
estofados e colchões

EdsonJunkes/CP Grupo de dança se
apresenta na Festa

Italiana

TRADiÇÃO
Três mil pessoas
na Festa Italiana
o Círculo Italiano de

Jaraguá do Sul comemora
sucesso de público na l O"

edição da Festa Italiana.
Página S

, (47) 370-7000/635-0705

LIDERANÇA
E

CREDIBILIDADE

AM 1010

R···
...
•••
...

a'

l

.

.

. ANtA W/�" )
Vereador Osvaldo DeVl,_.-..-.-.�e 'o cándidato
a vice-prefeito do PMDB de Guaramirim
o vereador Osvaldo

Devigili é o candidato a

vice-prefeito do PMDB de
Guaramirim. A decisão

saiu na convenção do

partido, realizada na noite

da última sexta-feira,
último dia definido pela

Cecília acredita
emmanipulação
A candidata a prefeita pelo

PMDB, CecíliaKonell, diz que
há manipulação por parte de

quem encomendou as pesqui
sas de intenção de votos ex

tra-oficiais divulgadas semana
passada. Página 4

lei eleitoral para a reali

zação de convenções par
tidárias.

Devigili vai compor a

chapa majoritária com o

atual prefeito, Antonio
Carlos Zimmermann, que
voltou atrás e decidiu dis-

putar a reeleição.
Osvaldo Devigili obte

ve 26 dos 40 votos dos

correligionários, Lauro
Fröhlich, 12, e houve ainda
um voto em, branco e

outro nulo.

Página 3,

Caraguá promove
inspeção veicular
A Caraguá Veículos está

oferecendo aos proprietários
de qualquer marca de carro

inspeção veicular de sete itens,
totàlmente grátis. A inspeção
está antecipando lei federal.

PáginaS

Equipe jaraguaense
empata com a Tuper
FME/Breithaupt/Caraguá

empatou com a vice-líder

Tuper, mas continua na lide
rança do Campeonato Catari
nense de Futsal. Próximo jogo
da equipe será centra a

Unoesc. Página 11

Edson Junkes/CP Radares novos

serão instalados

em vias e semáforos

INFRAÇÕES
Aberta licitação
para 36 radares

Equipamentos serão insta
lados nos 16 principais se

máforos e em 20 vias urbanas
demovimento intenso.

Página 7

JUDÔ

FME/Baependi é
vice, no Estadual
A equipe de Judômasculina

conquistou medalha de prata
noEstadual, no fim de semana.

Carro da Polícia Civil é baleado por bandidos durante perseguição. Página 9 Página 11

370-7919
370-8649
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Composição, fotolito e impressão
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Oportunismo de ocasião
Mesmo correndo o risco de cair no ridículo e ser acusada de

demagoga, a Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul aprovou
o projeto que concedeu 0 título de Cidadão Honorário aoministro
daEducação, Paulo Renato de Souza. Segundo informações do .

próprio Legislativo, a proposta para
entregarahonraria aoministro partiu
da secretária de Educação, Isaura
Silveira. Apesar de algumas
opiniões contrárias, o projeto foi
aprovado sem nenhuma restrição,
confirmando o poder de pressão do
Executivo.

O presidente da Câmara

Municipal, Afonso Piazera Neto,
justificou ahomenagem afirmando

que é uma forma sutil de

comprometer o ministro com o

Município e sensibilizá-lo para as

necessidades do setor. A de

claração seria inocente se não fosse
.

falsa. A verdadeira intenção do

gesto é aparecer namídia em ano

eleitoral. Além domais, o título foi entregue aoministro durante a
cerimônia de lançamento da pedra fundamental do Centro
Politécnico Geraldo Werninghaus, que reuniu centenas de
eleitores.

Vai aqui apenas a crítica à homenagem - não que oministro
não mereça-, já que o Legislativo deveria homenagear com
honras aqueles que realmente dedicaram parte de seu tempo em
favor da comunidade. Jaraguá do Sul se destaca nacionalmente
pela qualidade de vida e infra-estrutura. Entretanto, os resultados
positivos doMunicípio se devemmuito mais a ações de cidadãos
da Terra ou que a assumiram como sua, que deveriam sermais

lembrados, do que aprogramas dos governos estadual e federal.
Aliás, minutos antes da entrega do prêmio, oministro ainda

não havia sido informado sobre a homenagem, revelando a

improvisação do ato. Por sinal, os inconvenientes do título
arrastaram até parlamentares contrários. Uma semana antes, o

.

vereadorPedroGarcia, justificando a opinião contrária, afirmou,
commuita propriedade, que Paulo Renato de Souza não estava
fazendo mais do que a obrigação e que os recursos do ministério
não eram favores: "A cidade fez pormerecer". Mas omedo das
urnas o demoveu da posição.

Caso semelhante aconteceu no ano passado, por ocasião da
inauguração daUTI Infantil doHospital eMaternidade Jaraguä,
A Malwee Malhas bancou as instalações dessa antiga
reivindicação da comunidade e sequerdivulgou o valer; Todavia,
o ministro da Saúde; José Serra, convidado de honra dos

políticos, "roubou" a cenà e ficou com as glórias. Muitos ainda
acreditam que oministério teveparticipação na instalação da UTI.
Mesmo que fossem recursos federais, é bom frisar que são verbas

públicas, decorrentes de pagamentode impostos.
É imprescindível lembrar que, o que coube aoministério, o

credenciamento da unidade ao SUS, aconteceu somente seis
meses depois. A complexidade das' ações confunde. As
autoridades são vistas como pessoas que contribuíram para com
o desenvolvimento do Município, e não como funcionários
públicos que têm o dever de atender as necessidades das regiões
de .acordo com as condições de caixa. Talvez a crítica seja
concebida como ofensa, mas o objetivo é provocar a reflexão e

chamar a atenção para o oportunismo.

Mesmoque
fossem
recursos

federais,
'

ébomfrisar
quesão
verbas

públicas,
decorrentes
de pagamento.
de impostos

Salada de picuinhas
* Ambrósio Lino Becker

Sobre o mistifório, fa
cilmente confundível com

.mistiguidade, que lemos na

edição de um jornal local,
no dia 29 de junho, de au

toria do escritor Ferdi
nando Piske, cabem algu
mas considerações.

O texto realmente enfa
tiza mais as picuinhas, o que
não é estranho, posto que é
o que de mais .enfätico tem

se lido e assistido em ter

mos de Brasil.

Acerca das avaliações do

PT, em torno da possibili
dade de coligação com o

PMDB (Ivo Konell), trata-se
da necessidade de uma

análise mais ampla, uma vez
que o PT não coliga com

pessoas, mas sim com pro
postas e partidos que venham
ao encontro dos interesses e

ideais da população.
Em que pese o senhor Ivo

Konell não seja o próprio
PMDB, não se pode negar o

fato do partido ter dificul
dades enormes em formar
líderes no Município, visto
que sob laranjeira velha al

guns poucos brotos têm gran
de dificuldade de crescer.

Sabidamente o PMDB,
na maioria dos Estados,
apóia o projeto neoliberal

do presidente Fernando

Henrique Cardoso (leia
FMI), que é extremamente

nefasto à população brasi

leira, onde as privatizações
•

são apenas uma das inú-
meras ações danosas.

Pm fim, acerca da dívida
externa brasileira, pode
mos afirmar com toda cer

teza que o fato principal não
consiste em encontrarmos

culpados pela sua con

tração. No governo FHC, o
valor já se multiplicou e,

neste mesmo período, o

investimento líquido do

capital estrangeiro no

Brasil gira em torno de US$
56 bilhões.

Em contrapartida, paga
mos mais de US$ 120 bi-

lhões somente de juros da

dívida, etc., cujo primeiro
efeito é sentido nos cortes

do orçamento da Saúde e da

Educação de mais de R$ 20

bilhões, o que precariza a

vida de todos nós.
Somente por essas con

siderações, já não necessita

que sejamos "experts" para
sabermos quem é o respon
sável por isso e qual deve
ser a nossa bandeira ou

cavalo de batalha.

* Vice-presidente
licenciado do Sindicato
do Vestuário de Jaraguá
do Sul

Artigos para Carla do Lei/OI; devem ser enviados para Rua Wal/er Marquardt, 1.180. As cartas devem conter
no máximo 30 linhas, o endereço ou /elefone para conta/o. O jornal se reserva o direito de sintetizar o texto
e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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+- "Apesar de pequenos avanços,
a Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) obriga o País a manter-se,

prisioneiro das metas impostas pelo
FMI, que só fazem agravar os

problemas sociais do País."

(Deputado federal Carlito Merss - PT
- ao justificar o voto contrário dá

bancada petista à proposta aprovada
quarta-feira, 28')

Devigili é o vice do PMDB
Guaramirim - o vereador

Osvaldo Devigili é o candidato a

vice-prefeito do PMDB, compon
do a chapa majoritária do partido
ao lado do prefeito Antonio Car
los Zimmermann, que buscará a

reeleição. Devigi li teve o nome cdn
firmado na convenção do partido,
realizada sexta-feira na Câmara de

Vereadores, quando disputou a

indicação com Lauro Fröhlich. Ele
recebeu 26 votos contra 12 dados
a Fröhlich, houve ainda um voto
em branco e outro nulo.

Devigili e Fröhlich foram os

dois nomes que por fi m

permaneceram, de uma lista que
durante a tarde ainda tinha sete

pretendentes à indicação da

candidatura, apesar de várias
reuniões e discussões exaustiva
mente realizadas pelo partidonas
últimas semanas, em busca do
consenso nessa questão. A tese

da indicação, por consenso,
vinha' sendo defendida pelo
próprio Zimmermann,preocupa
do em não deixar divergências
internas no partido.

Em pronunciamento feito na

convenção, Fröhlich mostrou-se

visivelmente contrariado com o

resultado, cobrando de alguns
integrantes do.partido a promessa
de que teria espaço na chapa ma

joritária do PMDB, feita na época
em que ele deixou o PFL para
ingressar na nova legenda. (MR)

.MPANYSOME
, ACESSÓRIOS LTDA.

, Toda linha de som automotiva,
plug's e transformadores

Fone/Fax (047) 275-3978
Rua Reinaldo Rau, 116 - Centro - Jaraguá do Sul

Jornal

CORREIODO POVO
PABX: (Oxx47) 370-7919'
Comercial: 370-8654

Indefiniçãosobre coligação
provoca divisão do PSDB

Tucanos ainda
não decidiram se

apóiam o PMDB
ou o PFL

Guaramirim - As diver

gências sobre qual partido será

apoiado nas eleições municipais
acabaram causando divisão do

PSDB. Até ontem pela manhã, os
tucanos ainda não haviam

chegado a um' acordo sobre se

apoiarão o PMD,B ou o PFL,
questão que está sendo discutida,
desde sexta-feira, quando foi
realizada a convenção do partido.
O ex-prefeito Victor Kleine

chegou a falar em pedir a

intervenção doDiretório estadual,
descontente com o fato de que,
na discussão, acabou sendo

preterida a hipótese de o partido
sair com chapa pura, que ele
defendia.

