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Comen promove atividades
noDia de Combate aoFumo

O Dia Nacional de Combate ao

Tabagismo, comemorado hoje, deve servir
como alerta para a redução do índice de

doenças e de vítimas em decorrência do
fumo. A expectativa é do Comen (Conselho
Municipal de Entorpecentes) que promove,

.

até o dia 3 de setembro, exposição no

Shopping CenterBreithaupt sobre o tema.
Hoje, às 19 horas, no auditório do shopping,
acontece palestra com o pneumologista
Cláudio Luiz dos Santos. OBrasil registra
80 mil mortes por ano (ou.oito mortes/

hora), em decorrência do consumo do
tabaco. Página 9

Edson Junkes/CP José Prefeito de Aguiar, Aroldo Westzein e Silvestre Mannes

foram homenageados ontem, na sessão solene realizada na

Câmara de Vereadores, durante as comemorações dos 51 anos de

Guaramirim. Páginas 8 e 9

Polícia apura
crime eleitoral

Mussinato concorre

ao quarto mandato

O delegado Ilson José daSilva instaurou
inquérito, ontem, para apurar denúncia de
prestação de serviços a particular. pela

. Prefeitura de Jaraguá do Sul. Três

testemunhas serão ouvidas no caso.

Página4

O presidente do Sindicato dos

Metalúrgicos concorre ao quartomandato
à frente di! entidade. A Chapada Direção
foi aúnica a inscrever-se para a eleição, que
acontece nos dias 18 e 19 de setembro.

Página9

Classe empresarial
define palestrantes

Caçadores presos
em flagrante.

A comissão organizadora do 10Encontro

Catarinense de Jovens Empresários, que
acontece noMunicípio, de 6 a 8 de outubro,
já tem definida a programação técnica.

PáginaS

A Polícia de Proteção Ambiental de
. Joinville prendeu em flagrante, sábado,
Galdino Pianezzer, 40 anos, Amarildo
Sevegnani, 37 anos, acusados de crime

. ambiental. Página 10

Edson Junkes/CP Ederson Tomazelli
conquistou o primeiro

lugar, com tempo de 2min30seg

COMPETIÇAO �.

Jogos da Semana
da Pátria iniciaram

A abertura dos 5°S Jogos EscolaresI / .

da Semana daPátria aconteceu ontem,
noGinásio de Esportes doColégio São
Luís, com o desfile dos colégios
inscritos. Cerca de 900 estudantes, de
10 a 14 anos, participarão do evento.
Página12

Aciag recebe

candidato do PT

O candidato do PT à Prefeitura de

Guaramirim,Moacir JoséMafra, será
o primeiro a apresentar as propostas
de governo em reunião da associação
comercial. O encontro acontece hoje
à noite. Página 3

IRINEÜ
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Liberdade, só na propaganda
Nada que se diga a respeito do fumo é capaz de demover o

fumante elo vício, a menos que ele tenha vontade de parar. As

tarjas "OMinistério daSaúde adverte" não são mais quemotivo
de riso entre os adeptos do cigarro e adolescentes que ex-

perimentam o vício por vontade de
contrariar. Com propaganda demá
qualidade o Brasil não vai reduzir o

· Ofumantê SÓ índice de 80 mil mortes/ano, em

decorrência do fumo (ou oitomortes/
hora). Talvez seja tempo de o

.

governo parar de ceder aos impérios
comerciais e incentivar propagandas
à altura das que as indústrias de
tabaco utilizam, com o mesmo

público, o jovem, mas esclarecendo
o quanto ele é usado nessa guerra
doconsumo.

Os meios de comunicação
fizeram verdadeiros protestos para
impedir a aprovação de lei que
regulamenta a propaganda de

cigarro. Não estão preocupados com
o cerceamento à liberdade de

wai r(tspeitar.
que.", não

Ifu11ta, quando.
I.

apassivo

expressão, nem com saúde pública, mas com as somas de dinheiro

que vão perder, abrindomão dos maiorespatrocípadores.
Aos fumantes que defendem o direito de fazer o que bem qui

serem, vale lembrar, no DiaNacional de Combate ao Tabagismo,
que saúde pública é umproblema de todos. O dinheiro do contribu
inte é utilizado para tratar e tentar salvar vítimas do cigarro, que
matamais do que a aids, a cocaína, a heroína,o álcool, o suicídio e

acidentes de trânsito somados, de acordo com oMinistério da Saú
de. O fumo é responsável por 90% dos casos demorte por câncer
de pulmão, 84% dasmortes causadas por bronquites crônicas, 50%
das mortes devido às doenças cerebrovasculares.e-tã'ê.dasmor
tes decorrentes do infarto do coração.

Se o ar não fosse de todos, os fumantes poderiampoluir onde e

quanto quisessem. De acordo com informes patrocinados pelo
PNDU (Programa deDesenvolvimento das Nações Unidas) exis
tem pelomenos 60 substâncias cancerígenas na fumaça do cigar
ro, substâncias que os fumantes passivos também ingerem. As leis
estaduais 7592/89 e 8211/91 estabelecem que é proibido fumar em
"Hospitais,maternidades, consultérios médicos e odontológicos,
clínicas, laboratórios, repartições públicas, restaurantes, elevado
res, veículos de transporte coletivomunicipal e interurbano � táxi",
mas é comum as pessoas voltarem para casa com coceira nos

olhos e fumaça na roupa, depois de freqüentar esses locais.
Não é o caso de ser extremista e defender a extinção do cigarro

(e dos fumantes). Quantomais se falacontra,mais gente adere ao
fumo.Mas é preciso enxergar o fumo como vício, de que algumas .

! ' '.

pessoas não conseguem, se livrar. Além disso, os tratamentos

tornam-se cadavez mais caros e difíceis, porque a população é

cada,vezmen?s educada, mais pobre e com dependência mais
grave.

Propagandas institucionais, incentivadas por Secretaria e

Ministérioda Saúde, alertam que fumar é como aspirar a fumaça
do escapamento de um ônibus; que o cigarro contém cádmio, metal.
usado nas baterias, uma das substâncias cancerígenas do alcatrão;
que o fumo contém arsênico, veneno letal que é amatéria-prima
dos agrotóxicos. As propagandas da indústria dizem que fumar é
coisa de gente bonita, independente e saudável. Nesses espaços,
cigarro éum instrumentopara a liberdade,mensagemmais sedutora

que a do governo. Ninguém deixa de fumar por causa de
advertências. O fumante só vai respeitar quem não fuma, quando
opassivo exigir seu direito ao ar.

CORREIO DO POVO

Há um tempo atrás, fui,
juntamente com a primeira
turma de Direito da Ferj -
Centro Universitário de
Jaraguá do Sul (da qual me
incluo) -, fazer uma visita
ao presídio de nossa cidade.
É óbVIO que não havia nada
de mais em conhecermos
esse ambiente, pois o

mesmo será rotineiro em
nossas futuras atividades

/ profissionais. Más se reser

vando a minha pessoa, gos-
. taria de ressaltar como o

quanto me chocou ver seres
humanos como "nós" en

jaulados nesse zoológico
social, que nós, mesmos
criamos, e os colocamos.
À primeira vista, fica

notável que se trata de um

presídio exemplar, de boa

estrutura, de boa adminis

tração, sendo o único de
feito o fato de pessoas
viveremlá.

Zoológico social
,* IvanAdriano de Andrade

Logo na entrada da "casa
dos mortos-vivos", me

• ••
I

deparei com as pnmeuas
sombras desvinculadas da

sociedade, e tive os pri-
. meiros contatos com esse

mundo tão pequeno. Talvez

tão pequeno quanto meus
sonhos. Mas me alegro em

saper que, ainda assim,
acham motivos para sorrir
e acreditarem na vida, pois,
ali não vivem, apenas gas
tam seus dias.
A cada momento que

passava, me sentia mais

culpado. Comecei então a.

me perguntar: somos mes

mo livres? Quem somos'?
"Somos

�

o que podemos
ser". E é' isto que nos

fornece a condição de ser':'

mos tratados como ho

mens, ou animais.

Por que será que me

olham desse jeito? Por que
não posso falar com eles?

Mas, afinal, o que eles

fizeram para mim? Real
mente não entendo a nossa

liberdade. E não quero
discutir aqui o que é justo
ou não. Quero apenas fazer

minha parte e. aliviar aminha
consciência.

É meus caros leitores ...
.
,

como puderam perceber,
eu seria um péssimo
carcereiro, não é mesmo?
Mas tudo bem. Não é isse

que pretendo ser. Com

certeza serei um advogado,
um juiz ou um deleg�do, e

passarei boa parte da minha
vida destinando seres

humanos à "casa dos vivos

mortos". E quando enfim
fizer isto estarei celebran-, .

do � minha própria hi-

pocnsia.

* Acadêmico de Direito e

professor
.. 'd· ,onter
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"Só pego casos providos de indignação e esse merece

a minha presença na acusação." (Advogado criminalista

Márcio Thomaz Bastos, contratado pela fann1ia da jornalista
Sandra Gomide, assassinada em São Paulo)

"Estão se aproveitando de um momento de ins

tabilidade naminha vida profissional." (Técnico da seleção
brasileira de futebol, Wanderley Luxemburgo, defendendo-se de

acusações de que participa de um esquema de compra e venda

de jogadores)

Coligação Acerta Guaramirim
decide recorrer à Justiça Eleitoral
Guaramirim - A coligação

Acerta Guaramirim (PFLIPPB)
decidiu encaminhar denúncia à

Justiça Eleitoral, pedindo
providências em relação aos

danos sofridos pelo material de

propaganda. A informação é do
candidato a prefeito da cóligação,
Mário Sérgio Peixer, explicando
que a decisão foi tomada ontem,
depois de constatado que outras

placas de divulgação da coligação
foram danificadas na cidade, além

do material destruído na semana

passada no Bairro Corticeira.
Peixer disse que os coorde-.
nadores de campanha da coliga
ção deverão fazer o encaminha

mento da denúncia, ainda hoje.
Dessa vez, comentou Peixer,

a coligação não poderá per
manecer indiferente aos novos

abusos registrados sobre o

material de propaganda, sob pena
de esse tipo de vandalismo

prosseguir. (MA)

N Veículos e Auto-Elétrica
Para Automóveis· Caminhões·
Iretores- Serviços em Geral

9981-3049
Rua José Theodoro Ribeiro, 971 -Ilha da Fi ueira

ENGENHARIA E ARQIDTETURA
Projetos e Cons1ruçóes

EMERGÊNCIA
ODONTOLÓGICA

DISQUE: 9981 8000
91044311

Dr. RalaelLu;s Pamp/ana
CRO-se5117

Ilha da Figueira • Centro • \lz,ern,ewicz

Dr. K/eber L;sboaAraújo
eRo-se5270

Candidato do PT falará hoje
aosempresáriosdeGuaramirim
Aciag ouvirá
todosos
candidatos
a prefeito

Guaramirim - o candidato do
Partido dos Trabalhadores, Moacir
JoséMafra, o Zuco, será o primeiro
a falar aos empresários guararniren
ses, na série de reuniões que a

Aciag (Associação Comercial,
Industrial eAgrícola deGuararnirim)
realizará com os candidatos a

prefeito do Município. A reunião
com Zuco inicia às 18h45, quando
ele deverá fazer explanação sobre

o que pretende desenvolver em

termos administrativos. Para os

próximos dias 4 e 11 de setembro,
já estão previstas as entrevistas
com os candidatos Mário Sérgio
Peixer, do PFLlPPB, e Antonio
Carlos Zimmermann, do PMDB,
respectivamente.

