean
te Jenson Button, com lmin26s 6..

A Williams fica até domingo
em Kyalami. A BAR tem planos
de permanecer na África do Sul
até terça-feira se não puder com
pletar seu programa de testes no

fim de semana. (WUMC)

Verstappen fazmelhor tempo
com o novo carro da Arrows, o
A21, que usa motores Supertee
- os mesmos da Benetton. O

modelo, no entanto, ainda não foi
oficialmente apresentado pela
equipe. O melhor tempo do ano

para Barcelona foi registrado em

18 de janeiro por Michael �chu
macher, 1min21 sO I O, com a Fere
rari do ano passado.

AlexanderWurz, da Benetton,
ficou com a segundamarca do dia,
Imin22s27 (67 voltas). (WUMC)

Kyalami/África do Sul -

Finalmente a chuva deu uma

trégua em Kyalami e as duas

equipes que estão testando na

África do Sul, BAR e Williams,
conseguiram andar com pi sta
seca ontem. De manhã, pelo
quarto dia seguido, despencou

.

um tor6 admirável. Mas à tarde

o sol apareceu e Ricardo Zonta,
da BAR, conseguiu o melhor

tempo do dia, 1 min2Ss76S.
No total, o brasileiro comple-

Barcelona/Espanha - Co

meçou mais uma semana de tes

tes intensivos da Fórmula 1, que
se prepara para a abertura do

Mundial, no dia 12 de março em

Melbourne, na Austrália. No pri
meiro dia, apenas quatro pilotos
foram para a pista e o mais rápido
foi los Vers tappen, recém con

tratado pela Arrows, com o tem

po de l min.Z l s90, depois de 36

voltas.
O holandês já está andando
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Tênis de Mesa mantém a base para
surpreender nos torneios estaduais

Equipe é a
mesmaque
representou o
cidade em 1999

Jaraguá do Sul- Manter o
rendimento das equipes nas cate
gorias de base e reforçar o grupo
para as competições estaduais.
Esse é o objetivo da comissão
técnica. do Tênis de Mesa de

Jaraguá do Sul para a temporada
2000. O.sexto lugar obtido pelo
Município nos Joguinhos Abertos
de Santa Catarina do ano passado
alertou o treinador Marcos

Albino, que pretende intensificar
os trabalhos aos mesa-tenistas

que disputarão, a partir de junho,
os Jesc (Jogos Escolares de
Santa Catarina), Joguinhos Aber
tos e Jogos Abertos de Santa

Catarina.
A FME (Fundação Municipal

de Esportes) manteve a base

campeã estadual na categoria
Mirim em 1999. Charles Peters,
atual primeiro lugar do ranking
catarinense até 12 anos, está con

firmado, ao lado de JaderMorei
ra, como os principais mesa-te

nistas da equipe jaraguaense para
os Jogos Escolares, que este ano

reunirá atletas até 14 anos - a

Fesporte reduziu em um ano o

limite de idade dos atletas. "Acre
dito em uma boa participação do

Município nesta competição",
aposta o técnico Marcos Albino.

Moreira e Jader terão outro

desafio depois dos Jesc. Os dois

juntam-se a Michel Scola e Julia
no Goulart para defender a FME
nos Joguinhos Abertos. No femi

nino, Albino deverá utilizar as

atletas que jogam no Mirim para
os torneios promovidos pela
Fesporte. EmanuelaKrieger, quarta
colocada na Individual dos Jesc do
ano passado, Andreia. Lima e

Morgana Mesch, todas entre 11 e

12 anos, querêm derrubar o favori-

Treinos: aulas no CI' reiniciam na próxima segunda-feira

tismo de joinvilenses e blume
nauenses no torneio. "São atletas
em potencial", frisou o técnico.

Na próxima segunda-feira
reinicia os treinos no Centro de
Tênis de Mesa, que funciona na

Rua 13 de Maio, no Bairro Czer
niewicz. Cerca de 300 mesa-

tenistas, de 8 a 14 anos, partici
param das aulas em 1999. A ex

pectativa para este ano, ressaltou
Marcos Albino, é que o número
de alunos aumente para 400. As

inscrições estão abertas no local
ou na.sede da FundaçãoMunicipal
de Esportes. (PETERSON IZIOORO)

Atletismo não

sofrerá mudanças
Jaraguá do Sul - O presi

dente da FME (FundaçãoMunici
pal de Esportes), LuderitzGonçal
ves Filho, negou, segunda-feira, o
interesse de Jaraguá do Sul em
contratar atletas do Atletismo de
Guaramirim para reforçai a equipe
local este ano. A informação partiu
depois que o treinador da modali
dade da cidade vizinha,DilneiMar
cellino, confirmou as negociações
para transferir 13 integrantes, in
clusive toda a comissão técnica,
para representar o Município nos

Joguinhos Abertos e Jogos Aber
tos de Santa Catarina.

A decisão de não trazer as atle

tas,guaramirenses para Jaraguá do
Sul partiu do coordenador geral de
Atletismo, Gérson dos Santos. "O
técnico foi consultado e achou in
viável desfazer uma equipe para
reforçar outra. E o nosso objetivo
não é contratar, pagar.. e sim Jo
mentar o esporte desde a base",
avisou Gonçalves Filho, acrescen
tando que algumas atletas de
Guaramirim poderão representar a
FME por residir na cidade. "Será
uma escolha pessoal", disse. (PI)

CORREIO DOPOVO
,

"

Jaraguaens e ha 80 anos

"
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