Ontem pela manhã, o pre
sidente Marcos Mannes reuniu
novamente os tucanos para mais
uma vez tratar do assunto e tentar

definir o quadro. As dificuldades
de Mannes persistem desde a

votação na convenção, que
deveria decidir a posição dos

tucanos, entre as propostas do

PMDB ou PFLIPPB, deu empate.
As divergências já prejudicaram
a própria legenda. Dos I I can

didatos a vereador. com os quais
o PSDB contava na noite da

convenção, hoje o partido tem no
máximo seis dispostos a disputar
o cargo.

Ontem, Kleine disse que vai

permanecer alheio à questão do

apoio do PSDB. seja qual for o

partido. Ele pretende concentrar-

Edson Junkes/CP

Isolado: descontente, Kleine prefereficar alheio à discussão do PSDB

se em colaborar com os postu
lantes à Câmara de Vereadores.

O ex-prefeito explicou as razões

do afastamento, dizendo que é
difícil aceitar que, durante a

convenção, o partido não tenha

defendido a hipótese de sair com
candidatos próprios.

- Desde o ano passado
vínhamos falando disso -,
lembra, acrescentando que, na

opinião dele. aqueles tucanos que
votaram pela coligação na

convenção, decidiram centra a

indicação de chapa pura do

partido.
Kleine queixou-se também da

resistência que sentiu de parte de

lideranças do PFL e PPB, que
durante todo o processo de

discussão do frentão (que não foi

concretizado) foram contrários à

colocação do nome dele na chapa
majoritária da coligação. Ele disse
também que não concordou em

apoiar o PMDB, por questão
de ética, e que isso nem sequer
vinha sendo cogitado pelo PSDB,
sendo uma hipótese surgida na

última hora. "Como pode um

partido desse tamanho ficar
dividido em duas e até três

partes?",indaga.
(MILTON RAASCH)

ERRATA
O ex-prefeito Victor Kleine (PSDB) esclarece que cogita recurso

centra a decisão da Câmara de Vereadores de Guaramirim referente
a votação da prestação de contas de 1995. E não contra o Tribunal
de Contas do Estado, conforme foi publicado na edição do dia 29
de junho.

E�GE�HARIA E ARQUITETURA
Projetos e Corsftuçóes

Rafael Luis Pamplona
eRO-SC 5117

Kleber Lisboa Aroú]o
eRO-Se 5270

Arquiteto Urbanista
rt� L0fu4 de OtiueiM.
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Fone: (0**47) 275-3441 / 9975-1749
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Rua: Bernardo Dornbusch, 300 - Sala 12
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Cecília desdenha pesquisas
e acredita em manipulação

Jaraguá doSul- "Os insti
tutos são sérios e os resultados
revelam a tendência do momen

to, mas há muita manipulação por
parte de quem encomendou as

pesquisas". A frase é da candidata
a prefeita pelo PMDB, ex

secretária de Bem-estar Social
Cecília Konell, sobre as pesquisas
de intenção de votos' extra
oficiais divulgadas na semana

,

passada. Apesar de nenhum par
tido assumir a contratação de

pesquisas, três delas, com nú

meros contraditórios, foram di

vulgadas.
Cecília lidera em duas delas,

com vantagem de aproxima-
i

damente dez pontos percentuais
à frente do segundo colocado, o
atu ai prefei to, Iri neu Pasol d
(PSDB), e está em terceiro lugar
na outra, atrás do petista Dionei
da Silva. Na opinião da candidata,
as distorções dos números são

resultados de interesses de

grupos. "A verdadeira pesquisa
será no dia I de outubro. Antes,
se não for encomendada a

institutos sérios, não passam de

manipulação", disparou.
Para Cecília, a tentativa de Cética: Cecilia aposta na vitória e rejeita pesquisa

Somentena

sernono passada,
apareceram três

enquetes diferentes

confundir o eleitorado não surtirá

os efeitos desejados, porque "o

povo está atento e cansado de ser

enganado por pesquisas falsas".
Ela informou que o PMDB

pretende encomendar pesquisa
assim que a equipe de campanha
esti ver organizada.

Ontem, a candidata esteve

reunida com assessores para

definir as estratégias de cam

panha. Na noite da próxima
segunda-feira, o PMDB faz
reunião com representantes de

associações de moradores, na

sede do diretório, para discutir as,

prioridades dos bairros a serem
incluídas no programa de go-
verno.

(MAURíLIO DE CARVALHO)
Edson Junkes/CP

PT faz lançamento de candidaturas no sábado
Jaraguá do Sul - O PT

realiza no sábado, na Arsepum
(Associação Recreativa dos
Servidores Municipais), a partir
das 20 horas, festa de lançamento
das candidaturas às eleições deste
ano. O advogado e professor
Dionei da Silva como candidato a

prefeito, o vice-presidente do
Sindicato do Vestuário, Ambrósio
Li no Becker como vice, e 16

postulantes à Câmara de Vereado-

res. O programa de governo do

partido está em fase de conclusão,
"priorizando as questões sociais".

Segundo Dionei, o projeto
administrativo da legenda está
embasado nas propostas já
implantadas nas administrações
petistas. "Nossa proposta é

governar com o povo e para ele,
visando a qualidade de vida dos

cidadãos, dando ênfase aos

investimentos sociais", informou,

assegurando que as ações de

governo serão estabelecidas de
acordo com as prioridades
elencadas pela comunidade, no

Orçamento Participativo.
O presidente do diretório local,

Silvino Volz, disse que o plano de

governo tem como pontos princi
pais a implantação do programa de
RendaMínima, Bolsa-escola. apoio
às micros e pequenas empresas e

Banco do Povo. (MC)

A nova LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), aprovada ria
semana passada, determina que o BNDES (Banco Nacional de

Desenvolvimento Econômico e Social) deve prestar contas ao

Congresso, a cada seis meses, de todos os investimentos

realizados. Pode significar o fim dos financiamentos na compra
de estatais com verbas públicas por grupos estrangeiros, e juros

facilitados.
Entre os pontos positivos da LDO estão a previsão de aumento

real para o salário mínimo e de reajuste salarial aos servidores
.

públ icos em 200 I, além de destinar mais recursos para a área de
saúde.

Exigências
Os diretórios dos partidos
políticos estão em ritmo

acelerado de acerto da

documentação para o registro
das candidaturas.
O TRE (Tribunal Regional
Eleitoral) exige, entre outros,
certidão criminal, quitação
eleitoral, declaração de bens e

ficha de filiação.
Se fosse levar a ferro e fogo,
como manda a lei, muitos
candidatos estariam

inelegíveis.

Prêmios
A Marisol recebeu na semana

passada os prêmios de melhor

confecção e melhor empresa do

ano de 1999, concedidos pela
Abit (Associação Brasileira da

Indústria Têxti I).
A cerimônia de entrega dos

prêmios aconteceu no Teatro

Municipal de São Paulo,
durante o 10 Abit Fashion

Brasil.
O presidente da Marisol,

Vicente Donini, representou a

empresa no evento.

Pode?
A defesa do senador Luiz Estevão (PMDB) insistiu no fato de

que, se houve irregularidades, foram cometidas na condição de

empresário, e não de parlamentar, já que as acusações são

anteriores à eleição.
Por esse critério, pressupõe-se' que o mandato encerra a ação

penal e que o parlamentar está acima da lei.

Aliás
Luiz Estevão segue a trajetória do ex-presidente Fernando Collor
de Mello, de quem foi líder e membro da tropa de choque durante

o processo de irnpeachment..
Collor foi o primeiro presidente destituído do cargo por ação

política e Estevão o primeiro senador cassado por falta de decoro

parlarnentar,

PRECISA-SE
Vendedor Interno de Peças para Tratores e Veíc.ulos

Requisitos
- Experiência comprovada na função

- 2° Grau Completo
- Conhecimento em informática

Interessados enviar curriculum vitae para:
Com. e Ind. Schadeck S/A

Av. Waldemar Grubba, 4295 - Bairro Centenário
Jaraguá do Sul - CEP 89256-502

Horário de Atendimento: Sego a Sex.
7:00 às 12:00/13:00 às 17:30

Sábados-
8:00 às 11 :00

•
LABORATÓRIO JARAGUAENSE

,

DE ANÁLISES CLíNICAS.LTOA, Fone/Fax 371-0882
Rua Dr. Waldomiro Mazureehen, 67 - Ao lado do Hospital Säo José

ljac@netuno.com.br Exames com alta
confiabilidade em

cpcrelhos automatizados de
última geração.

Dr MarIo Sousa Jr

Atendemos todos os tipos
de Convênios.
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I O O Núcleo de Automecânicas de Jaraguá do Sul pretende

I instalar o Centro de Formação de Autornecânicos.

I O objetivo é capacitar os profissionais da área,já que, atualmente,
não têm formação técnica.

I No dia 25, integrantes do núcleo visitarão a Sachs do Brasil, em
I São Paulo.

: Durante a Feira'Exp02000, o núcleo estará expondo no Pavilhão B.

I O Amanhã, na Escola Técnica Federal, o engenheiro
I Rogério Gadegast ministra o módulo "Gestão de Recursos"
I para a' segunda turma do curso de Encarregado de Obras
I Civis - Mestria de Obras, dentro do projeto do Núcleo da

I Construção Civil da Acijs.
L �

o A Divisão de Produtos para Sorvetes da Duas Rodas Industrial

participa esta semana da Fithep, maior feira de sorvetes da América

Latina, quando apresenta seus lançamentos ao mercado.

Para este ano, foram reformuladas todas as embalagens, com
destaque para a cobertura para sorvetes que está com uma bisnaga
de design moderno, inédito no mercado, e um novo sabor, amora
com polpa de fruta. Além disso, estão sendo lançados novos

'sabores de sorvete: Iogurte, Frutas Verdes, Morango Silvestre,
Beijo de Coco, entre outros.

A Duas Rodas estará na feira com sua equipe comercial, técnica
e de marketing, atendendo clientes e consumidores, oferecendo
assessoria técnica, e distribuirá na feira 18 mil potes de sorvete.

o O Núcleo de Cabeleireiros da Acijs (Associação Comercial
e Industrial de Jaraguá do Sul) realiza no dia 17, entre 8h30
e 18 horas, no Senac, o curso de Maquiagem Corretiva e

Artística.
Mais informações pelo telefone 371·1044.