De acordo com o presidente da

Aciag, Maurici Zanghelini, a in

tenção é não só conhecer o pen
samento de cada um dos preten
dentes ao governo municipal, em
diversas áreas de atuação, mas

também apresentar as reivindica

ções preparadas pela entidade.
A pauta de reivindicações

elaborada pelos empresários
guaramirenses é extensa: Prefeitura
aberta à participação e receptiva a

sugestões; comprometimento e

interação com entidades de classe;
estimular e apoiar a realização da

Expofeira de Guaramirim; investir
no ·aperfeiçoamento profissional e
na capacitação do governante e

assessores; descentralizar a ad

ministração, delegando autonomia
aos secretários; criar lei municipal
revisando as alíquotas do ISS

(Imposto Sobre Serviços), para

Oportunidade: candidato do PTpoderá expor as propostas e idéias

reduzi-las; criar a Secretaria de

Indústria, Comércio e Serviços,
tendo como responsável pela pasta
um profissional do ramo, com

prometido com a entidade de

classe.
A Aciag propõe ainda efetuar

o recadastramento das empresas
instaladas noMunicípio, bem como
dos trabalhadores autônomos;
intensificar a fiscalização das

empresas sujeitas ao recolhimento
de impostos e taxas municipais;
sugere que o governo municipal
deve interagir com as associações
de moradores, estimulando a

participação da comunidade; que
seja criada a Comissão de Análise
Financeira da Prefeitura; que a

equipe de governo seja compro-

metida com os interesses da comu
nidade e constituída de pessoas
qualificadas para as. áreas afins e

concursadas; discutir questões da
reforma tributária, objetivando o

aumento da arrecadação própria do
Município; promover a participação
ativa dos membros do Executivo,
em reuniões da associação co

mercial.

E, ainda, que seja mantido o

Conselho de Desenvolvimento

Municipal e prioridade no desen
volvimento do Plano Estratégico do
Município; o desenvolvimento de

programas de emprego e renda e

revisão da alíquota do IPTU

(Imposto Predial e Territorial

Urbano), entre diversas outras·
reivindicações. (MILTON RAASCH)
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Verificação: policiais civis compareceram em área pertencente à empresa, 11.0 Bairro Nereu Ramos

Prefeitura de JS está sendo
.

. I

acusada de crime eleitoral
Polícia instaura
inquérito para
apurar serviço
feito a particular

Jaraguá do Sul - o delegado
Ilson José da Silva instaurou

inquérito, ontem, para apurar de- ..

núncia de que a Prefeitura teria

prestado serviço para particular.
incorrendo supostamente em crime

eleitoral. Conforme telefonema

recebido pelo delegado, uma má

quina da Prefeitura teria realizado

serviços durante o final de semana

numa área pertencente àMetalúrgica
Hanne, às margens da BR-280, no
Bairro Nereu Ramos. O delegado
determinou que dois policiais civis

efetuassem buscas, ainda ontem pela
manhã, mas nenhuma máquina da

Prefeitura foi encontrada no local.
De qualquer forma, o delegado

deverá tomar os depoimentos de três
pessoas que estavam no local,
quando a polícia realizou as buscas.

As intimações serão expedidas hoje.
Con forme o delegado, esta foi a

primeira denúncia que a polícia
recebeu, tratando de crime eleitoral
envolvendo órgão público. Mas só

Fone/Fax:
, (0**47) 373-1115
3 meses de Internet Grátis

Rua Irineu Vilela Veiga, 137 • Centro· Guaramirim • SC
E·mail: informaticenter@terra.com.br

com a tomada dos depoimentos das

testemunhas arrpladas no caso se

terá alguma informação mais con

clusiva, disse o delegado, frisando
que "por enquanto não existe nada

confirmado".
O deputado estadual e coorde

nador da campanha polúica da

coligação Renovando com o Povo

(PMDBIPPS), Ivo. Konell, disse ter

poucas informações sohre o. caso.

on tem à tarde. "Quem prec i sa

esclareceréa polícia't.comentou. Já'
o secretário do Desenvolvimento

Econômico,WaldirWatzko, admitiu

que máquinas da Prefeitura traba

lharam sábado no local (por pouco
tempo, devido à chuva), mas expli-

. cou que os serviços foram prestados
através do Plano de Desenvolvi

mentoMunicipal, amparados em lei

aprovada na Câmara de Vereadores.

Watzko explicou que esse tipo
de benefício está sendo concedido

também para outras empresas, como

a Cimenort, no Bairro João Pessoa.

desde que comprovem a geração de

empregose renda no Município,
através desses investimentos. Na

semana passada, três empresas
foram atendidas nesses moldes.
"Essa denúncia não merece

comentário", disse o secretário,
destacando que o investimento da

MeralürgicaHanne no local será de

R$ 1.2 milhão. com a construção ele

um galpão com dois mil melros

quadrados no local e a geração de

50 novos empregos.
Na opinião. de Watz k o. a

legislação eleitoral não impede que
a Prefeitura preste esse tipo de

atendimento, "Éjustamente para isso

que serve o inquérito policial. para
esclarecer se existe crime", observa
o delegado. O episódio .Ievou o

.

empresário Inocêncio Meurer. da

.

Metalúrgica Hanne, a procurar o

prefeito para tratar do assunto,

ontem à tarde.

OUTRASOCORRÊNCIÀS
O delegado Ilson.José da Silva

investiga outra denúncia sobre troca

de placas de propaganda eleitoral.

Já o deputado estadual lvo Konell

disse ter constatado a destruição de

placas dos candidatos do PMDB e

PPS. em várias localidades. Em

Garibaldi, segundo o deputado. cerca
de SO placas foram encontradas

empilhadas atrás de um abrigo de

ônibus, informou, Conforme' o

deputado. só não foi feito registro
de ocorrência na polícia porque não

tem informações mais concretas

sobre a autoria desses atos. A coli

gação deverá colocar observadores

para denunciar os ratos. prometeu,

* Civil

'Escritório'de Advocacia
Dr. Arão dos Santos

OAB/SC9760

Acostumados ao assistencialisrno governamental, os eleitores
aproveitam o período eleitoral para solucionar alguma pendenga

com a adrninistração.
'

"Amparados" por vereadores da coligação que apóia o prefeito,
os contribuintes consultam as secretarias municipais na tentativa
de se livrar de multas, impostos ou de ter aprovado seu projeto.
Negócio fechado. deixam os gabinetes, vereador e contribuinte,

com largos sorrisos.

O cidadão satisfeito com os resultados, e o vereador confiante no

voto.

Vivem a hipocrisia acreditando que lograram o outro.quando, na
verdade. todos saem perdendo com o tal jeitinho.

Gafe
A candidata a prefeita pela
coligação PMDB/PPS, Cecília
Konell, vai ter uma colisão
direta com os eleitores. Disse, .

em programa do horário
eleitoral gratuito. na semana

passada, que elaborou um

plano de governo que vai "de

encontro" com os interesses
da população jaraguaense.

Português
Para quem não costuma

consultar livros de gramática, a

expressão "de encontro"

significa bater de frente. A
candidata provavelmente quis

dizer que seu plano de governo
vai "ao encontro" dos

interesses da população, esta
sim uma política de que a

cidade carece,

Sob encomenda

A reunião promovida pela Associação de Moradores da Ilha da

Figúeira. no sábado, para que a população conhecesse os candidatos

do bairro, seria uma iniciativa interessante, não tivessem.participado
. apenas cabos eleitorais. Cada candidato levou sua trupe para aplaudir

fala de cinco minutos. todos identificados com camisetas dos

respectivqs candidatos. Moradores sem vínculo político não havia.

Esses trabalhos precisam ser melhor divulgados e não podem ser

feitos sob encomenda dos caciques dos bairros, como pareceu o

caso. E candidato que tem propostas a apresentar precisa de mais dn

que cinco minutos para convencer, a menos que leve a família para a

reunião.

Recicle o

seu lixo.

Separe
latas,
vidros,

plásticos ...
É bom

para todoS

* Comercial

*Tributário * Bancário
ir 372-0582

R: Carlos Hafermann. 78 - Centro - Jaraguá do Sul

CP Comunidade

CASA, DO COBRE
Trabalhamos com venda de produtos para

rebobinamento e conserto de motores elétricos.

- Fios de cobre;
- Copacitores de partido e permanentes;
-Cabo de liqoçöo:

.

- Rolamentos;
-Espaguete;
- Ventiladores demotores;
- Selo mecânico;
-Verniz;

1i�\'

Weege, 2(//4Rua Ber1hO
RiO cerroBarrado 93

Fone: (Qxx47) 376-01
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I
O O Núcleo de Comunicação Social da Acijs promove hoje a

I
palestra "A importância da propaganda para micro e pequenas

empresas". O tema será apresentado pelo publicitário Luiz Felipe
Angulo, diretor de Atendimento da agência Central deMarketing
eComunicação (CMC), de Jaraguá do Sul, às 19h30, na Sociedade
Esportiva e Recreativa Marisol.

A palestra vai abordar aspectos como o crescimento das micro e

pequenas empresas através da correta utilização da propaganda;
evolução da propaganda em relação ao custo; vantagens da

utilização de assessoria especializada e a importância do

planejamento. O investimento para associados da Acijs/Apevi e
outrasACIs é de R$ 5,00, e de R$ 10,00 para não associados.
Informações com Déborah, Luiz e Marcia, pelo telefone 371-

1044.

O Hoje acontece a palestra "Gestão empresarial para
pequenas e médias empresas, no Grande Hotel, em

Blumenau. Os ministrantes são Sérgio Azevedo, que elabora
as matérias internacionais do Programa Pequenas Empresas
Grandes Negócios, formado pela Fundação Getúlio Vargas
emAdministração de Empresas e possuiMBAs em Qualidade
Total e em Administração, e Gian Riccardo Ricchetti,
colaborador de conteúdo do Programa Pequenas Empresas
Grandes Negöcíos, graduado em marketing pela Escola,
Superior de Propaganda e Marketing e pós-graduado em

Comunicação com o Mercado. O valor da inscrição é de R$
'I 85,00 para associados e R$ 120,00 para não sócios.

I Informações pelo telefone 0800-135042 ou (11) 5506-1842.

I ,

IDA Câmara da Mulher Empresária da Acijs realiza arrianhã, às

I 19h30, no auditório do CPL - Centro de Profissionais Liberais

I -, palestra "Como evitar a inadimplência", O assunto, será

I abordado pelo diretor da Câmara de Dirigentes Lojistas,Waldemar

I Schroeder, e a entrada é gratuita. Interessados poderão confirmar

I presença pelos telefones 372-0002, com Joseane, ou 371-1044,
L com Luiz. '

--------------------�

Médico Oftalmologista
Especialização: Iícspital de Clinicas Estado do Rio de Janeiro

e Curso na Sociedade Brasileira de Oftalmologia do Rio de Janeiro
AV, Mal. Deodoro 776 - Sala 12

Primeiro encontro de jovens
empresários define palestrantes

Jaraguá do Sul '-:- A co

missão organizadora do 10

Encontro Catarinense de Jovens

Empresários, que acontece no

Município, de 6 a 8 de outubro,
já tem definida a programação
técnica, A consultora Márcia
Alberton destaca que a ex

pectativa é da participação de

aproximadamente 500 jovens
empresários de todo o Estado,

"Também contamos com a

participação de estudantes,
futuros empreendedores, su

cessores de empresa, além dos

próprios empresários", Ela as

segura a importância da realização
do evento em outubro, devido ao

turismo de negócios. "A intenção
também é divulgar as belezas da

cidade e a Schützenfest", conta
Márcia.

Entre os palestrantes já con

firmados estão Vicente Donini
. (Marisol), Ninfo König (Grupo
Amanco), Gérson Schmitt

(Paradigma), José Eduardo

Pereira (Anprotec - entidade

representativa das incubadoras,
Parques e Pólos Tecnológicos do
Brasil), Carlos José Pereira

(Benner Sistemas), Cláudio
Melim (Melim Internet), Charles
Schwanke (Blusoft), Ademilson

\

Picolli (_Infosoft Sis temas),
Glauco Corte Filho (vice
presidente da Facisc Jovem e

diretor da ADVB/SC), Eduardo
'Schwarz (Gazeta Mercantil de
Santa Catarina), Décio da Silva

(Weg) e Vinícius Lumrnertz (di
retor técnico do Sebrae).

Durante o evento, está pre
vista a realização de painéis e

mesas-redondas, apresentação de
cases, visitas técnicas a empresas
e confraternização, visando a

troca de conhecimentos entre

jovens empreendedores. Temas
como "Empreendedorismo",
"Gestão de competências",_
"Tecnologia da Informação" e "O
papel dos jovens empreendedores
,na transformação do Brasil",
Também haverá exposição de

produtos e serviços das empresas
participantes do núcleo de jovens
empresários de Jaraguá do Sul.

'

As palestras irão acontecer

na Recreativa da Marisol.

o Leopoldo estará na rede, �m setembro
Jaraguá do Sul - O per

sonagem Leopoldo poderia ser

qualquer jovem de visualfas,hion,
roupas de grife e sintonizado nas

tendências da moda, Como

estratégia de marketing, ganhou
nome pouco comum e cabelos

vermelhos que já conquistaram a

simpatia de uma legião de

adolescentes, Mas, antes mesmo
de entrar no ar, o idealizador, Max

Pires, avisa, o visual dele pode
mudar, O Leopoldo é um "cara

ligado na onda do momento", ele
não vai ficar sempre com a

mesma cara.

A previsão é de que o site

oleopoldo esteja disponível para
navegação nos primeiros dias de
setembro. O desenho do per-

sonagern central, criado por
Fernando Robl, não será o único,
outros personagens vão povoar
este site, levando informações
para as tribos urbanas sobre

moda, música, festas e sexo,
dentro da gama de interesses da

população jovem. "De todos que
conservam o espírito jovem",
completa Pires. Ele promete site

com conteúdó, para interessar
também às pessoas cultas, não
apenas ao público jovem.

O site oleopoldo (nome criado
pelo jornalista Márcio Martins)
vai fazer parte do novo portal da
Netuno, possibilitando 300 mil

acessos, mas o idealizador já
pensa em vôos mais altos, "Vamos
dar a programação cultural da

Região Norte e dolitoral de Santa

Catarina, mas queremos expandir
para todo o Brasil", planeja. Se o

site obtiver sucesso, a imagem do
boneco será vendida para criação
de outros produtos. Pires conta

com o apoio do comércio jara
guaense para atrair internautas,
ele vai sortear brindes semanais

aos visitantes.
A programação de O Leopoldo

será atualizada duas vezes por
semana, nas terças e sextas

feiras. Assuntos picantes, coluna
social e entrevistas com jovens
em evidência na cidade devem

ser as alavancas do site, que vai

fazer a cobertura on-line das

festas da região,
(LiSANDREA COSTA)
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Aroldo Westzeinfoi lembradopela atuação empresarial José Prefeito de Aguiar, cidadão Benemérito Silvestre Mannes, outro homenageado da noite

Ex-prefeito e empresários são homenageados
Guaramitim - Ontem foi

comemorado o 51° aniversário de

emancipação política do Municí

pio. Durante sessão solene naCâ
mara do Legislativo, às 10 horas,
três guararnirenses foram home

nageados. Aroldo Westzein, pro
prietário da Transportadora 301,
recebeu título de Cidadão Ho-.
norário. O ex-prefeito José Pre

feito de Aguiar foi condecorado

com o título de Cidadão Bene

mérito, por ter se destacado na

construção de obras e calçamento.
Também foi agraciado com o título
de Cidadão Honorário, o empre
sário e político de atuação no Mu
nicípio, Silvestre Mannes. Ele foi
indicado por ter incentivado a

iniciativaprivada.
Silvestre Mannes destacou que .

o trabalho reconhecido é fruto do

esforço de toda sua equipe. "Foi
uma época difícil, mas quando se

trabalha com união, as coisas

funcionam", assegura o empresá- ,

rio. O evento contou com a parti
cipação de várias personalidades,
entre elas o prefeito doMunicípio,
que enfatiza a importância dos

empresários para a cidade. "É
muito bom perceber que pessoas
estão crescendo e contribuindo

com o desenvolvimento de Gua

ramirim", destaca o prefeito
Antonio Carlos Zimmermann, que
menciona a importância das

empresas como geradoras de

emprego. O presidente do Legis
lativo, Sandro Adriano Antônius,
comenta: sobre a história dos

empresários homenageados, José
Aguiar e Sivestre Mannes. "São

pilares da nossa história política.

Foram pessoas que contribuíram
em muito eorn Guaramirim,
principalmente com a abertura de

empregos", considera.
Durante a tarde, a Apae

(Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais) 'iniciou o desfile

festivo, que contou com a

participação de escolas muni

cipais, estaduais e particulares,
além de motos e jipes.

Desfile cívico em homenagem ao'Munícipio de Guaramirim reuniu escolares e entidades comunitárias
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História, Fatos eTradiÇ@
,Por Egon Iagnow

CORREIO DO POVO
terça-feira,

29 de agosto de 2000

História em fotos
Francisco Zacarias Lenzi nasceu em Samone, Trento, na Itália.

Com 5 anos de idade, em 1875, com as primeiras levas de
imigrantes italianos a Santa Catarina, com seus pais, Ângelo e '

Rosa, veio aRio dos Cedros. Ainda bastante jovem, trabalhou
na construção de estrada de ferro na Argentina, onde fez

razoáveis economias. Com 24 anos de idade, veio para :Rio do
Serro, casando-se comMargarida Bertoli. Mudou-se,

posteriormente, para a localidade de Ribeirão Grande do

Norte, em 1929. Teve onzefilhos (um faleceu aindajovem). A
um de seus filhos, o Giardini, pertenceu boa parte das terras do

atual BairroVila Lenzi, daí o nome.
Francisco tevemais dois irmãos e uma irmã, cujos

descendentesmoram em Jaraguá do Sul, Rio dos Cedros e

outras cidades da região. Já na Itália o sobrenome Lenzi é
muito comum em Lavarone, no Vale doMocheni e na região

dePergine.
O sobrenome Lenzi deriva de Lenz, redução do nome

. germânico Lorenz. É bem provável que Lorenz; em alemão, e
Lorenro, em italiano, derivam do nome laurentius, gentílico
dos moradores de Laurentium, antiga cidade pré-romana,

onde teriam abundado os loureiros, árvore considerada

sagrada e da qual se fazia a coroade louros.

Francisco Lenzi e Margarida Bertoli Lenzi com os filhos
Verde Francisco, Alma, Deifiori Ângelo, Giardini Luiz,
Aliança Margarida, lfiere Bruno, Maxinlei Felisberto
Graciano, Afiorita Pola Augusta, Palmira Concórdia

Maria e Gilio Antônio Clarim

Indústria de

Máquinas Kreis Ltda.

Rua José Theodoro Ribeiro, 165 - ex. Postal 84
Fone (47) 371-0555 - Fax (47) 371-0403

E-mail: indumak@netuno.com.br

adecemos ao senher Paulo
.. pelo repasse-da foto da

b,a:miela�eiizi pê�a
foto des irmãos.

lo mente nossos agrade
cimentos à senhoraNadir Lenzi

Floríani pela foto inédita da'

família e ao senhor Maurício
Lenzi pelas informações
históricas adicionais. Obrigado
pela colaboração com'esta
p

.

;":

OSjr",�aos Francisco, Angelim, Maria e Romano Lensi.
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Confira a História
"A História de nossa gente não pode ficar só

na saudade". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.

Barão de Itapocu

HÁ 62ANOS
- Em 1938, o forte comerciante Reinaldo Rau iriformava pela imprensa
local, chamando a aten�ão dos compradores de artigos deferro para
artífices, assim como para lavradores, para completa linha de ferramentas
consignadas diretamente da Alemanha, a preços sem concorrência no
mercado da região.
- O secretáriomunicipal Renato Sans publicava longa lista de nomes
que requeriam ao prefeito assuntos os mais diferentes, especialmente à

redução de impostos, consideradosmuito elevados. Entre os requerentes
estava Otto Rumor, e o prefeito "deferia" o seu pleito diante da

informação.
-.A administração municipal dava especial atenção às instalações
sanitárias. Qualquer requerimento formulado por interessados, obrigava
a existência desse requisito, para andamento do documento.