Caraguá antecipa legislação
e promove inspeção veicular

Vai vía]ar para o exterior?

Liderança e credibilidade também em tempo real

Jaraguá doSul- A Caraguä
Veículos, revenda autorizada

Volkswagen para Jaraguá do Sul e
região. está oferecendo aos

proprietários de qualquermarca de
veículos uma inspeção veicular de
sete itens, totalmente grátis.
Dotada de equipamentos de alta

. tecnologia, capazes de oferecer
um resultado preciso, a Caraguá é

também a única revenda da região
que antecipou-se à legislação
federal que exigirá que todos os

veículos passem por esta inspeção
antes de serem licenciados ou

emplacados pelo Detran (Depar
tamento Nacional de Trânsito) em
todo o Bràsil.

O gerente de Pós-venda, Zeiler
Holz Neto, explicou que a inspeção
dura .ern média 40 minutos e o

proprietário recebe uma listagem
de todos os Itens verificados e,

caso existam, as imperfeições
encontradas. "O relatório é um

,

documento preciso de tudo o que
acontece com a estrutura do

veículo naquele exato momento.

Exigência: inspeção atende lei federal para licenciamento

Os proprietários, com este

relatório, poderão averiguar os
defeitos e procurar saná-los em

uma oficina de sua inteira

confiança", argumentou.
Holz Neto explicou ainda que

a inspeção inclui amortecedores e

suspensão, freios dianteiros e

traseiros, escapamentos e

borrachas, regulagem de faróis,
. parte elétrica e funcionamento do

motor. A inspeção veicular grátis
está sendo feita de segunda a

sexta-feiras, das 7 às 19 horas, e

aos sábados, das 8 às 13 horas.

"Este teste poderá ser acom

panhado em sua, íntegra pelo
proprietário ,do veículo que
também poderá tirar suas dúvidas
com os profissionais que estiverem
analisando seu carro em todos os

momentos.

c Ã O

AJaraguáAM vai
,..,.

com voce

PJ
www.jaraguaam.com.br
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Inaugu.ração
Chico Schwammbach

Inaugura hoje; às 19
. horas, a nova loja
interativa de O
Boticário. O

estabelecimento vai

apresentar um novo

conceito de

atendimento, visando
ficar mais perto do

cliente. Está localizada
no Ca Içadão,' f 83. Odila e Aristides Ado/ar Morettifranqueados de O Boticário na microrregião

Célebrações

Mar/ele Banngartel e Wilson SIOI'eh trocaram alianças dia 10/6Darci e Orlalldo Gruetzmacher, Bodas de Prata dia 27/5

\ Edith e VictorMüller, Bodas de Ouro dia 20/5 Osmar e Durnelda Schmidt, Bodas de Prata dia 20/5

RESTAURANTE CLUBE ALEGRE

(�
tUNELLI

JARAGUÁ DO SUL, 4 DE JULHO DE 2000

Teatro
O Palco Giratório do Sesc volta a Jaraguá do Sul

hoje à noite, às 20 horas, no Centro Cultural da

Scar, com o espetáculo "O gordo e o magro
vão para o Céu", daCla. Teatral do Movimenfo,

do Rio de Janeiro. Ingressos a R$ 5,00.
.

Pa/co Giratório do Sesc estará hoje em [araguá do Sul

Palestra
A Câmara da Mulher Empresária de Jaraguá do Sul
realiza amanhã, dia 5, às 20 horas, no auditório
do Shopping Breithaupt. a palestra "Administração
do tempo". Inscrições com o Luiz, pelo telefone

371-1044. Vagas limitadas.

Posse
O Rotary Club de
Guaramirim realiza
solenidade de posse

de sua nova

diretoria, neste dia 6
de julho, às 20

/ horas,-nas
dependências do

Restaurante Represa.
Assume a presidência
Rildo Albuquerque.

•

-

·14 Anos de Bons Servicos
I

Atendimento para
festas em geral.
Fone 275-0980

O melhor e mais bem localizado
restaurante de Jaraguá do Sul,
com amplo estacionamento,
anexo ao Beira Rio Clube de

Campo. Atendimento ao público
em geral. De 2a a -2a com almoço

em kg e jantar à la carte.
Todas as 6as-feiras; à noite,

música ao vivo.

SERViÇOS PREDIAIS E RESIDE�CIÄIS

Rua Prefeito José Bauer, 593 • Vila Rau
fone: (047) 973-9947 • 372-3500
CH: 8 9 2 5 4 - 1 O O -. J a r a g u ó doS ui- S (

Qavelli, a loja
que. veste o

homem de
bom gosto.

Calçadão,364-destacionamentoanexo-nãofechamosparaalmoço
Fone: (047) 370-1010 - fax: (047) 433-3501 Calçadão, 180 - Sala 03 - Tel. (0**47) 275-3400

o Boticário

TELEENTREGA

. 275-0583 - 371-7365 -

371-6547

BORDARE®
BORDADOS

• Bordados computadorizados e

apliques para confecções em geral
• Desenvolvemos tetnbém
programas para bordados.

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

KIBARATO
*

Confecções em geral
* Cama - Mesa - Banho

Com o melhor preço da cidade
Visite nossa nova loja:
Av. Mal. Floriano, 35
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História, Fatos eTradiÇ@
História em fotos

A foto desta semana, tirada da cidade de Jaraguá na

década de 1930, tem alguns detalhes interessantes a serem

observados. A foto foi tirada das imediações do atual

Hospital Jaraguá e enquadrada as ruas Getúlio Vargas e

Epitácio Pessoa e suas transversais, Estheria Lenzi

Friedrich, Emílio C. Jourdan e Arthur Müller. Embaixo, à

esquerda, aparece a subestação da Empresul, responsável
na época pela distribuição da energia elétrica vinda da

usina do Rio Bracinho. À margem do Rio Itapocu, à direita,
destaca-se uma árvore. É um eucalipto que fôra plantado

Jornal

CORREIO00POVO
�c:g__m:-!:-Eh\8l ffC1-J,

•

At. Assinante: 371-1919
Teleassinatura: 370-0816

275-0105

PABX: (Oxx47) 370-7919

Comercial: 370-8654

CORREIO DO POVO

à margem do rio pelo primeiro farmacêutico de Jaraguá,
Georg Horst, proprietário da Farmácia Estrela, a qual si
tuava-se à RuaEpitácio Pessoa. Bem à esquerda, na mesma
rua, aparece o prédio em que funcionava, na época, o Jor
nal CORREIO DO POVO. Onde hoje se localiza a Praça do

Expedicionário, nada havia. Tampouco a estaçãode passa
geiros da ferroviária havia sido construída (sua inaugura
ção ocorreu apenas em 1943) e o armazém ferroviário,

ainda não recebera a última ampliação. Já havia, porém, à
Rua Emílio C. Jourdan, os hotéis Becker, Brasil e Central.

terça-feira?
4 dejulho de 2000

Por Egon Iagnow

Indústria de

Máquinas Kreis Ltda.

Rua José Theodoro Ribeiro, 165 - ex. Postal B4
Fone (47) 371-0555 - Fax (47) 371-0403

E-mail: indumak@netuno.com.br

Posto Mime 5 Ltda.
Posto Mime 7

Posto Mime 3
Posto Mime 6

Tecnopan Padaria e Cant Ltda.
Verdureira da Raquel
Verdureira Figueira
VerdureiraProcópio
Verdureira Sacolão
Posto Milênio
Panificadora Pão e Vinho

AQUIVOCÊENCONTRA
Jornal CORREIODOPOVO

HO Papelaria Papelaria São Luís
Hott Distribuidora de Revistas Ltda. Posto Cidade 2

BANCAS EM GUARAMIRIM
"Papelaria Denan * Banca Papelaria e Charutaria Pfeiffer

Banca do Zeca

Banca Lesenhaus
.Banca News
Banca Vapt Vupt
Banca Vitamina Real
Barão 1- Videolocadora
Barão 11- Videolocadora

Locadora Habeas Corpus
Mada Presentes
Panificadora Pão Brasil
Panificadora Ribeiro
Panificadora Rio Branco Ltda.

Papelada A Banquinha
Papelaria Cultural
Papelaria Grafipel
Papelaria Hott Paper '\
Papelaria Manipel Ltda.
Papelaria Pena e Pauta

Bazar Linete
Comércio Milênio
Delizia de Pane Panificadora
Flash Vídeolocadora
Floricultura Recanto das Flores
Pink Shop Presentes Ltda.
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Confira a História

"A História de nossa gente não pode ficar só

na saudade". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.
Barão de ltepocu

HÁ62ANOS
- Em 1938,em plena vigência do EstadoNovo, propalava-se de que os

Integralistas, já proscritos, iriam marchar sobre a Vila de Jaraguá, a
partir de oito pontos diferentes, para ocupar a administração que lhes
tinha sido retirada por ato de força, o que eles haviam conseguido através
de eleição popular livre, elegendo o prefeito e a grande maioria de

vereadores. A polícia soube do levante e era informada que o grosso
dos insurretos viria da região de Garibaldi. O ten. Leônidas Cabral

Herbster e o delegado Oswaldo Buch e dois praças tomavam uma

limousine e deram um "passeio" pelo interior doMunicípio, o que foi
bastante para pôr a milícia no mato, pelo que voltavam para a sede do

Município. O que aconteceu depois, as tragicômicas manobras para atar
o que está desatado e as prisões conseqüentes vão ser contadas em

outra parte e em outra ocasião.

HÁ 32ANOS
- Em 1968, o governo fazia recairsobre a agricultura um ônus jamais
imaginado no País. que precisava de uma agricultura sadia. Daí a gritaria
pelos jornais, demonstrando: I - A tri butação à Eletrobras, com 3 I %

.

sobre o consumo de energia elétrica; 2 - Fundo de Assistência e

Previdência ao Trabalhador Rural; 3 - Imposto sobre Circulação de

Mercadorias (17,67%); 4-CorreçãoMonetária do AtivoMobilizado;
5 - Imposto de Renda (que era declarado pela Cédula G. tenha ou não

renda); 6-Imposto Territorial Rural; 7 -Contribuição Sindical do

Empregador; 8 - Instituto Nacional de DesenvolvimentoAgrário, Inda;
9 - Fundo de Reaparelhamento Econômico, CNDE; 10- Seguro

. obrigatório (agora estatizado), mais um passo no sentido da socialização;
II - Instituto Brasileiro de Reforma Agrária; 12 - TaxasEstaduais, e
13 - TaxasMunicipais.