HÁ32ANOS
- Em 1968, o conhecido e renomado psieólogo dr. José Cláudio
Vilhena de Morais proferia interessante palestra, sobre "Psicologia do
adolescente", em três períodos e agrupas distintos, no Itajara Tênis
Clube. Colaboravam na organização do curso a Ação Social de Jaraguá
do Sul, Prefeitura Municipal, a Associação de Pais e Mestres dos

colégios DivinaProvidência e São Luís; Grêmio da Juventude, Rotary
Club, Lions Clube e o Ginásio Estadual Prof' Leonora de SouzaNeves,
todos apostando num absoluto sucesso do curso. Na conclusão do
curso era fornecido um Certificado de Freqüência.

r •

HÁ22ANOS
- Em 1978, o sociólogo e historiadorRicardo Antônio Silva Seitenfus,
do Instituto de Altos Estudos Internacionais de Genebra, numa
conferência para alunos de pós-graduação daUFRGS, fazia revelações
até então inéditas sobre comunistas, nazistas, fascistas e integralistas,
que ele conseguiamanusear em documentos alemães apreendidos pelos
Estados Unidos, em Bonn, e obteve, como único pesquisador
estrangeiro até então, acesso aos documentos secretos do governo
italiano, em Florença. Sempre esteve proibido o acesso a estrangeiros,
e Ricardo Seitenfus só conseguiu manuseá-los por uma casualidade:
um professor de Florença, sem saber da proibição, o convidou para as

suas pesquisas. O sociólogo revelava que durante uma semana
xerografou 250 documentos secretos, porque o diretor do instituto
estava viajando, o que permitiu seu livre acesso às informações, até
hoje sigilosas.

HÁ 12ANOS
- Em 1988, o Conselho Deliberativo da Acijs aprovava a concessão
de títulos de sócios beneméritos aos ex-presidentes seguintes: Eggon
João da Silva, Rudolfo Hufenuessler, Flávio Orlando Rubini, Rubens
Nicoluzzi, Pedro Donini, Henrique Reis Bergan,WaldirOctavio Rubini,
Bruno Breithaupt, Oswaldo Pereira e Alidor Lueders. Os demais ex

presidentes,já falecidos, ArturBreithaupt,WaldemarGrubba, Arnoldo
Leonardo Schrnitt, WolfgangWeege e GerhardArthurMarquardt. O
acontecimento tinha lugarnoClubeAtléticoBaependi, onde o economista
CelsoMing fazia palestra aos empresários jaraguaenses e convidados.

Ming era comentarista econômico na televisão e assinava, semanalmente,
coluna especializada em vários jornais do País, inclusive em Santa
Catarina. Era o Jubileu de Ouro, comandado por Sigolf Schünke.

Terça-feira, 29 de agosto de 2000
tun &� lIid1YtS�

MOMENTOS DE REFLEXÃO

A graça da vida
Levantar,
sentir a aurora de um novo dia,
dirigir o olhar a uma árvore em flor,

. tomar banho,
arrumar os cabelos,
escovar os dentes.
Ouvir o ronco dos carros, .

o cantar do sabiá,
o miar de um gato,
tomar café as pressas,
sair correndo,
pegar ônibus.
Ver sempre as mesmas pessoas,
os mesmos lugares,
fazer sempre tudo igual.

. Rotina?
Não!
A graça de sentir-se e estar viva!

(Maria Edite Lederer)

portadora de alguma deficiência. Ainda hoje
a pessoa portadora de deficiência (PPD) é
excluída da sociedade e do mercado de
trabalho. Percebe-se que a arquitetura de
nossas escolas, igrejas, prédios públicos

. ,

ruas muitas vezes não possibilitam o acesso
e o livre locomover-se de pessoas portado
ras de deficiência. Estas pessoas ficam,
muitas vezes, à margem da sociedade.

O que estamos fazendo eu, você, nós
para incluir a PPD na vida comunitária? O
que estamos fazendo para vencer nossos

preconceitos? Parabéns para as empresas
que já abriram espaço para o trabalho de
pessoas portadoras de deficiência e aos

nossos dois hospitais pelo estacionamento
cedido à Ajadefi.

Nós também podemos participar para
que a pessoa portadora de deficiência seja
incluída na comunidade, seja aceita por seus
familiares, amigos e possua seus direitos

garantidos. Não vamos olhá-la com piedade,
mais sim como pessoa criada por Deus e,

por isso, apesar das barreiras e das

dificuldades, com possibilidade de

desenvolver os seus potenciais. Cada um

de nós pode dar a sua contribuição para
que a inclusão aconteça. E possamos, todos
juntos, na diversidade de filhos e filhas de

Deus, descobrir a graça da vida!
Um grande abraço, p. Carlos L.

Ulrich e pa. Claudete B. Ulrich

Maria Edite é uma mulher portadora de
deficiência. Quando pequena foi acometida de
umameningite e, desde então, sua vida mudou.
Ela tem grandes problemas na coordenação
motora. Em meio a crises, conflitos e dedica

ção para vencer as barreiras, ela descobriu o

dom de expressar-se através da poesia. Ela é
um exemplo da luta das pessoas portadoras
de deficiência. Ao mesmo tempo, a sua poesia
expressa a vontade de viver, a alegria e a

gratidão por estar viva.
Em torno de 10% da população brasileira é

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

Tio Eugênio
OS ENCONTROS E DESENCONTROS DA

POLÍTICA (2)
o interventor dr. Nereu Ramos fazia visitas, seguindo para São

Joaquim, em 1938, acompanhado de luzidia comitiva, composta
dos seguintes: dr. Celso Fausto, comandantes Cristiano Aranha,
Candido Caldas, Epaminondas Santos Belfort Guimarães e Cantídio
Régis, prefeito Irineu Bornhausen, dr. Haroldo Pederneiras, capitão
Asteroide Arantes, dr. Frederico Schneidt e jornalistas Tito de

Carvalho, Jairo Callado e Joaquim Vaz.
De sua volta de São Joaquim.cpassava por Joinville, para

inaugurar um grupo escolar em Pedreira (atual Pirabeiraba) e fazer

/0'6 \" . -.. <� o lançamento da pedra fundamental do grupo escolar em Bananal

��. (atual Guaramirim). ,

'-."-i, ....�"0-"'- 1W<4#7 O tenente Leônidas Cabral Herbster prefeito de Jara�ua,
T· E

�.
.

,
'

R s do10 ugemo antecipava-se, enviando um telegrama ao dr. Nereu
. amo,

seguinte teor: "Tenho prazer de convidar vossência para,
juntamente com comitiva almoçar nesta cidade (Jaraguá), .quando

da passagem por Joinville". S. excia. era recebida na divisa do Município de Jaraguá, tendo à fre�te
o juiz de Direito da Comarca, dr. Arno Pedro Hoeschl (depois foi desembargador) e o pr�fe��o
Leônidas Cabral Herbster; assim como representantes do. comércio e da indústria. Ao me!O� ia

acontecia o almoço íntimo, no Hotel Central, por solicitação do interventor federal em Santa Catanna�
Atribuía-se o almoço íntimo, porque estavam ainda muito vivos o episódio do julgamento dO e:a

sargento Eucário de Almeida que, como delegado especial de Polícia, assassinava o presidente 'o
Câmara Municipal, Ricardo Gruenwaldt, e que fôra condenado emjúri popular a 21 anos de reclus�r
na Penitenciária da Pedra Grande, em Florianópolis, em sessão de 25-8-1938, podend� reperc�or.
negativamente a sua presença em Jaraguá, pois não combinavam com os interesses do mterven
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VIDA E MORTE DE BARES

GERAL

Bar e Lanchonete Gaulke
Em data de hoje, mais um tradicional

bar e lancheria encerra as suas atividades,

que ao longo de mais de meio século eram

ponto de parada depoi s de largar o batente,

para colocar em
dia as notícias boas e más,

enquanto sorviam uma cachaça ou uma

cerveja acompanbado com um tira-gosto.
Nas épocas eleitorais o balcão virava

uma tribuna, onde os candidatos ou seus

simpatizantes desenvolviam seus ataques e

defesas.
Gaulke, pai, estabelecia-se num ponto

estratégico para os que moravam .na

margem esquerda do Rio Itapocu. Um
pouco mais abaixo, estava o Bar Marabá,
dos Mey e Fischer, no outro lado (D), na
Mal. Floriano ficava o Bar Harnack, na

Getúlio Vargas - O Bar Catarinense (a boca

maldita), na confluência com a Rua Emílio

Carlos Jourdan (Rua 29), que na outra ponta
tinha o bar do Salão Buhr. Na Rua 2 (Mal.
Deodoro da Fonseca) um húngaro Emerich

Ruysam, na década de 30, ao lado da Praça
Ângelo Piazera, construía uma casa de

pasto e bar, que alcançou grande notoriedade
com a construção do prédio da Prefeitura,
Câmara Municipal e os serviços forenses,
de que já demos notícia que se encerrou

com o nome de Pulli Bar. Na Rua 6 (CeI.
Proc. Gomes de Oliveira) o bar, restaurante
teatro e·cinema de José Marcelino Müller,
irmão de Arthur, enfeitavam com o nome

Ideal. Para os lados da Rua 'loinville, hoje
Rua 412, no atual bairro Vila Baependi,
existia o Salão Lorenzen, que teve muitos
inquilinos e grandes realces em Seus tempos.
Outros existiam, em grande número de bar
e lancheria localizadas nos bairros
periféricos do Centro ao redor da Igreja
Católica, da Praça do Expedicionário e na

estação rodoviária, a primeira que se

construiu em Santa Catarina e a rnais
modema, hoje convertida em ponto embar

queedesembarque de ônibus, com urna série
de pequenos bares ao seu redor.

Voltemos ao Bar e Lancheria Gaulke,
no tempo de Victor, pai de Norberto �

Mono assim chamado por causa do seu

cabelo vermelho, então era o maior
goleiro, dos melhores do Sul do Brasil,

jogava pelo Baependi, que ficava em frerite
ao bar, em terras de Czerniewicz, hoje as

instalações empresariais da Marchitex,
onde se feriram partidas memoráveis do

campeonato local, de Santa Catarina e dos
clubes do Paraná, São Paulo e Rio de

Janeiro, que tinham que suar a camisa para
não perder dos jovens atletas jaraguaenses.
No Mono se concentravam todas as

atenções que fechava a sua área e só das

jogadas impossíveis de defender, porque
ele também não era de ferro. Clubes
catarinenses cobiçavam-no para integrar
em seus quadros.

Norberto Gaulke � oMono � sucedeu
ao seu pai, quando pendurou as chuteiras e

hoje também se aposenta, merecidamente.
Mas o bar e lancheria. acumulou histórias

que poderia ser transformado num filme

nostálgico.
Freqüentavam o Gaulke, o Werner

Stange, da Rádio Jaraguá, o dentista Adalberto

Harry Grubba, José Á1bus, pai do Manfredo, o
Bartsch (pacheco), que consignavam gêneros

. alimentícios, à princípio. Depois; formou-se
urn "Stam-mtisch" (um grupo que se reunia

dia-riamente) que começava exatamente às
18 horas, comandado por Ernesto Leo-poldo
Czerniewicz, filho de Georg, trazendo urna

garrafinha de 600rnJ de sua velha cachaça que
era só para ele, salvo se ofere-cesse. A cerveja
era servida pelo dono do bar. Vinha com a

garrafa debaixo do braço, saindo da serraria da .

fábrica de chapas compensadas, onde hoje
está a Jaraguá Fabril.