HÁ 22 ANOS
- Em 1978, o projeto dos ex-pracinhas causava polêmica na Assembléia,
onde Jaraguá do Sul concorreu com grande número de "Febianos",
envolvendo o deputado Octacílio Pedro Ramos com a apresentação de

.

emendas, que levantou vivos debates. A certa altura da discussão, o

deputadoOctacílio aludiu a um "consenso" entre o governo e a associação
dosex-combatentes para que o projeto encaminhado à Assembléia não
fosse modificado. Zany Gonzaga interveio, dizendo que não há

diminuição nenhuma para este poder na existência de um entendimento

prévio para um projeto passar sem emendas, porque quem dita as normas

é a maioria.

HÁ 12ANOS
- Em 1988, a sra. Amantina Müller Ellinger, viúva do dr. Frederico

Ellinger, estabelecido com laboratório, em Blurnenau, escrevia em 3-5, o

seguinte: "Prezado amigo, sendo assídua leitora do nosso querido jornal
CORREIO DO POVO, fiquei muito sensibilizada com a homenagem ao

meu falecido pai, ArthurMüller, não convivendo mais conosco há 31

anos. Eu também não o esqueci. Sei que o senhor foi um grande amigo
de meu pai e que labutaram juntos por longos anos a favor do nosso

Município de Jaraguá do Sul. Moro hámuitos anos em Blumenau, mas
não esqueci os amigos de Jaraguá do Sul. Fico inteirada dos

acontecimentos jaraguaenses, através do jornal, tão gentilmente me

enviado. Sinto orgulho de meu pai ter feito parte integrante da comunidade
desse tão queridoMunicípio. Grata pela reportagem de 29-4-1988, em
memória de meu pai. Cordiais saudações".

tun &� 1Jid<Pz, S�

MOMENTOS DE REFLEXÃO

Hino ao amor
o amor é paciente e bondoso.

O amor não é ciumento, nem orgulhoso, nern .

vaidoso.

O amor não é grosseiro, nem egoísta.
O amor não se irrita, nem fica magoado.

O amor não se alegra com a injustiça, e sim com

a verdade.

O arnor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo

suporta.

.

O arnor é eterno.

J Coríntios J3.4-Ba

O amor do qual fala o apóstolo Paulo é o amor

de Deus, revelado em Jesus Cristo. Jesus Cristo

ensinou e viveu o amor em todas as suas

conseqüências. Ele nos ensina o que significa amar

a Deus e ao próximo.
O nosso mundo está carente deste amor

ensinado por Jesus: amor-doação, arnor

soJidariedade, amor-amizade. Nós somos

convidados e convidadas a vivenciar o arnor em

nossas relações cotidianas. Em primeiro lugar,
precisamos vivenciar o arnor em nossa família, na

relação conjugal e na relação pais-filhos. O arnor

que se eledica, que tem tempo para ouvir, para

abraçar, para contar histórias, para dialogar... O amor

de Jesus quer ser vivido no dia-a-dia de nossas

vielas, começando em nossas casas. Quanto ternpo
você eledica para os seus filhos e filhas? Quanto
tempo você dedica para o seu cônjuge? Como anda

a vivência do amor em sua vida familiar?

Prezado amigo e amiga! '
_

Deus nos deu uma família para amá-Ia, cuidá

Ia, para que alcançássemos uma vida plena e

feliz. Se você amar e se sentir amado no seio de

sua família a sua vida será inais cheia de luz,
com muitos sonhos e projetos. Quando a viela

familiar vai bem, as outras atividades de nossa

vida começam a melhorar. Quando saimos bem
de casa, felizes e amados, nosso trabalho

também vai render melhor. Também vamos ter

uma relação de respeito e amor-amizade com

nossos colegas de trabalho. 'Quando nós

amamos, aprendemos a apostar nas pessoas.
Tiramos de nossa vida os ciúmes, a inveja e

nos alegramos pelos sucessos alcançados.
Desejamos que a sua vida possa ser coroada

de arnor, que é o dom supremo em nossas vidas.

Não esqueça, amar e ser amado, requer, em

primeiro lugar, amor a Deus. Quando amamos a

Deus ele todo o nosso coração, de toda a nossa

alma e ele todo nosso entendimento, então,
lemos um coração ele amor para o nosso

. próximo, pela nossa família, e teremos também
amor pela a nossa própria vida.

O Hino ao Amor é um convite para
refazermos a vivência do amor em nossas vidas

em todas as dimensões. Nunca é tarde para,
reavaliarmos a nossa vida em família, com
nossos colegas de trabalho. Todas pessoas

esperam e desejam gestos de solidariedade e

arnor, Assim como também nós esperamos.
Pa. Claudete Beise Ulrich

Memória Jaraguaense
O que faltou para contar.•. (CLVI)

Tio Eugênio
2aExposiçãoAgropecuária e

Industrial da Sociedade de Lavoura
de TrêsRios do Norte (3)

A exposição
Comparecia à exposição o sr. Altamiro Guimarães,
secretário-da Fazenda e Agricultura, substituindo o dr.

Nereu Ramos, por achar-se adoentado, acompanhado
da esposa e comitiva, no Rio Cerro. A Rua CeI. Emílio
C. Jourdan estava tomada de colégios e sociedades do
município, fazendo a saudação a srta. Odila Borges
(futurá esposa do médico Francisco Piccioni), em nome

da mulher jaraguaense, ela que, era filha de Heleodoro
'

Borges, seguindo o cortejo até o Hotel Central, de cuja
porta apreciou o desfile, puxado pela banda do 13° B.
C. Inaugurou-se, depois, o retrato do dr. Nereu Ramos,

no gabinete do prefeito municipal, inaugurados, também, os retratos dos srs. José Bauer,
Waldemar Grubba é Leopoldo Gerent, usando da palavra o sr. Mário Tavares, concluindo a

sua oração da seguinte forma:
"Quem, como humilde orador, pertenceu àquela escola de civismo, pode hoje compreender
perfeitamente o passo à frente que é a ordem nova que se instalou no País com a implantação
do Estado Novo', pelo grande presidente Vargas".
Após a cerimônia, seguiu a comitiva ao campo do "Germânia. A antepraça de desportos
(mais tarde o Baependi) achava-se repleta de representantes e de visitantes de Joinville,
S. Bento, Blumenau e capital do Estado.
Voltaremos. Até a próxima.
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JARAGUAENSE EM DESTAQUE

Klaus Schliinzen Junior
Klaus Schlunzen Junior atual

mente é professor-doutor na

Universidade Estadual Paulista

Unesp -, nascido em Jaraguá do

Sul em 15 de abril de 1966, é filho de
Klaus Schlünzen e Marlene Vos

gerau Schlünzen. Muito cedo dei
xou a cidade para continuar os es

tudos e licenciar-se em Matemática

pela Universidade Federal de Santa
Catarina e obter o título de Mestre
em Ciências da Computação pela
Universidade Estadual de Cam

pinas - Unicamp.
No dia 5/6/2000, defendeu sua

tese de doutorado na Unicamp,
desenvolvida em três anos e três

meses, onde estudou uma solução
para a formação de recursos huma

nos em empresas que adotam o

Sistema de Produção da Toyota
Motor Company, conhecido tam

bém como Lean Production ou

Produção Enxuta. A pesquisa foi
baseada no uso da tecnologia aliada
a uma nova concepção de formação
de trabalhadores, que implernenta

,

a idéia do trabalhador de conhe
cimento que não apenas produz,
mas também é responsável por sua
aprendizagem.

Seu trabalho de pesquisa tem

sido reconhecido internacio
nalmente sendo convidado para
apresentá-lo em congressos de

renome internacional, na Bulgária

e no Japão, em 1999. Com a sua ida
ao Japão, teve a oportunidade de
conhecer pessoalmente o Sistema
de Produção da Toyota, por meio
de uma visita à sede da companhia,
na cidade de Toyota City.

O mais recente reconhecimento
de seu trabalho ocorreu no início
deste ano, quando recebeu um

prêmio da Fundação Volkswagen
da Alemanha, para participar, como
jovem pesquisador, d� um fórum de

debates em Hannover, na Expo
2000, com especialistas do mundo

inteiro, sobre as questões relacio
nadas ao uso da tecnologia no tema

"O futuro do trabalho".'

Completando as suas ativida

des, faz parie de um grupo de

pesquisa na Uni camp sobre

Dinamização da Aprendizagem em

Empresas, que investiga as

questões de formação de recursos

humanos com o uso da tecnologia
e coordena um outro grupo na

Unesp que realiza estudos sobre a

Informática na Educação, em um

convênio com a IBM.
Desenvolve também um traba

lho humanizador, como colabora

dor, na Organização Não-Governa
mental-Gira-Sonhos-, em Cam

pinas/SP, que tem como objetivo o

resgate dos valores humanos.

�rculo
Ita.lia.I1C>

de Jaraguá do Sul

10a Festa Italiana
Sucesso total a "IOa Festa Italiana",
realizada neste final de semana" com

presença expressiva da comunidade, de

autoridades e convidados.

Destaques
Dia 30/6 -- Sexta-feira

Homenagem às famílias sr. Alídio e sr'. Cilli

Floriani, sr. Arlindo e sr". Maria Schiochet,
sr. Luiz e sr". Amália Voltolini, descendentes
dos primeiros imigrantes italianos, que

chegaram em Jaraguá do Sul apro x r

madamente em 1890.
Dia 1/7 -- Sábado

decimento especial à sita. Luciane Floriani, Rainha
Italiana de Jaraguá do Sul- 1999.

Informações gerais
Público: (2 dias): 2.790 pessoas
Consumo de vinho: 936 garrafas
Consumo de chope: 1.303 copos
Consumo de refrigerarítes: 1.616 unidades
Jantar Típico Italiano: 900 (sexta-feira)
Número de refeições: 620 (sábado)

..

Nosso agradecimento a todos. Nas próximas edições
falaremos detalhadamente sobre esta grande festa.
Grazie a tutti!

Eleição da Rainha Italiana de Jaraguá do

Sul - 2000, concorrendo 12 candidatas,
tendo o seguinte resultado: Miss •. .... -- ....__---....-...