Contam-se coisas hilariantes, se não
fossem quase trágicas. Uma tarde chega-se
ao grupo (Stamrnitisch) o Adalberdo Harry
Grubba, que aborda assunto que Werner'

Stange não gostou e começaram a discutir.
Cada vez mais alto falavam o que
constrangia os demais. Disse Stange,
finalmente, que se não parasse, jogaria ele
no meio da rua. Há-um suspense na varanda
onde se reuniam. Grubba sustenta seu ponto
de vista e, eis que, Stange pega o Grubba e o

carrega até jogá-lo na rua. Adalberto,
furioso, levanta-se e ameaça: "Isto não vai
ficar assim!" Ninguém sabe o final, mas

todos acham que ficou assim.
Com o encerramento das atividades

de mais este bar, que estes depoimentos
esparsos sirvam de alguma' forma para
que, no futuro, se possa escrever estas

memórias, para mostrar às gerações
futuras como foi este espaço de tempo,
que ficou apenas na memória. (EVS)

miJírculo . .

Ita.lia.I1�
de Jaragu.á do Su.l

Curso de Culinária Italiana
Promoção: Círculo Italiano de Jaraguá do Sul

�bjetivo: dar àqueles que admiram a boa cozinha a oportunidade de conhecer algumas das mais
difundidas receitas da culinária Italiana moderna.
Também serão explorados o serviço à Italiana e as noções básicas para a escolha e o serviço do vinho

adequadü para os diferentes Eratüs. .

Público-alvo: todos os interessados pela boa cozinha que desejam aprimorar seus conhecimentos, a

respeito desta fascinante culinária italiana. .'
--

Local: Cantina Felicità, Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira 1277.

Datas e Horário: Dias 4, 11 e 18/9 das 19 às 22 horas.

Carga horária: 12 horas Vagas: 15

Instrutora: Tânia Tarquini. Profunda conhecedora da cozinha italiana, adquiriu seus conhecimentos
cOm a condessa Alberti di Poja, durante os 9 anos que viveu em Roma.

Inscrições: até 25/8 cüm An

i:�ca, pelo füne 370' 8636, das
as 21 horas.

CUsto: R$ 100,00 Novos e usados - Fone 371-8287

Rua Antônio Carlos Ferreira cl Henri ue Piazera

CORREIODOPOVO - 3

ROTARYCLUB
DE GUARAMIRIM

REUNIÃO 241AGOSTO/2000 - Reunião do Amigo,
organizada pelo Conselho Diretor. Esta reunião tem por

objetivo a divulgação face to face da organização
ROTARY INTERNACIONAL, para os convidados

(amigos) dos companheiros rotarianos. É u.ma das

formas simples e eficientes que o Rotary Club de

Guaramirim desenvolve para inspirar pessoas de boa

índole a refletir sobre a filosofia rotária de "DAR DE
.

SI ANTES DEPENSAREM SI".

UMPOUCODEmSTÓRIA...

Inicialmente, gostaríamos de pedir sinceras escusas ao
ex-rotariano pastor WOLFRAN MEHLER, pela
publicação errônea com relação a sua pessoa, na coluna

anterior. O Rotary Club de Guaramirim sentir-se-ia

honrado com sua visita em nosso novo local de

reuniões: CLUBE DIANA - SEDE CAMPESTRE 1

QUINTAS-FEIRAS 120:00 HORAS. Grande abraço,
companheiro.

Em 221AGOSTO/1968, em reunião ordinária, oRotary
Club de Guaramirim recebeu a visita do dr. CARLOS

RONALD SCHMIDT, juiz de Direito da Comarca de

Guaramirim, que, com muito orgulho, desfraldou o

pavilhão nacional com uma vibrante salva de palmas.
Naquela noite, o convidado especial dr. Carlos Ronald
Schmidt falou sobre a Justiça.

VOCÊSABIAQUE...
A última semana deste mês de agosto é dedicada aos

excepcionais?
Exatamente, esta é a SEMANA NACIONAL DO

. EXCEPCIONAL, divulgada com muito afinco pela
FEDERAÇÃONACIONALDAS ASSOCIAÇÕES DE

PAIS EAMIGOS DEEXCEPCIONAIS.

E como tudo que é bom deve ser copiado...
"EXISTEUMALEINAVIDAHUMANATÃOCERTA
COMO A LEI DAGRAVIDADE: PARAVIVERMOS

PLENAMENTE,PRECISAMOSAPRENDERAUSAR
AS COISAS EAMAR AS PESSOAS ENÃO AMAR

AS COISAS EUSARAS PESSOAS".

Protestos de

Osni'ldo Bartel
ir 373-0404

Rua Reinoldo Rau, 61
.

- salas 1 e 2

Jaraguá do Sul
Telefones: 371-5531 - 982-0710
Rua Paraíba, 256 - Blurnenair
Telefone/Fax: 340-2393

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Recital de canto
A apresentação na noite de iO do

corrente, no teatro da Scar,pelo
grupo de Rio Cerro, presenteou o

público jaraguaense com uma noite

que agradou em cheio, mostrando
que o nosso Município possui rico
potencialpara a música clássica.

Nafoto.feita na ocasião, mostra o

tenor Günther Giese, que
impressionou a seletaplatéia com o

grupo que o acompanhou.
Participaram Lolita Ritzmann de

Oliveira Mello e Heidrun Marie

Ehlert, no violino; Nelli Péricas, no violoncelo, e Sérgio Rodrigues, ao
piano.
Músicos participantes: Júlio César Pedroso, Josué Koch, João Carlos

Venturelli Jr., Lorenz Borchardt Ir., Roberto Kock eAdriano Nogueira

EXPOSiÇÃO ITINERANTE

BRASIL 500 ANOS
Brasil- Brasileiros

A Scar (Sociedade Cultura
Artística), a Secretaria de Cultura,
Esporte e Lazer e aAssociação
Beneficente Fraternitas, em
parceria, possibilitaram a

apresentação. Nafoto, o dr. Edson
Schulz e esposa

A magnífica exposição
comemorativa do BRASiL 500

ANOS, nas dependências do Centro

Cultural, momentos antes da abertu
ra oficial, na noite de 17 de agosto

As.leituras de Manoel de Souza

o MINISTRO E O ARTISTA (l07)

o teatro S. Pedro de Alcântara havia sido edificado sob mau signo.
Dois incêndios o haviam já destruído, quando, em 1856, sobrevém o

terceiro. E tudo ficou reduzido a cinzas.

Empresário e diretor da Companhia, João Caetano, 'no meio do

povo, no ·Iargo do Rocio,. chorava como um possesso, arrancando

os cabelos. Era a ruína, era a miséria completa que o assaltava.

Não se pudera salvar, sequer, o arquivo!
Nesse momento, um homem grave, cortando a multidão,

aproxima-se do grande ator:
- Tranqüilize-se �, pediu, batendo-lhe no ombro.
E ao ser ouvido, estancando as lágrimas do artista desesperado:
- O São Pedro será reconstituído!

Er� o marquês do Paraná.

Henrique Marinho - "O Teatro Brasileiro", pág. 75

Rua Argentina, 5 - Centro - Jaraguã do Sul - SC

____ (�a.!.e!:.a�d� ��a��....J�d��r� p':!.a� �o_d�sL _

GERAL
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Terça-feira, 29 de agosto de 2000

REMINISCÊNCIAS

Por que "antigamente"
e "outrora"? 19

Garibaldi-JGS -

Distrito de Veszprém (033)

. I

Como vimos até agora,

antecipando a cronologia dos

tempos pretéritos, quer nos

parecer, abstraindo-se os

trabalhos de instalação de sua

moradia, que seriam choupanas
de pau-a-pique e coberta com

folhas de guaricanga, ocupada
com a derrubada das árvores e

o início das plantações, quando
o meio ambiente o permitia,
competindo com formigas e

bichos de todos os tipos, par
ticipavam do processo inicial de

colonização, tivessem os hún

garos tempo para amenidades ou

participar da vida brasileira, que
vivia conturbada com a queda
do Império e o início da Re

pública, em 1889, quando se

feriam acirradas lutas pelo
poder, deixando de lado o

acompanhamento dos .imigran
tes, que por si só já abando

navam suas pátrias européias,
para poder trabalhar em paz,
como reiteradas vezes eles
mencionavam nós momentos de

nostalgia, viam-se a braços com
exigências de sua pátria adotiva,
exigências que muitas vezes

passavam das medidas de

equilíbrio e do bom senso,
quando não classificáveis de

verdadeiros abusos.
WaldirWendhausen, nascido

em Florianópolis, ou melhor,
Desterro, aos 70 anos,

comparecia com um artigo es

tampado em O ESTADO, de 16-

11-1983, com o título DES

TERRO, dizendo: "A 3 de

outubro de 1893, é passado ao

Marechal Floriano Vieira
Peixoto, cognominado "Mare

chal de Ferro", pelo coronel

Julião Serra Martins, um te

legrama dando ciência de que
havia seguido para Ponta das

Canas, em Florianópolis, uma
força de soldados das bocas de

fogo. Caminhos difíceis e

subidas de morros, sendo que
os canhões eram empurrados
pelos soldados.

E que, às 5 horas da manhã,
havia sido avistada há mais ou

menos 1.000 metros a força
composta pelo cruzador Re

pública e pelo vapor Panas, que
às 2 horas da tarde entraram pela
Barra do Sul.

O Forte Santana (hoje sob a

Esta foto é d�'6 de julho do ano 2000, mostrando o sr. Alfredo
Wilt e esposa, Alvina Schütze, e um neto, nos fundos de sua

residência, no Iaraguazinho

ponte Hercílio Luz), deu vários

tiros de canhão que não che-:

garam à metade entre o dito forte

e os navios.

O República respondeu com

um único tiro que avariou bastan
te o dito forte, que por sua vez

silenciou, tendo um soldado sido

ferido por um estilhaço de granada.
O capitão de Mar e Guerra

Frederico Guilherme de Lorena,
catarinense de Desterro, foi

proclamado Presidente interino
da República dos Estados
Unidos do Brasil, cuja Capital foi,
por 6 meses, a cidade de

Desterro.

Reuniu-se então, na ilha, a
oficialidade sob a presidência do
Marechal de Campo Manuel de

Almeida da Gama Lobo D' Eça,
Barão de Batovi, veterano da

guerra do Paraguai e ex-presidente
da província de Mato Grosso, e a

capitulação foi resolvida.
A 14 de outubro de 1893, e

empossado Frederico Guilherme
de Lorena, no cargo de Pre

sidente da República, e Desterro
é considerada a Capital do Brasil.
Desterro fervilha de .ccn

tentamento.

À sede da nova Capital da
República, Desterro, acudiam os

homens eminentes da Revolta

Armada. Chegam o Almirante
Custódio José de Mello, Gu
mercindo Saraiva, Antunes

Maciel, Joaquim Seábra, etc.

Já havia um governo or

ganizado, composto por Amôa!
. Cardoso, Fernando Caldeira de

. Andrade, Artur Ferreira de

Mello, Germano Wendhausen,
e outros.

Com a chegada do coronel
Antônio Moreira César, no

comando de 900 homens,

começaram as perseguições.
Sem qualquer processo, era

bastante ser denunciado, por

mesquinha vingança, ou que
sabe Moreira César pode ter

sido acometido de um ataque

epilético para prender Lorena
e fuzilá-lo na Fortaleza de

Anhatomirim.
Outras tantas famílias

tiveram idêntico fim que ainda

hoje levanta vivas repulsas,
especialmente pelo fato de

substituírem a capital' co
nhecida como Desterro, que

passou a ser chamada, até hoje,
de Florianópolis.

Tem-se notícia de que OS

importadores de mercadorias
do estrangeiro, em 1925, ainda

vinham como destino: Des-

terro.
de

Alguns Imigrantes
húngaros lembravam os acon-

con-
tecimentos que lhes eram

'gOS e se
tados em rodas de arm

d
.'

a cruelda e
. surpreendiam com

. ham o

dos homens que deun
- (FritzVOTlpoder em suas maos.

Iaraguá)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Cerca de 1,5 milpessoas assistiram o festival
Guaramirim - o Ginásio

Rodolfo Jahn ficou pequeno. Um

público de cerca de 1,5mil
pessoas assistiram, no sábado, às

apresentações das escolas do

Município do FestivalMunicipal
de Dança. A Secretaria de

Educação esteve à frente do

evento e, desde a sexta-feira, o
ginásio foi devidamente pre

parado e decorado para o festival.

As escolas concorreram nas

categorias Educação Infantil, 1 a

a 4a séries e de sa a 8a séries.

O Jardim de Infância Senhor

Bom Jesus foi o grande vence

dor na categoria Educação
Infantil. Nas outras duas ca

tegorias, a Escola Almirante

Tamandaré.

A secretária Maria Helena

Dias destacou o trabalho de toda

a equipe da educação e o trabalho

da Secretaria de Esportes, "sem
a grande participação deles no

trabalho, não seria possível a
realização deste evento".

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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� Está marcado para quinta-feira,
dia 31 de agosto, a partir das 18

horas, o já tradicional concurso de

tiro entre os profissionais dos meios
de comunicação da cidade. A

premiação acontecerá no dia 1 de

setembro, durante o baile para
escolha da rainha da festa deste
ano.

� O Lions Clube Centro está

preparando mais uma edição da
tradicional Noite Alemã de Jaraguá
do Sul. Será no dia 1 de setembro,
no Clube Atlético Baependi. Os
ingressos, a R$ 35,00, dão direito
ao caneco, chope, camisa, jantar e
baile. Promete sermais uma grande
festa.

� ACâmara daMulher Empresária
da Acijs (Associação Comercial e
Industrial de Jaraguá do Sul), realiza
amanhã, às19h30, no auditório do
CPL (Centro de Profissionais

Liberais), palestra com o tema

"Como evitar a inadimplência". O
assunto será abordado pelo diretor
da Câmara de Dirigentes Lojistas,
Waldemar Schroeder, e a entrada é

I
.

gratuita.

� O Núcleo de Fotografia
Profissional da Acijs programou'
para amanhã, apartír das 19h30,
no auditório do Centro Uni
versitário de Jaraguá do Sul,
seminário sobre direito autoral,
com a presença de Sylvio José de

Oliveira Ramos, especialista no

assunto. Informações e inscrições
na Acijs, pelo fone 371-1044.

� Nesta quarta-feira, na Arweg, às
18 horas, acontece a entrega do
vídeo Jaraguá do Sul Ontem e Hoje,
pela Weg S.A., 136 escolas pú
blicas receberão uma cópia bene
ficiando mais de 20mil alunos.

. I I
TELEENTREGA

275-0583 - 371-7365 -

371-6547

.

.

�364-destacionamenJDanexo-nãofechamosparaalmoço
Fone: (047) 370-1010 - fax: (047) 433-3501

Atendimento para
festas em geral.

flORfS

o bonito casal
Kátia Edilene
Zanella e

Iaison José
Moreira estão

com

casamento

marcado para
o próximo dia
2 de setembro,
na Igreja
Nossa Senhora
do Rosário. Os
convidados

. serão

recepcionados
no Restaurante

Arinalwee.
Parabéns e

felicidades!

Da esquerda, JairVenturi, Samuel de Souza e LauroMengarda
na inauguração do Pórtico de Pomerode

23/8
MariaElizabete Demarchi
27/8
AneliseAyroso
RenataPaupítz
28/8
JeanCarlosManfrini
AntonioAngeloGadotti
RafaelFelipe

Márcio Bittencourt
29/8
Anadir Becker

RuiBarg
Adolfo Alberton
30/8
RudolfoGesser

RogérioHauck

Qavelli, a loja
que veste o

homem de
bom 8osto.

RESTAURANTE CLUBE ALEGRE'

......

J�RAGUÁ DO SUL, 29 DE AGOSTO DE 2000

Jovens empresários
Jaraguá do Sul vai sediar de6 a 8 de outubro o

1 º Encontro Catarinense de Jovens
Empresários. Entre os palestrantes já

confirmados estão Vicente Donini (Marisol) e
Décio da Silva (Weg). Fazem parte das

atividades previstas painéis e mesas-redondas ,

apresentação de cases, visitas técnicas a

empresas e confraternização, visando a troca
de conhecimentos entre jovens

empreendedores. O encontro vai reunir

participantes de todo o Estado.

AF

Núcleo de Jovens Empresários da Acijs prepara mega evento

Larissa Schmöckel #lOS

KIBARAT�
Vestindo Toda a Família

. geral* Confecções em
h

* Cama _ Mesa - Ban
.

da c.idade
Com omelhorpreço loja:
Visite nossa nova

35
Av. Mal.. Floriano,

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,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Metalúrgicos têm chapa única
Jaraguá do Sul - o Sindi

cato dos Metalúrgicos, a segunda
maior agremiação de trabalhadores
da região, entrou em período
eleitoral. Às 18 horas de sexta-feira

terminou o prazo para inscrição de

chapas, mas apenas a Chapa da

Direção candidatou-se.aomandato
de três anos. Liderado pelo atual

presidente, JairMussinato,que vai
concorrer ao quarto mandato

consecutivo, o grupo tem 21

membros da atual direção e 11

novos. As eleições acontecem nos

mas 18 e 19 de setembro.

A liberdade de autonomia sin

mcai e a implantação do sindicato

nacional são as principais rei

vindicações da chapa. "O sirtdicato
nacional pode nos dar mais força.
Os sindicatos locais não têm

condições de reivindicar a redução
de jornada de trabalho e urn piso
nacional", exemplificaMussinato,
um dos três remanescentes do

grupo de oposição que tomou a

direção, em 1987. A entidade

representa 11 mil trabalhadores do,
ramo e tem 3,8 mil associados.
Mussinato garante que o

sindicato tem outros nomes com

capacidade para assumir a direção,
mas por questão de acúmulo de

funções, a diretoria entrou em

consenso para que ele continuasse
no cargo. Na última eleição, a

diretoria obteve 90,6% de

aprovação, entre os votantes.

Considerada a maior conquis
ta das entidades sindicais de
Jaraguá do Sul, a farmácia dos
sindicatos é citada pelo presidente
'como referência de trabalho que
,deu certo, nos últimos três anos.

"A farmácia cresceu, consegui-
mos disponibilizar remédios a

custos mais baixos e hoje temos

uma clientela formada não apenas
de associados,".

VOTAÇÃO - Antes repre
sentado por funcionários das três
maiores empresas, Weg, Kohl
bach e Metalúrgica João Wiest, o
sindicato terá a participação de
funcionários de nove empresas, na

próxima gestão. Serão utilizadas
duas urnas fixas na Weg II, urna
na Weg I, uma na Kohlbach, uma
no sindicato e duas urnas

itinerantes, que vão percorrer as

empresas de menor porte.
(LiSANDREA COSTA)

Pneumologista fala das
conseqüências d� fumo

Os riscos do tabagismo e ::is
ças freqüentemente relacio
ao fum.ó são o tema da pa
queopneumoíogistaCláudio
(jos Santos faz hoje, às 19
,np auditório do shopping.
eremos orientar para as

üências que o fumo traz à
de; o risco que uma gestant�'
quando .:fUll1a e o que pode
ao feto", exemplífíca omé-«

�o. Ele lembra que quatro
Ihões de fumantes morrem

.

os anos. "Isso significa gas
'llllensos com saúde pública,
a COtnb::iter doenças que
iam Ser evitadas", diz.

O fumo é o agente causador

t:% dos casos de câncer de

dão; 30% dos casos de câncer

� boc�, laringe, esôfago,
'�creas; rins ebexiga; e por 25%
as doenças cardiovasculares,

problemas com artérias coro

nárias, infartos e anginas. O
, tabagismo. também é responsável'
pelas doenças-pqlmonares obs

trutivas, çomo enfisema e

bronquite crônica, pode causar

trombose, embolia pulmonar,
hipertensão, arteriosclerose e

iInpotência sexual. I
� Graças à propaganda e' às

advertências,muiraspessoas estão
conseguindo se abster do cigarro'
ou pelo menos, diminuir o con

sumo diário, mas é um processo
de conscientização lento -,
define. Ele esclarece que as

pessoas interessadas em' aban
donar ° vício já podem procurar
auxílio na medicina. Existem

drogas que auxiliam a diminuir a

ansiedade e o sofrimentos

provocados pela abstinência do

cigarro. (LC)

Edson Junkes/CP ,

Alerta: exposição tem dados sobre as conseqüências do tabagismo para o ser humano

Comen promove atividades no
Dia de Combate ao Tabagismo
Campanha orienta
a prevenção para
reduzir índices
dedoenças

promove palestra sobre o

tabagismo, também no shopping,
com o pneumologista Cláudio
Luiz dos Santos. No dia 31, a

coordenadora estadual do

Programa de Tabagismo, Mara
Brognoli Hack; falará sobre o

tema.