Simpatia, Caroline Nasato; 2a : �.,
Princesa, BianeaMelchioretto;
r Princesa, Jucinara Seve- _

gnani, e Rainha,FabianeMazzi- AUTOMÓVlEIS'
�---------------------------------------------I

ni. Növos'u uiiädö$ � fGnä 371...s:2:81
Parabéns às eleitas e nosso agra- L..__...........!1íl�1J>�a..;:,1,:.:,�!.!;i'::I,n�.. t�:..".r.;C;::"!i�d:,�',:,,·.. l�'�::':'t;:n::jl:n!..'1:.;;:ei�==:;..!;"l;:h:;r,..I::J�T;;;:..�

......__....J

Devanir Danna

Presidente do Círculo Italiano
de Iaraguá do Sul

ROTARYCLUB
DE GUARAMIRIM

ROTARY X FIM DE MANDATO - Não existe () fim
em si mesmo! De fato, a vida é composta de uma sucessão e

o tempo não é limitador da ação do homem. O homem visa a

ordenação das coisas e a ordem é a característica da

inteligência humana. Os governadores e presidentes de clubes
ao chegarem no dia 30 de junho farão uma avaliação de sua

capacidade quanto às metas a que se propuserampara novos

sócios, em quantidade de qualidade, à execução de programas
e, principalmente, à disseminação de ideal de Paz e

Compreensão Mundial. O fim de mandato, na verdade, é o
início de uma outra equipe que chega cheia de entusiasmo e

de vontade de se realizar através de serviço. Durante centenas
de anos, os romanos levaram seu talento e seus conceitos de

paz através de sua organização e de normas de

comportamento com respeito à cultura de outros povos. Uma
de suas bases estava no intercâmbio de jovens, logo, por
sinal, que permitia às duas partes se beneficiarem do
conhecimento da organização militar, cultural e religiosa.
Naturalmente, esse intercâmbio privilegiava os filhos da

nobreza, mas era o suficiente para que as alianças fossem
mantidas, o que, de certa forma, criãva condições para a paz.
O Rotai)' é uma instituição muito mais moderna porque não
privilegia somente os ricos, pois o programa de intercâmbio
de jovens seleciona a partir da nobreza de caráter. Critério

semelhante é usado no programa de Intercâmbio de Grupos
de Estudos, que atua na faixa do adulto profissional. Temos a

convicção de que o intercâmbio de idéias é ainda mais

poderoso dentro do Rotary porque permite que possamos
aperfeiçoar e multiplicar através da interação de idéias. O

programa de Subsídios Equivalentes é um outro tipo de

intercâmbio internacional porque as partes, por livre arbítrio,
se unem para atender às carências de terceiros. Hoje, a grande
marca do Rotai)' é a sua internacionalidade, e qualquer bem
que se faz em alguma parte domundo imediatamente provoca
efeitoespargidor, Damesma forma, quando ocorre uma perda,
esta é de todo mundo. Assim, o pensamento de Paulo Viriato
Corrêa da Costa, uma "fábrica de idéias para a paz", privou
omundo de um grande líder" Paulo cumpriu com brilhantismo
o mandato que lhe foi destinado, deixando discípulos que
falam línguas diferentes da nossa e que pelo seu toque falam a

mesma língua de compreensão. Seu mandato não terminou!

Apenas semultiplicou nomundo terreno e terá prosseguimento
em outra esferamais alta! Neste ano rotário, todos trabalharam
muito pelo desenvolvimento do quadro social, e distritos que
de hámuito tempo não cresciain, usaram com competência a

"Hora da virada" e ao final do mandato terão com que se

orgulhar. Há que se destacar, também, que batemos o recorde
em projetos para a Fundação Rotária, colocando o Brasil em

segundo lugar no mundo. Nossos projetos internacionais ea
comunidademerecem nosso reconhecimento pelomuito que

clubes e distritos se em

penharam. O tempo não

pára, as carências continuam
e, portanto, temos muito
ainda por fazer. O que existe,
de fato, não é um fim de

mandato, e, sim, um novo que
se avizinha e que, com

certeza, dará continuidade ao

trabalho de seus antecessores
com consciência e visão.

Rua Reinaldo Rau, 61 - salas 1 e 2

Jaraguá do Sul
Telefones: 371"5531 - 982-0710
Rua Paraíba, 256 - Blumenau

, Telefone/Fax: 340-2393

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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RESGATE DE MEMÓRIA

Terça-feira, 4 de julho de 2000

A 10a Bucovinafest

Ao ensejo da comemoração do
113° aniversário das imigrações
bucovinas para o Rio Negro (PR)
e Mafra (SC), a Associação Ale

mã Bucovina de Cultura "ABC",
já iniciaram os grandes festejos,
através de um bem organizado
programa comemorativo:

1/7/2000 - Grande desfile

com saída do Bairro Bom Jesus

(Rio Negro) a Vi la Nova (Mafra),
grande confraternização às 15

horas;
1/7 - Às 20 horas jantar

dançante Bucovino, na Sociedade
de Agricultura "União", com a

eleição da "Rainha Bucovina";
2/7 - 'Às 14 horas, Truco

Dourado, na Sociedade Con
córdia Vilanovense- VilaNova,
Mafra - SC;

6/7 - Às 19 horas - Missa

de Ação de Graças, na Igreja N.S.
Aparecida, Bairro Bom Jesus -

Rio Negro (PR);
7/7 - Às 20 horas, Noite de

Corais, na Igreja N.S. Aparecida.
O Grupo Folclórico Bucovino

"Boarischer Wind", que desen

volve a cultura de seus atepassados,
convoca para essa atividade sadia.

Outro dia, realizando pes
quisas, na biblioteca do Estado,
lembrei-me do descendente de

bucovino professor Ayrton
Gonçalves Celestino, e anotei dois
dados interessantes da Bucovina
e seus antepassados: 1°) No jornal
catarinense O Dia, que se editava

em Florianópolis, no ano de 1914,
na pág. I, da edição n° 7.619, as

forças militares da 1 a Guerra

Mundial mudava o nome da cidade

e, em 1918, o jornal florianopo
litano Republica, na edição n° 53,
"notícias de Paris diziam que os

Rurnaicos ocupavam a cidade de
Bukovina".

Os descendentes de bucovinos
radicados em Jaraguá do Sul e

região estão saudando as famílias
de Mafra e Rio Negro e será

representado pelo sr. José Castilho

Pinto, que também nasceu nas

margens o Rio Negro. (EVS)

As leituras de Manoel de Souza

Em palestra com o encarregado dos Negócios do Chile, d.
Miguel Rocuant, dizia-lhe o presidente Artur Bernardes, sobre
o seu governo:
- Quando se me apresenta um assunto, começo a estudá-lo
só e a fundo, ajudado pela minha experiência; depois, reúno
meus amigos, especialmente os demaior preparo na matéria;
ouço as suas opiniões, analiso-as, observo ou aceito e; por fim,
doto a resolução que mais diretamente contribua para realizar
o que aquele assunto exige do Governo. Tomada, assim, depois
de longos eminuciosos estudos, uma resolução, levo-a àprática
sem atender, na maior parte das vezes, nem ao artigo do jornal
da oposição, nem ao discurso do deputado adversário daminha
política, porque sei que nem o jornalista, nem o orador se deram
aotrabalho de estudar, tão seriamente como eu emeus amigos,
o assunto de que se trata. Esta é uma das razões da
inflexibilidadedas minhas resoluções de Governo.

"Excelsior'', de Santiago, de 15 de novembro äe 1925.

I

Classificados
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Garibaldi-JGS
Distrito de Veszprérn (025)

Por que "antigamente" e

"outrora"? (11)
Desde que cheguei em

Jaraguã do Sul, sempre tive
bom relacionamento com a

região de Garibaldi que, como

disse anteriormente, os Wolf,
os Gascho, os Henn, Leiholdt,
Antonio Müller, Gatscher,
Scheuer, só para citar os que
me vêm à memória.

Em 1988, eu morava na Rua
6, no centro da cidade, de
nominada Coronel Procópio
Gomes de Oliveira, 246/254,
homenageando um amigo desta

terra, ao tempo (olha só,já vem

outra vez o antigamente ou

outrora!) em que éramos 2°.

Distrito do Município de Join
ville e não apitávamos nada na

adrninistração, porque eram

designados pela adrninistração
central pessoas de sua confian

ça e linha ideológica os que
cuidavam do distrito, quase
sempre executando as orienta

ções do superintendente (o
equi valente ao cargo de prefei
to) ao intendente, até a emanci

pação, que ocorreu em 1934.
Mas existiam as exceções

dentro da regra. E uma exceção
era o coronel Procópio Gomes
de Oliveira, descendente de

tradicional família deMorretes,
Paraná, e bem-sucedidos em

presários ervateiros estabele
cidos em Joinville - o patriarca
coronel José Antônio de Oli

veira, sogro do dr. Abdon Bap
tista, este deverá ser lembrado
no futuro livro a ser editado
com o título UM BAIANO NA

BISTÓRIA DE JARAGUÁ,
prefaciado pelo irmão marista
Alcídio Schmidt. Procópio
Gomes foi prefeito entre 1903
e 1906, sucedendo .a Abdon

Baptista, e foi eleito novamente

prefei to ao período de 1911-

1914, e Abdon voltou à Pre
feitura entre 1915 e 192 I ó A ele

(Procópio Gomes) se deve o

arruamento do primeiro centro,
com trabalhos de aterro e dis

ciplinamento compatível com o

momento. Melhorou o caminho

para o cemitério, também com

aterros e pontilhões dos córre
gos que hoje servem para es

coar o esgoto. Recebeu o nome

de rua com todos os méritos.
Num sábado ensolarado,

saio pelas dez da matina em

busca de mais umflash da cidade ..

Pego a Procópio Gomes em

direção ao cemitério com o desejo
de encontrar um "são-bentense",'
com quem falei no enterro de da.
Mariana Mann, nossa vizinha.
Procuro a Rua Max Fiedler, que
a mulher me havia dito ficar perto
da travessia da estrada de ferro.
Retorno para conferir � encontro
o candidato que conserta o portão
da casa do filho.

"De há muito tenho o desejo
de entrevistar o senhor, que tam

bém veio para engrandecer Jara
guá do Sul", assim me dirijo a ele.

E ele retruca: "Não é correta a sua

colocação. Eu sou jaraguaense
nascido na Elisa Tiefe (beco da

Elisa), que os antigos tratavam

assim no JaraguäAlto. Eu apenas
retornei à minha terra", Conta-me,
então, quem é o senhor? "Chamo
me Jorge Schewinsky, nasci no

dia 9 de outubro de 19 I 4, filho
do prussiano Pedro Schewinsky
e da 'ungaresa' Ana Leitholdt.
Meus pais (ele com 13 e ela com

11) vieram com seus progenitores
da Europa, a situação estava in
sustentável e todos os que podiam
tinham interesse de imigrar para
qualquer parte do mundo, desde
que tivessem paz para.trabalhar".