A campanha, que se pretende
educativa e preventiva, tem a

conscientização como principal
foco. "Conscientizar é o caminho
para que as pessoas, prin
cipalmente os jovens, não ad

quiram esse péssimo e nocivo

hábito", defende o presidente do

Comen, Armando Cipriani. Ele
lembra que o trabalhá de pre
venção é feito durante todo o ano,

através de palestras nas escolas,
"Esse dia serve mais para chamar
a atenção das pessoas. A pre
venção tem que ser feita de forma

sistemática" .

Cipriani defende o fumante

passivo, diz que ninguém é

obrigado a respirar fumaças
tóxicas em locais públicos. É

proibido fumar em "Hospitais,
maternidades, consultórios
médicos e odontológicos, clí
nicas, laboratórios, repartições
públicas, restaurantes, elevado
res, veículos de transporte co

letivo municipal e interurbano e

táxi", de acordo com as leis es

taduais 7592/89 e 8211/91, mas
nem sempre essas determinações
são cumpridas. "O fumante

passivo tem que se manifestar e

exigir seus direitos", orienta
Cipriani.

EM PÚBLICO - Nos res

taurantes que não possuem ala

reservada, é proibido fumar. "O
nosso ambiente não permite fu

mantes, mas a maioria das pes
soas tem respeitado. Quando tem
pouca gente na casa, abrimos.'
exceções", diz o garçom Roberto
Carlos da Rosa, explicando como
o procedimento funciona. Ele

garante que se os outros re

clamarem, <? fumante é orientado
a apagar o cigarro.
(LiSANDREA COSTA)

Jaraguá do Sul - "Sabe

aquele cowboy da propaganda de

cigarro? Morreu de câncer", diz

propaganda. patrocinada pelo
governo federal, referindo-se a

Wayne McLaren, o cowboy de
uma famosa marca de cigarros
que morreu de câncer de pulmão
em 1992, aos 51 anos. A cam

panha é um dos alertas divul

gados na exposição do DiaNacio
nai de Combate ao Tabagismo,
comemorado hoje. A exposição
foi organizada pelo Comen

(Conselho Municipal de Entor

pecentes), no segundo piso do

Shopping Center Bréiffiaupt.
A exposição ficará aberta à

visitação até o dia 3 de setembro.

Hoje, as 19 horas, o Comen

Exames com alta
confiabilidade em

aparelhos automatizados de
última geração.

Dr. MarIo Sousa Ir.

, ijac@netuno.com.br

"
LABORATÓRIO JARAGUAEijSE
DE ANÁLISES CLíNICAS.LTOA. .

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

Sábados'
8:00 às 11 :00

Atendemos todos 0S tipos
de Convênios.

FOr)e/Fax 371-0882'
Rua Dr. Waldomiro Mazureehen, 67 - Ao lado do Hospitcl São José

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Caçadores são presos e

autuados em flagrante
Schroeder - A Polícia de

Proteção Ambiental de Joinville

prendeu, às 18h30 de sábado,
Galdino Pianezzer, 40 anos,

Amarildo Sevegnani, 37 anos,

acusados de crime ambiental. Os
dois estavam acompanhados pelo
pescador de São Francisco de Sul
Waldemiro Pedro Grabowski, 31
anos.

A prisão iniciou às 18 horas,
quando foi. abordado o veículo

Gol, placa AFC-0904, de Jaraguá
do Sul, na Região de RioManso,
interior de Schroeder. O mo

torista Amarildo Sevegnani foi
submetido a exame de alcoolemia
e acusou 0,87mg/gl, por litro de

sangue.
No veículo foi encontrado um

quati, .. abatido a tiros de es

pingarda. Sevegnani confessou

que comprou o quati de dois

caçadores. A Polícia Ambiental
foi para o local apontado e

prendeu Galdino Pianezzer e

Waldemiro Pedro Grabowski, de
posse de uma armadilha para
capturar animais,. cano de

espingarda, facões, espingarda,
cartucheira e as víceras do quati.

O três foram encaminhados

para a Delegacia de Polícia de

Jaraguá do Sul. O delegado de

plantão, Ilson José da Silva,
autuou em flagrante por crime
ambiental Sevegnani e Pianezzer,
que podem pegar de 1 a 3 anos

de prisão. Já o pescador Gra
bowski foi "ouvido e liberado,
pois não participou do crime,
apenas estava junto com os

caçadores",destacou o delegado.
(AGOSTINHO OLIVEIRA)

COMPRA-SE
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Presos arrombadoresdo
Ginásio ArthurMüller

Fiorino Picape em ótimo estado ano

96/97 paga-se à vista. Tratar 999'7-8784

Jaraguä do Sul - o Gi
násiode Esportes ArthurMüller
foi arrombado namadrugada de
domingo. Para adentrar na

praça esportiva, arrombaram a

porta lateral do ginásio. No
interior, arrombaram as portas
do depósito de material es

portivo. Furtaram bolas, tênis,
luvas de goleiro, joelheiras,
calções, meiões,microfone e um

aparelho de CD.

Depois de várias rondas

realizadas pela Polícia Militar,
foram presos e detidos, às 10

horas, o entregador de jornais
D.D., 17 anos, morador em Rio

. Negrinho, de posse de uma bola,
e o calceteiro A.S., 16 anos,

morador em Brusque, como
testemunha, e João Paulo Rau
lino Galitzki, 19, entregador de
jornais, residente em Campo
Alegre.

Com D.D. foi encon-trada
uma bola, que alegou ter

comprado de outra pessoa "des-
,

conhecida", pagando R$ 5,00.
ComGalitzki foram encontrados
um par de tênis, que ele diz ser

de um amigo, e uma luva de

goleiro. Pela luva, o entregador
de jornais teria pago R$ 2,00. Os

.

três estavam acampados no

pátio do Ginásio de Esportes
Arthur Müller. Alegaram 'lue
estavam em Jaraguá do Sul para
participar do Campeonato de

Skate, no final de semana,
cancelado devido às chuvas

registradas. (AO)

Furto em veículo
Jaraguá do Sul - o

pedreiro José Osmair Klein teve
arrombado o Santana, placa
.LXG-5656, de Jaraguá do SuL
Furtaram um aparelho de CD.

Porte de tóxico
Jaraguá do Sul- Foi deti

do às 3 horas da madrugada de
sábado o menor G.B., de 16
anos. Com o menor foi encon
trado uma bucha de maconha.

� OFICINA MECÂNICA
� BAUMANN

FORD - FIAT - CHEVROLET - VOLKSWAGEN.

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

-Toda linha de reparo de motor - Caixas

Agora também ampliamos para melhor atendê-lo
nos segu·intes serviços:

- Balanceamento - Toda linha de escapamentos.

, .

Teste�defamodecedores grátis. 1'6/08 a 22/08

371·7398
•

R. Exp. Antonio Carlos Ferreira, 865 • Vila L.nll
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Rubens Barrichello fica sem

gasolina e abandona a prova
Spa·Francorchamps

Oficialmente, a Ferrari jamais
admitiria que colocou gasolina de
menos no tanque de Barrichello.

Por isso, a desculpa para con

sumo externo foi: problema na

bomba de combustível, que

�uebrou. Verdade. Quebrou
porque quando o tanque está

seco, a boinba tenta puxar ga
solina, não acha, superaquece e

arrebenta. Mas o fato é que a

equipe italiana errou no cálculo

do combustível no segundo pit
stop deBarrichello, na volta 20.

Isso foi confirmado por uma

fonte na equipe, que não quis ser

identificada.

Foi uma parada rápida, a

segunda do brasileiro: 6s6 de

reabastecimento, o que dá 79,2,
litros de gasolina. Como o

consumo médio de um carro de
F-I é de um litro a cada 1,5 km,
ele poderia percorrer ainda cerca
de 119 km com o que tinha de
combustível. Quando foi para seu
terceiro pit stop, programado para
que pudesse ganhar a posição de

JacquesVilleneuve, atrás de quem
ficou da nona à 19" volta,
Barrichello parou a poucos
metros da entrada dos boxes.

Da volta 20 a 33, quando
quebrou, foram pouco mais de
90 km percorridos. Em tese, a

gasolina não devia acabar. Mas é
importante lembrar que em pistas
velozes como Spa, o consumo

pode ser maior do que o 1,5 km!
Idecircuitos menos rápidos. Em
resumo: a Ferrari trabalhou com
umamargem de segurançamuito
pequena. E Barrichello não
Cont'b .

,

n UlU muito para econo-

nuzar.

Depois de sua segunda pa-
rada Ri b

'

, u ens foi por nove voltas
seguidas o mais rápido na pista,da23'à 31". Na 30', fez amelhor
da prova, lmins3s803. Mesmo-

os líderes andavam entre IsS e

2s mais lentos por volta. O
brasileiro aproveitou a pista livre
e o fato de ter um carro mais
leve para acelerar o que pudesse.
É o que se espera de um piloto,
mas isso gasta mais. Leve-seem
conta também a margem de erro

na cronometragern do pit stop
com o carro parado, que nunca

é muito precisa. Podem ter

entrado menos do que os teó

ricos 79,2 litros em seu tanque.
Os mecânicos da Ferrari

ainda empurraram o carro de

Barrichello para os boxes, mas

quando ele chegou o motor já
tinha apagado e a bomba, que-,
brado. Antes, dois comissários

chegaram a empurrar o carro do

brasileiro, o que não é permitido
pelo regulamento. Mesmo se

conseguisse voltar à pista, seria
desclassificado.

"A gente não sabe se foi a
bomba ou pane seca", disse o

piloto depois da prova. "Mas a

gente ficou a desejar. Eu estava

num ritmo forte, chegaria em

quarto ou quinto. Só que a

McLaren está bem difícil de

bater neste momento. A es

tratégia era boa, estava fun
cionando bem. Pela posição em

que eu larguei, décimo, estava
bom."

Quando abandonou, Barri
chello estava em quarto, mas
ainda precisava de um pit stop.
Foi sua terceira quebra no ano,

interrompendo uma série de oito
presenças consecutivas nos

pontos. Os outros abandonos

aconteceram no Brasil e na

Inglaterra. "Agora temos de

trabalhar muito, porque a pró
xima corrida é em Monza, onde
a McLaren anda sempre muito

bem. Vamos ver o que vai acon

tecer", concluiu o piloto, desa
nimado.

Ultrapassagem de cinema

amplia liderança de Mika
Próxima etapa
aconteceem

'Monza, dia 10
desetembro

Spa-Francorchamps - A

manobra que deu a vitória aMika

Hakkinen no GP da Bélgica é

daquelas que serão lembradas

para sempre na Fórmula 1. O'
finlandês daMcLaren conseguiu
a quarta vitória no ano, ampliando
a liderança no campeonato para
seis pontos sobre Michael

Schumacher, com uma ultra

passagem de cinema sobre o

alemão. Faltam quatro etapas para
o encerramento do Mundial.