Mas por que escolheram

Jaragúá, que então era chamado

-

o sertão do Itapocu?, perguntei:
"Outros parentes e amigos já
haviam se instalado por aqui e
escreviam o quanto de pro
missor era esta terra, onde se

enfiava um pedaço de pau no

chão e de lá nasciam grossas
raízes que davam um ótimo
alimento. Era o aipirn que ainda

hoje é servido nas refeições.
Venderam tudo e se sentaram

no navio até que chegaram ao

Porto de São Francisco, onde'

já esperavam os homens para
fazer o assentamento dos

imigrantes. Apresentada a lista
das terras disponíveis, eles
escolheram um dos primeiros
números, certos de que seriam
as primeiras e melhores terras,
e acabaram no Morro do Ga
ribaldi. Só mais tande des
cobriram que a planta de as

sentamento era feita de fora

para dentro do sertão e com

praram novas terras, anos de

pois, pelas bandas de Santo
Estêvão".

É a confirmação do que
afirmamos anteriormente, e isto
traduz um entrave entre o

imigrante que não falava por
tuguês e o agente de colo

nização que não entendia, ou

pouco entendia a língua do imi
grante. (Fritz von Jaraguá)

REMINISCÊNCIAS

o que estampamos acima é o passaporte, emitido na Hungria; de
JoséScheuer, para quepudesse emigrarpara o Brasil e com destino
à colônia de húngaros, que se estabelecera em Garibaldi. Aqui casou
se com Marin Reiser, esta descendente de húngaros, já nascida IlO

Brasil. Frau Scheuer é uma mulher que costumou guardar tudo
que se referia à sua família, e nos cedeu para copiar os ricos
documentos do passado, ela ainda viva, e da qual ainda vamos

comentai; pela cessão de outros documentos importantes quepodem
interessarogrupo humano dos húngaros que emigraram daHungria
para construir a grandeza de Iaraguâ e do Brasil

371-1919
370-7919
370-8649

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Jaraguá do Sul terá 36 radares
instalados no perímetro urbano
Semáforose
limite de
velocidade
serão fiscalizados

Jaraguá do Sul- A Prefei

tura jaraguaense abriu licitação
para instalar 36 radares no

perímetro urbano do Município. _

O projeto foi desenvolvido pela
Secretaria de Planejamento, que
pretende coibir, mediante a

cobrança de multa, as infrações
cometidas por motoristas. Deno
minados gerenciadores de in

frações de trânsito, os radares

vão detectar avanço de semáforo

e parada sobre a faixa de pedes
tres. além de controlar o limite

de velocidade nas vias.
A abertura das propostas de

empresas interessadas na implan
tação dos equipamentos para de-

teerar o avanço de semáforo
acontece no dia 5 de agosto. A

segunda licitação, para equipa
mentos que conferem o limite de

velocidade, será revelada no dia
7 de agosto. De acordo com o edi

tai, a empresa vencedora terá prazo
máximo de seis meses para exe

cutar as obras, o que significa que
até o início do ano que vem todos

os radares estarão instalados.

A secretária de Planejamento,
Clarice Coral. revela que serão

implantados 16 radares nos prin
cipais semáforos da cidade, tanto
no Centro como em bairros, e 20
radares fixos nas vias, para fisca
lizar o limite de velocidade, a ser
estabelecido de acordo corri as

normas do Contran (Conselho
Nacional de Trânsito). A existên

cia dos equipamentos, ou o limite

de velocidade estabelecido
constará em placas de sinalização.

A Prefeitura garante que o

objetivo da sinalização eletrônica
é garantir segurança no perímetro
urbano, não caçar níquel. "Que
remos reduzir os acidentes e o

número de vítimas. em função da

alta velocidade ou do desrespeito
às normas", diz Clarice. O edital

de licitação prevê captação de

receita aproximada de R$ 6,3 mi
lhões, no prazo de vigência do

contrato, que é de quatro anos.

"De acordo com informações ob
tidas por outros órgãos gestores
de trânsito que operam com equi
pamentos semelhantes, estirna-.
mos em 80 infrações mensais

registradas por equipamento",
prevê o edital. A multa máxima

permitida pêlo contrato é de R$
45,00. Se for comprovada a

ineficácia do equipamento em de

terminado local. ou média inferior
a 80 infrações mensais, o radar

pode ser transferido.

(LISANDREA COSTA)

Passageiros reclamam da lotação de ônibus
Jaraguá do Sul - O estu- ,

dante Marco Araújo comprou

passagem no terminal rodoviário
local para viajar 150 qui lômetros
e não foi informado de que existia
a possibilidade de viajar em pé,
recebendo passagem sem nu

meração de poltrona, da Auto

Viação Catarinense. "Se viajar
sentado já é perigoso por não ter

cinto de segurança, em pé é ab

surdo, ainda mais se for para pa

gar o mesmo valor da passagem
de quem vai sentado", reclama.

O Deter (Departamento de

Terminais Rodoviários) recebe

em média 150 ligações por mês

_
de pessoas que reclamam de

alguma empresa de transpolte
rodoviário. "São dez mil viagens
por hora/dia, não há como saber

quem está se sentindo lesado e

por qual motivo, o próprio usuário
é o nosso fiscal, as pessoas têm

que denunciar", defende-se o

diretor-geral do Deter, Norberto
Stroisch. Ele fala que, em geral,
as críticas são aos ônibus com

excesso de passageiros e enfatiza

que existe telefone gratuito para
o usuário fazer reclamações.

Araújo questiona as atitudes

do Deter. "De que adianta ligar e
reclamar se a própria legislação é

conivente com as empresas, per
mitindo que transportem pessoas
em pé?". Stroisch explica que as

empresas têm permissão para
viajar com 60% de passageiros
em pé, além dos 46 que vão

sentados, numa distância de até

250 quilômetros. "Cada empresa
é responsável pela segurança de

seus usuários", argumenta.
O assistente comercial da

central da Auto Viação Catari

nense, em Blumenau, Vorli Souza.
'diz que em viagens tipo "pinga-

pinga" não há como prever o nú

mero de passageiros
-

que vão

embarcar, então existe tolerância
de I 00% de passageiros em pé,
numa distância de 100 quilô-

-

metros. "Nós sabemos que a

empresa é responsável pela
segurança dos passageiros, por
isso viajamos com no máximo
20% de pessoas em pé", argu
menta.

O responsável pela empresa
Catarinense de Jaraguá do Sul.
Nelson Marcos Zits, defende-se
dizendo que o número de

passageiros excedentes nunca é

abusivo. "Nós vendemos passa

gens sern numeração, mesmo

para aqueles que compram com

antecedência. além das 46

pessoas que vão sentadas, 10%

p-odem viajar em pé. numa

distância de SO quilômetros.
(FABIANE RIBAS)

Dayana Juceli de Souza
precisa de seu auxílio para fazer um tratamento de

medula, porque está com leucemia.
AJUDA

Conta: 1021-9

Agência: 3012-0
Banco do Brasil

Muito obrigado pela sua colaboração!

Edson Junkes/CP

Licitação: vencedora terá seis meses para instalar os novos radares

Um dos grandes
incentivadores da

prática do tiro ao alvo,
Norberto Barg, faleceu
no dia 15 de junho, 110

Hospital e Maternidade
Iaraguá, vitima de

embolia

cardiopulmonar. Barg
começou a atirar aos 10
anos e dedicou 57 anos'

à pratica desse esporte.
Foi um dos fundadores
da Associação de Clubes
de Atiradores e da
tradicional

Schützenfest. A família
enlutada agradece tí
todas as manifestações
de carinho dos parentes
e amigos.

Nota de

falecimento

Mau�ício Bogo
CRM/SC 7474 _:_ CRMfPR 13723

PsiqÍ-\iat .. ia

CONSULTÓRIO
Rua João Marcatto, 98 - Centro

Fone (0**47) 371-8269 - Jaraguá do Sul - SC
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Fotos: Edson JunkestCP

Festa Italiana é
'considerada sucesso
Cerca de 2,8
mil pessoas
cornporecerorn
aoevento

Jaraguá do Sul - Mais de

900 garrafas de vinho e 300

quilos de polenta foram con

sumidos na 10a Festa Italiana, no
último final de semana. Cerca de

2,8 mi I pessoas compareceram às

duas noites de evento. Na sexta

feira, houve jantar e apresen

tações culturais, seguidos de

bai Ie. No sábado, aconteceu

eleição da rainha e baile. A festa,
é promovida anualmente pelo
Círculo Italiano de Jaraguá do Sul
em prol da construção da sede

própria para a entidade e foi CON
siderada um sucesso pela coor

denação. Os lucros do evento

ainda não foram contabilizados,
Pela terceira vez, a Ciluma

Alimentos responsabilizou-se pela
gastronomia da festa. Para

certificar-se de que o tempero ita
liano seria mantido, grupo de

! r !Tabelionato
T ,de Notas e

Protestos de

Osnildo Bartel
.. 373-0404

DEU NOylDADEIl NOV'DADE" NOVIDApeu NoyIDADE" NOVIDADE'� NOV'DAPEI! NOVIPADE'! NOVIDADE!I NOVIDAQE

cozinheiros do círculo acompa
nhou o trabalho. "Quanto mais

pessoas temos que servir, mais

difíci I manter o padrão", justifica
a gerente técnica, Cristiane
Thorné, que coordenou equipe de

15 pessoas, na cozinha.
O vinho, outra das especiali

dades típicas da culinária italiana,
foi trazido da Vinícola Michelli,
de Rodeio. Os produtores apren
deram a técnica na Itália e prepa
ram a bebida de acordo com a

tradição daquele país. "Sabemos'
que nem todos tomam vinho, por
isso também' servimos chope",
lembra o presidente do Círculo

Italiano, Devanir Danna. Foram
consumidos 1,3 mil. copos de

chope durante o evento.

A Banda Vecchio Scarpone,
conhecida por animar o público
cora a música italiana, dividiu a

,atenção com as atrações cultu

rais. Destacaram-se a participa
ção do C'oral Stela Alpina, de Ca
xias do Sul, do Grupo Folclórico
I Primi Tempi, de Joinville; e do

grupo de dança e coral de Jaragua
do Sul.

Os imigrantes italianos que

chegaram à região, no final do
século 19, foram lembrados com

homenagens às farnflias de Alídio
e Cilli Floriani, Arlindo e Maria

'Sch iochet e Luiz e Amália
Voltolini.

Os lucros ,da festa estão

sendo contabilizados pela
diretoria. O dinheiro vai ser

aplicado na construção da sede
da entidade. (LiSANDREA COSTA)

Tradição: o Coral Italiano de Iaraguá do Sul em apresentação na IOoedição dafesta

Argentinos vão divulgar o potencial turístico'
Guaramirim - Os promoto

res de turismo argentinos Júlia
Alias e Leônidas Luna estiveram
no Município no início da semana

para conhecer os recursos turísti

cos do Vale do Itapocu e estudar a

possibilidade de promover roteiros
de viagens de visitantes do vizinho
país. Eles conheceram diversas
localidades em Guaramirim e em

Corupá, demonstrando interesse

em conhecer, principalmente, as

possibilidades nos campos das ati

vidades culturais e ecológicas exis
tentes na microrregião.

Júlia acreditaqueo Valedo Ira
pocu tem boas chances de promo-:
vero desenvolvimento do turismo
como fonte de renda e meio de in
tercâmbio cultural, desde que as

autoridades e a população, de um

modo geral, saibam desde já, de-

NOVIDADE!!' Folheações a OURO 24 Quilates e
Prata EM DOMiCíLIO!!

Folheamos praticamente qualquer peça metálica em Ouro 24Kt e Prata em

'domicílio e sem desmontar nada!
A mais nova tecnologia americana a serviço da sofisticação.

Custo acessível e orçamento sem compromisso!
Emblemas e grades de carros, torneiras, fivelas, estatuetas, talheres, baixelas,

armas" facas, e tudo o que você imaginar!

� Ligue agora e restaure tudo o que quiser.
� Vip Folhea�ões. Fone (Oxx47) 9973-3100
zrr.NO�V�W�AO�EI�I�N=O=VI=��OE�II�NO=V�ID�AD�E�II�N�O�VI�DA�D�EII��OV�ID�AD�'�N�O=VI�M�D�E'�'�N���ID�A�DE�'�N=O=VI�DA�D�EI�I�N�OV�ID�A=DE�!I-N=O=VI�DA�D�E!�!�N�OV�IDrrA=DE�!I���
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Visita;' argentinos têm interesse no potencial da região

senvolver iniciativas que garantam
a preservação dos mananciais de

água e dos recursos naturais. Ela
acredita que a produção do

artesanato e dá indústria caseira de
alimentos podem contribuir para
alavancar a formação desse

potencialna microrregião,
Segundo a promotora, projetos

com essas caracrensticas já estão

sendo desenyolvidos com êxito em
outros municípios catarinenses.
Ela pretende levar as opções que
puderem ser oferecidas naMicror

região do Vale do Itapocu, princi
palmente para uma clientela de

Buenos e Aires e cidades da região
Nordeste da Argentina. com as

quais já mantém relações de negó-

cios. Júlia trabalha com turismo no
Brasi I há 15 anos e, com base nes

sa experiência, propõe roteiros
com �trativos ecológicos, ativida
des culturais e opções para com

pras.
Luna, por sua vez, trabalha

com a produção independente de

matérias especiais sobre turismo

e cultura, divulgadas através da

emissora de tevê a cabo, Cable
Vision, de Buenos Aires, para
vários países. Ele já percorreu
diversas cidades brasi leiras,
inclusive de Santa Catarina, e

produziu também matérias acerca

de atrativos turísticos oferecidos
na Região Nordeste do País.

(MILTON RAASCH)
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Presos ladrões que roubaram veículos em JS
Edson Junkes/CP

Caravan, que havia retirado da

garagem do proprietário do
veículo. A prisão da dupla foi
bastante movimentada, com

perseguição e troca de tiros. Mauro
da Motta e P.B., que podem ter

dado nomes falsos à polícia,
renderam Buzzi com revólver
calibre 38 para se apoderar do KA.
O proprietário acionou o Coporn
(Comando deOperações da Polícia
Militar), em Jaraguá do Sul, que
providenciou a formação de

barreira em Guaramirim.
A situação dos -ladrões se

complicou quando tentaram burlar
o cerco policial, entrando na SC-

413, deparando-se com a viatura
da Polícia Militar, que já havia

tomado posição de intercepção na
rodovia. A dupla ainda manobrou,
tentando retornar ao trevo em

Guararnirirn, mas já era tarde. Unla
barreira já havia sido formada pelas
polícias civil e rodoviária federal,
na cabeceira da Ponte Ivo Silveira,
que possibilitou a prisão dos
ladrões.

.

Na confusão, eles dispararam
e bateram o KA na viatura da
Polícia Civil, acertando três

Três homens
foram presos em
ocorrências no
fim de semana

Gilberto Tissi pegou
eineo meses de pena

Jaraguá do Sul - o julga
mento do pedreiro Gilberto Tissi,
27 anos, ocorrido na sexta-feira, no
prédio do CPL, durou aproximada
mente seis horas. Tissi saiu do

julgamento em liberdade, pois o

réu foi condenado pelo tribunal
do júri por lesões corporais. O juiz
da VaraCriminal de Jaraguá do Sul,
Elleston LisandroCanalli, anunciou
a pena do pedreiro em cinco meses

e 15 dias, que já foram cumpridos,
pois Tissi aguardou o julgamento
preso durante sete meses no

presídio de Jaraguá do Sul.

Guaramirim - Três homens
foram perseguidos e presos pela
polícia em Guaramirim após
terem roubado veículos em

Jaraguá do Sul, em dois casos

di ferentes registrados durante o

final de semana. A primeira
ocorrência foi sábado, às 2h 1 O,
quando foi preso em flagrante o

pedreiro Carlos Manoel da Silva,
38 anos, de Joinville, que havia
furtado a Caravan, AGF-5428, de
Artur Klernz, no Bairro Chico de

Paulo. Na madrugada de sábado,
. foram perseguidos e presos Mauro
da Motta, 30 anos, e P.B., 17,
ambos de Joinville, que haviam

roubado o Ford Ka, placa LYU-

3227, de Everson Buzzi, em frente
à Recreativa da Marisol. :

O pedreiro Carlos Manoel da
Silva foi preso ao ser interceptado
pela Polícia Militar, na BR-280,
quando tentava escapar com a

Prisão: ledrões batem 110 carro da polícia durante perseguição

OFICINA MECÂNICA
BAUMANN

FORD - FIAT - CHEVROLET - VOLKSWAGEN.

projéteis. Após a colisão, aban
donaram o automóvel, que estava

com um pneu estourado, em

brenhando-se num matagal. onde
foram. finalmente presos. O KA

ainda estava em movimento

quando foi deixado pelos ladrões

e acabou batendo em um terceiro

veículo, o Verona, LYU-6071, de
Guaramirim, que estava esta

cionado. (MILTON RAASCH)

Dispomos dos seguintes serviços:
- Injeção Eletrônica - Freios - Suspensão - Direção

-Toda linha de reparo de motor - Caixas

Agora também ampliamos para melhor atendê-lo
nos seguintes serviços: .

- Geometria - Balanceamento - Toda linha de escapamentos,

,."

PROMOÇAODE
ESCAPAME".,OS

I AUTO CENTER

R. Exp. Antonio Carlos Ferreira, 865
Vila Lenzi

..------------------�------�..--------------------------------�--��--------��--�---
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Rubens Barrichello fechou o

JARAGUÁ DO SUL, 4 DE JULHO DE 2000

da corrida francesa. Embora
tenha largado mal, perdendo o

segundo lugar para Rubens

Barrichello, recuperou a posição
na pista, com uma bela

ultrapassagem na 22a volta, na

curva Adelaide. Na seqüência

Barrichello insinua novas ordens da equipe

Corrida: Rubens Barrichello ficou. entre os três primeiros colocados pela quinta vez 110 ano

venceram GPs em 2000. Foram
cinco dos italianos e quatro dos

ing'íeses. A McLaren também

quebrou um tabu particular,
conquistando sua primeira vitória
em Magny-Cours.

Coulthard foi o grande nome

"tranqüilamente", mas que depois
de 15 voltas os pneus come

çaram a acabar. "O carro dele era

muito ráp.ido. Ficou difícil, ele
colocou pressão nas freadas e

me passou numa curva em que
eu perdi tração."

O brasi lei ro chamou a aten

ção também para o que consi
derou dois pit stops lentos. O

primeiro, na verdade, não teve

nada de anormal. Ele perdeu
24s989 nos boxes, contra

26s297 de Schumacher e

25s659 de Hakkinen. Só Coul
thard foi m ai s rápido, com
24s473. Se Barrichello perdeu
o terceiro lugar depois da

primeira bateria de pit stops, foi

porque Hakkinen, que parou
duas voltas antes, conseguiu
tempos melhores entre as voltas
23 e 25, descontando a

diferença na pista, e não nos

boxes.
A falta de confiabilidade da

Ferrari, que já teve quatro
quebras neste ano - duas com

cada piloto - também mereceu

um comentário de Barrichello.
"Pelo menos o pessoal pára de

falar que o problema hidráulico
é só no meu carro. É uma coisa

que pode acontecer, não me

assusta. A gente tem um carro

consistente, foi pura falta de
sorte o carro (de Schumacher)
ter quebrado." (FG)

passou Schumacher, que era o

líder, na volta 40. Mika Hakkinen
terrni nou a corrida em segundo,
fazendo assim a 12a dobradinha
da dupla com Coulthard desde

que os dois passaram a correr
juntos na McLaren, em 96.

Coulthard vence na França e reanima o campeonato
.

.

Warm up

Quebra de
Schumacher
dá sobrevida
à Fórmula 1

Magny-Cours - Rubens
Barrichello voltou a insinuar que
a Ferrari protege' Michael
Schumacher. Segundo o bra

sileiro, a diferença que o alemão
abriu nas primeiras voltas da
corrida sobre ele foi artificial. "Eu
tive de manter um ritmo um

pouco rnais fraco para deixar o

Michael abrir um pouquinho a

distância, para que ele tivesse essa
vantagem nos pit stops. "A

pergunta, óbvia e imediata: foi
uma recomendação dos boxes?
"Isso é interno", respondeu o

piloto secamente. E continuou
falando sobre a primeira parte da

prova" dizendo que no começo
d a v a para segurar Cou I thard

Magny-Cours - A vitória
de David Coulthard e a quebra de
Michael Schumacher domingo
em Magny-Cours deram uma

sobrevida ao Mundial de Fórmula
I. Depois de vencer cinco das
oito corridas disputadas até então,
o alemão da Ferrari parecia voar

com céu de brigadeiro rumo ao

título que a equipe italiana espera
desde 79. Mas bastou um motor

estourado para reanimar a

temporada. Melhor ainda para o

campeonato, o escocês venceu

o GP da França, ;'eduzindo
diferença para Schumacher para
12 pontos.

Como faltam ainda oito etapas
para o final da competição, pode
se esperar bons duelos daqui para
a frente. Como disse Jean Todt,
di retor-esporti vo. da Ferrari, a

regra neste ano é simples: "Se nós
não ganhamos, eles ganham". De
fato, só McLaren e Ferrari

pódio, chegando entre os três

primeiros pela quinta vez no ano,

terceira seguida. O brasileiro

largou bem, desta vez, assu

mindo o segundo lugar e segu
rando Coulthard -nas primeiras
voltas da prova, sem conseguir
se aproximar de Schumacher,
que partiu como um torpedo e

conseguiu abrir vantagem
superior a 6s sobre o brasileiro.