Hakkinen eramais rápido nos
trechos velozes, enquanto Schu

macher conseguia respirar um
pouco no miolo do circuito.Na

40" volta, Mika resolveu atacar

de vez. Na Kemmel, uma reta

que leva à primeira chicane do

circuito belga, a Les Combes,
colocou o carro por dentro e ten

tou passar. Schumacher mudou
a trajetória, foi para a direita, e a

roda dianteira de Hakkinen tocou
na traseira do alemão.

O alemão colou no brasileiro,
puxou o carro para a esquerda e

foi. Mika, que vinha colado, des-
.

frutou um pouco mais do vácuo
criado pelo BAR de Zonta, que
se manteve imóvel, no meio da

pista. Colocou por dentro, à di
reita de Ricardo, e passou os dois,
num momento mágico. "Foi
incrível e inesperado. Normal
mente, numa pista, não há espaço
para mais de dois carros. Mika

achou espaço para um terceiro.
De qualquer maneira passaria
mais adiante, porque estava
voando na pista", reconheceu
Michael.

Mika corriemorou muito a

vitória. Era o líder, com 4s6 de

vantagem sobre Schumacher, que

o ultrapassou e assumiu a primeira
colocação. Depois da segunda
ba-teria de'pit stops Mika reagiu.
O rendimento de Schumacher
caiu. Uma pequena polêmica
ainda foi criada pela porta que
Michael fechou na cara de

Hakkinen na primeira tentativa de
ultrapas-sagem, mas ficou tudo

por isso mesmo.

Ralf Schumacher, da Wil

liams, foi o terceiro. David, com
o quarto lugar, viu aumentar sua

diferença para Hakkinen para 13

pontos. '''Mesmo assim, conti
nuaremos a apoiar nossos dois

pilotos na luta pelo título", ga
rantiu Dennis. Rubens Barrichello
abandonou com pane seca. Fe

charam a zona de pontos Jenson

Button, em quinto, eHeinz-Harald
Frentzen, em sexto. A próxima
etapa do Mundial acontece em

Monza, no dia 10 de setembro.

Todas as equipes farão testes no

circuito nesta semana.

(FLAVIO GOMES)

Burti assina com a Jaguar para 2001
Spa-Francorchamps - o

anúncio oficial só será feito no

fim de semana do GP dos EUA,
em Indianápolis, mas Luciano

Burti já assinou contrato com a

Jaguar para o ano que vem. Ele

será companheiro de equipe de

Eddie Irvine na próxima tempo
rada, provavelmente o quarto bra
sileiro noMundial -r-r-r-Barrichello

eDiniz estão garantidos, enquan
to Zonta ainda busca uma equipe.

"Ainda não assinei nada, mas
minhas chances sãomuito boas",
.desconversou Burti. Ele já é piloto
de testes da Jaguar e disputou
uma prova no lugar de Irvine

neste ano, na Áustria.
Nesta semana as coisas de-

vem se definir. Pedro tem convite
da Prost, mas só topa se o time

francês assegurar o forne
cimento dos motores Ferrari no
ano que vem.

Surgiu boato de que Diniz

poderia comprar parte da Prost,
garantindo o aporte financeiro

para a aquisição dos motores

italianos, que custam US$ 20
milhões por ano. O piloto entraria
com parte do dinheiro em forma

de patrocínio e passaria a ser'
sócio de Alain Prost, tendo como

companheiro Jean Alesi.

Zonta .conversou bastante,
com dirigentes da Arrows na

Bélgica. Tem a chance de ser

piloto de testes da Mcl.aren, ou

correr na Sauber. Mas a Arrows

parece mais próxima. "Vou
visitar uma equipe e ver o pacote
técnico que eles me oferecem",
disse o paranaense, que será
substituído por Olivier Panis na
BAR

Mika Salo fechou na quinta
. feira com a Toyota e Nick
Heidfeld deve assumir seu lugar
na Sauber, Se Diniz for para a

Prost, seu lugar, provavelmente,
será ocupado por Jos Verstap
pen, huje na Arrows. Quem está

ajudando o holandês é Michael

Schumacher, seu amigo. Como
a Sauber usa motores Ferrari,
uma força do alemão certamente
tem algum peso. (FG)

Nomundo dos
,. ,

negócios, e
fimdàmental contar
com:um parceiro
ágil e experiente.
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Xadrez conquistou único troféu
de Jaraguá do Sul nos Joguinhos

,

Jaraguá do Sul - A dele

gação jaraguaense conquistou
apenas um troféu 'nos 13°5 Jo

guinhosAbertos de Santa Catarina,
disputados em Florianópolis. O
troféu foi conquistado pelo
Xadrez, na decisão disputada na

sexta-feira, na vitória sobre

Blumenau, por 3 a 1. AlexandrFier,
Rafael Machado, Vitor Ferreira e '

Glauber de Bona garantiram o

único troféu. No quadro de

medalhas, Jaraguá do Sul ficou em
6° lugar, com 5 de ouro, 8 de prata
e 7 de bronze, conquistando 20

medalhas. Na classificação por

pontos, os jaraguaenses con

firmaram o 5° lugar, com 179. As

últimas modalidades que entraram

em quadra foram o Basquetebol, .

que garantiu o 3° lugar ao vencer

Florianópolis, por 58 a 50. O

campeão foi Blurnenau, que
derrotou Joinville por 73 a 57. Já

oFutsal foi derrotado pela segunda
vez por Rio do Sul, desta vez na

final, vitória dos rio-sulenses, por
4aJ

As meda lhas de Jaraguá do Sul
nos Joguinhos: ouro na Natação,
com Natália Krelling, nos 100

metros costas, batendo ° recorde
com o tempo de 1 '09"79, nos

100m metros peito e 200 metros

medley; no Atletismo, Márcio
André Conceição, no Lançamento
de martelo, e Xadrez, com

Alexandr Fier. Prata no Atletismo
comDiego Fernandes, 800 metros

livre; Tênis de mesa individual,
com Emanuela Krueger, e, na

duplas, com Emanuela e Andréia
Lima da Silva; Natação, com

Marina Fructuozo, nos 200metros

medley e 200 metros livre, no 4 x

400 livre e 4 x 400 quatro estilos,
e Futsal;

Bronze naNatação, comAline
Ossowski, nos 400 metros livre,
e Beliza Franzner, nos 100 metros
peito; Judô, com Marcos Bona

Negri, na categoria Superligeiro;
Tênis demesa femininopor equipe;
no Atletismo, com André Barreto,
no Lançamento de martelo, e

AngelicaReginaFrenzeInohexatlo,
, Blumenau foi o campeão geral

dos Joguinhos pela 10" vez, com

369 pontos, seguido de Floria

nópolis, com 351, e Joinville, com

322 pontos.
(AGOSTINHO OLIVEIRA)

o atleta Sérgio Burgardt, da Escola Ribeirão Molha, ficou emprimeiro lugar na categoria salto em altura

PME é surpreendidapelaAABB
Cerca de 20 colégios iniciaram
os Jogos da Semana da Pátria

mostrou falhas na marcação e

Marlon colocou a AABB na

frente, em 4 a 3, placar final da

partida. O campeonato terá uma

paralisação de 20 dias, com a

FME voltando a jogar no dia 16

de setembro, em São Miguel do
Oeste, contra a líder, Unoesc,

A Unoesc garantiu a

liderança isolada da Chave B ao

vencer, em Blumenau, a

Taschibra, por 4 a 2. A Unoesc

lidera com 6 pontos, seguidada
FME e AABB, com 3, e

Taschibra, com zero.

-'Pela Chave C, a Agroeste
conseguiu um bom resultado aO

'empatar com a Tuper, eIIl

Palmitos em 4 gols. O time de

Palmitos 'já havia surpreendido a

. , 011's na
Unisul, em Flonanop '6

. primeira rodada, vencendo por
. id ma

a 1. Agroeste e Tuper divi e

liderança da chave com 4 pontoS,

Jaraguá do Sul - A PME/

Breithaupt/Caraguã foi surpreen
dida pela AABB/Rotesma, em

Chapecó, e perdéu, por 4 a 3, pela
segunda rodada da Segunda Fase

do Campeonato Catarinense de

Futsal. O jogo foi disputado no

último sábado, no Ginásio de

Esportes da AABB, no Oeste do

Estado.

O primeiro gol foi marcado no
início do jogo, com Marlon fa

zendo 1 a O para aAABB. Apesar
do susto, a :PME dominou o

restante da primeira etapa, mas
sofreu dois gols do goleiro Léo, o
destaque do time do Oeste, que
virou o primeiro tempo vencendo,
por 3 aO.

Melhor em quadra, a FME

diminuiu, com Júnior, no segundo
tempo. Luisinho fez mais um gol,
marcando 3 a 2; e, em seguida,
empate, com Chico, 3 a 3. PME

lho de Julgamento e Ética dos

Jogos da Semana da Pátria, pre
sidida pelo advogado Murillo

Barreto de Azevedo, acatou

pedido dos colégios, e disputarão
a competição. Por isso, toda a

tabela "que já estava pronta,
tiveram que ser refeitas. Ontem,
apenas oAtletismo foi disputado",
informou Caius. Ederson Toma

zelli, da Escola Rolando Dorn

busch, conquistou o primeiro
lugar no Atletismo, na categoria
800 metros. O atleta da Escola

RibeirãoMolha, Sergio Burgardt,
venceu a prova salto em altura,
com 1,57. Os jogos têm início

às 8h30 e às 13h30.

dades: Atletismo, Basquete,
Putsal, Handebol, Vôlei, Xadrez,
,Tênis de mesa. Ano passado, o
Colégio São Luís foi o campeão.
Neste ano, dös 21 colégios
interessados, 20 participarão dos

jogos. Inclusive "os colégios
Helmuth.Duwe, de Rio da Luz, e
AntônioAyroso Oeschler, da ilha
da Figueira'', informou Caius

Ananda Xavier dos Santos,
diretor de Eventos da FME. Os

dois colégios chegaram atrasados

no congresso técnico realizado

na semana passada, "por isso não
foram inscritos, conforme

regulamento aprovado por eles

mesmos", disse Caius. O Conse-

Abertura foi
no Ginásio
de Esportes do
Colégio Säo Luís

Jaraguá do Sul - Teve

início ontem as disputas dos 5°S
/

Jogos Escolares da Semana da

Pátria. A abertura aconteceu no

Ginásio de Esportes do Colégio
São Luís, com o desfile de todos

os colégios inscritos na com

petição. Aproximadamente 900

estudantes, de 10 a 14 anos, par

ticiparão nas seguintes modali-

o Insllruto Falcão Bauer de

São Paulo (SP), que é o JllaiOI

laboratório de teste para

produtos da América Latina,
"'_5

stoa e aprovou os combUstl
do Posto Marechal.

'

�eça aqui,.. e coloque quall
comprovada em seu _cu,'''

/j'

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 961
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