Ao final das 72 voltas da
corrida de Magny-Cours, ficaram
duas lições. A primeira, de que a

.

McLaren tem novo primeiro
piloto, e que não faz sentido a

equipe permitir que Coulthard seja
atrapalhado pelo agora "segun
dão" Hakkinen, que deve trabalhar

para ajudá-lo na luta com

Schumacher. A segunda foi o

próprio alemão quem lembrou.
"Eu sempre disse que o cam

peonato nunca está acabado antes

de se ter uma certeza matemática
do título, por maior que seja a

vantagem no meio da temporada.
O que aconteceu aqui prova,
infelizmente, que eu estava

certo."

(FLAVIO GOMES)

DIÁRIO DE MAGNY-COURS

Magny-Cours. Para quem não sabe,
Naomi é namorada de Flavio

Briatore, diretor da Benetton. Os
dois prometem que vão se casar

neste ano. A placa foi "presente"
de Bernie Ecclestone.

Testes no Estoril
Os carros de F-I voltarão a ron

car nesta semana no Estoril. De

quarta a sexta-feiras, aWilliams fará
testes com seus dois pilotos. Na
sexta, é a vez da BAR, que anda

apenas com Ricardo Zonta. O
circuito foi reformulado depois que
Portugal perdeu seu GP. A última
corrida realizada no país aconteceu
em 96. Era um dos GPs mais char
mosos e divertidos do calendário.

Naomi na área
Uma placa publicitária chamou

a atenção domingo: da linha de

'perfumes 'da modelo Naomi

Campbell, colocada na rninitorre de
onde o diretor de prova dá a

bandeirada final ao vencedor em

Bruno ainda lidera
Bruno Junqueira, 13° domingo,

continua na liderança do

campeonato com 38 pontos, mas

agora tem Minassian apenas dez

pontos atrás. O australiano Mark
Webber é o terceiro colocado- na F-
3000 com 14 pontos. Os outros

brasileiros e, magny-Cours: Jaime
Melo em 17°, Enrique Bernoldi em
23° e Ricardo Maurício abandonou.
A próxima etapa acontece no dia

15, em Zel tweg.

� itleg6ci'ö
fundarnenta
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Edson Junkes/C P

Competição: equipe de Iaraguá do Sul é vice-campeã do Campeonato Estadual de Judô

FMFlBaependi é vice-campeã
do campeonato de Judô

Cercode
80 atletas

participaram
do Estadual

Jaraguá do Sul - o Cam

peonato Estadual de Judô por
equipes masculino e feminino foi

disputado sábado, no Ginásio de

Esportes ArthurMüller, e contou
com a presença de aproxima
damente 80 judocas de todo o

Estado. Os judocas do Instituto
Estadual de Educação confirma
ram o favoritismo e foram cam

peões. No feminino, a vice-

campeã foi Chapecó e, no mas

culino, a FME/CA Baependi con
quistou a medalha de prata, ficou
em segundo lugar com os judo
cas Vinícius Maiochi, Rodrigo
Luz. GiIcélio Silva, Rogério TeIles,
André Hohl, FábioMoretti, Jorge
Demarchi e Jandir de Souza.

O coordenador do evento,
Silvio Acácio Borges, informou
ao final do evento que, além do

campeão e vice, participaram o

Clube 24 de Janeiro, de São

Francisco do Sul; Borba Judô, de
Balneário Camboriú, e Nayuri
Judô, de OtacíIio Costa. Para o

técnico/atleta da FME/CA

Baependi, Cláudio Almeida. o

segundo lugar estava dentro do

planejado, já que ano passado
ficaram em quarto lugar. "O nível

dos judocas estava muito bom,
apesar de sentirmos a falta de
atletas de Blumenau. A organi
zação esteve perfeita", disse o

presidente da Federação Cata
rinense de Judô. Kazuo Konish.

Aproveitando a presença dos
árbitros de SC, foi realizado no

domingo, no CA Baependi, semi
nário de arbitragem da moda
lidade. O presidente da Con

federação Brasileira de Judô,
Joaquim Mamede Júnior, partici
pou do evento.

(AGOSTINHO OLIVEIRA)

Futsal jaraguaense empata com a vice-líder Tuper
Jaraguá do Sul - Os 1,8

mil ingressos colocados à venda

para a partida entre FME/
Brei th au pt/Caraguá e Tuperl
Planor garantiu o melhor público
do Campeonato Catarinense de

Futsal, em Jaraguá do Sul. Apesar
do empate, em I a I, a FME foi
melhor nos primeiros minutos,
abri ndo o pl acar do jogo com

Júnior, Aos 10 minutos, o ar

tilheiro Patrick machucou os

ligamentos da perna esquerda e

teve que sair carregado direto para'
o Hospital São José. No final do

primeiro tempo, Júnior foi

expulso.
No segundo tempo o jogo foi

nlonótono até o gol de empate de
São Bento do Sul, quando o

'goleiro Paulo Lodo chutou da sua

quadra. A partir daí, James co

meçou a aparecer no jogo e criou

três oportunidades de gol. En
quanto o técnico Nelson Car

valho, da Tuper, fazia substi

tuições seguidas para manter o

ritmo da equipe. Manoel Dalpas
quaIe tinha poucas opções no

banco de reservas.

Com esse empate, a FME
manteve a liderança do Estadual.
"O empate é um resultado ab
solutamente normal num

clássico, e empatar com a FME,
aqui, é Um resultado expressivo
para nós" afirmou Valmir, da

Tuper. O artilheiro Kaczynski
depositou nas defesas de

Paulinho, "o melhor jogador de
Jaraguá do' Sul", a respon
sabilidade pelo empate". Nelson

Carvalho diz que o resultado não

é de todo ruim.

"Nós enfrentamos problemas,
IllqS mesmo assim atuamos bem",
fala Chico, da FME.

A Tuper joga na próxima
rodada com a Unoesc, em São
Bento do Sul, e pode diminuir a

diferença para um ponto, pois a

FME folga nesta rodada. O

próximo compromisso de Jaraguä
do Sul será no dia 15, em São

Migúel do Oeste, com a Unoesc.
Outros resultados: Unisul 13 x 4

AABB, Unoesc 7 x 3 Seara e

Taschibra 3 x :3 Gaboardi. A

classificação aponta a FME com

33 pontos, Tuper, 29; Unisul, 26;
Unoesc, 24; Taschibra, 16;
Agroeste, 10; Gaboardi, 9; AABB,
6; e Seara, com 3 pontos. (AO)

Arbitragem
No sábado foi realizado curso de atualização de arbitragem de

.

futebol, no auditório da Liga Jaraguaense de Futebol. Segundo o

presidente da Liga, Rogério TomazeIIi, participaram 25 árbitros,
sendo que dos cinco novos árbitros, quatro são professores de

Educação Física. Tomazelli diz que isto qualifica o bom quadro da

Liga. O curso foi ministrado por José Carlos Bezerra, diretor de
árbitros da Federação Catarinense.

Arbitral
Na quinta-feira vai acontecer o
arbitral para Q Campeonato
Sênior de Jaraguä do Sul. Dia
21 será a vez do arbitral do

campeonato entre escolinhas.
O tão esperado arbitral do

campeonato da Ia Divisão
acontecerá no dia 28. Todos
os encontros acontecerão no

auditório da Liga, junto ao

terminal Rodoviário, às 19h30.

Corrida rústica
As inscrições para a

Corrida Rústica Cidade
de Jaraguá do Sul estão abertas

na FME. Os contatos

podem ser feitos pelo telefone

275-1300, A prova
acontecerá dia 23 de julho e

terá muitas novidades,
entre elas, a divisão em várias

categorias, premiando o

número maior de atletas.

ArtilheiroMagrão faz seis gols no
clássico com o Cruz deMalta

, I

semifinais, na categoria titular. No
aspirante, o Vitória venceu os

cinco jogos disputados domingo,
derrotou o Cruz de Malta, por 6 a

2. Na outra partida, o Flamengo
venceu o Nacional, de Pomerode,
por 5 a 1. Vitória, com 15 pontos,
é a única equipe que garantiu a

classificação por antecipação.
Na Chave B, os jogos tiveram

os seguintes resultados: Guarani 1

x 1 Alvorada e Caxias 4 x 3

Garibaldi, nos titulares. Guarani é
o líder, com 8 pontos. No

aspirante, Guarani 2 x I Alvorada
e Caxias I x I Garibaldi, com o

Cax i as sendo o líder, com 7

pontos. (AO)

Desafio venceu torneio de Futsal
Francine, Katia, Daiane e Silvia,
depois Anelise, Luciana, Valéria,
Elis e Fátima, técnico Claudio
Bloedorn. A arbitragem da final
foi de Rogério Rubin e Romeu
Jahn .:

A coordenadora do torneio,
Edith Helena Hang, informou que
a goleira menos vazada (15 gols),
MarcianaMontona, foi premiada,
além da artilheira Glória Couto,
com 12 gols assinalados no

campeonato. As duas atletas são
da equipe campeã.

A decisão de 30 e 40 lugares
será sábado, entre Futebol

Amazonas, de São Bento do Sul,
e Geração 2000, de Jaraguá do

Sul, a partir das 14h30, no

Ginásio Alfredo Pasold. (AO)

Jaraguá do Sul - O Vitória
venceu o Cruz de Malta, por 6 a

O, no clássico de Rio da Luz, no
Estádio João Marcatto, numa

tarde inspirada do centroavante

Magrão, que fez os seis gols da

partida válida pela penúltima
rodada da primeira fase do

Campeonato Integração. Com
mais espaços para jogar, devido às

dimensões do campo, o Vitória

passou com mais facilidade pelo
arqui-rival.

No outro jogo da Chave A, o

Flamengo empatou com o

Nacional, em dois gols. Vitória,
com II, e Cruz de Malta, com 10

pontos, estão classificados para as

Schroeder - A final do 7°
Torneio de Inverno de Futsal
feminino de Schroeder foi
realizado no sábado. O campeão
foi o Desafio, de JoinviIIe, que
derrotou o Beira Rio, de Jaraguá
do SLJI, por II a 5, em jogo
disputado no Ginásio de Esportes
Alfredo Pasold. A atleta Nei foi o

destaque do jogo, fazendo cinco

gols. Suzi e Glória completaram
o placar para o time de JoinviIIe,
marcando três gols cada.

Silvia, Kátia, Francine, Daiane
e Anelise marcaram para o vice

campeão. O Desafio jogou com

Marciana, Andréia, Glória, Nei,
Susi, depois Ariane, � Giseli.

Técnica/atleta, Glória Couto. O
Beira Rio jogou com Tatiane,
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