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Três homens armados assaltam joalheria
localizada no centro de Jaraguá do Sul
A Joalheria e Ótica Simara, localizada na Rua Marechal

Deodoro, foi assaltada pela segunda vez namanhã de ontem.
Três homens armados entraram no local e levaram sete

mostruários de jóias, avaliados emR$ 5 mil. APoliciaMilitar foi
informada que os ladrões estavam no Parque Aquático Krause,
onde autuou em flagrante Cristian Santiago, 25 anos, e Jonatan

Alves" 18, ambos deFlorianópolis. O delegado de plantão, llson
José da Silva, diz que a pena prevista para este crime é de 4 a 12

anos de cadeia, com a possibilidade de ficar até 16 anos. O
terceiro participante do crime não havia sido encontrado até o
fechamento da edição. O proprietário da joalheria critica a falta
de policiamento no local. Página 7

Dois dos participantes do assalto à Joalheria Simara foram
autuados em flagrante pelá Polícia Militar. No detalhe os mostruários roubados

Ex-secretário reconhece

equívoco cometido no

repasse do 13° salário .

APrefeitura depositou a segundaparcela
do 13° salário de parte dos servidores sem
descontar os encargos trabalhistas. No dia
27 de dezembro, o Besc fez o estorno do
valor das contas correntes de quemdispunha
de saldo, sem a autorização dos servidores,
o que constitui infração do Estatuto dos
Servidores Públicos. O ex-secretário José
Olivio Papp encomendou sindicância e se

dispõe aparcelaro débito dos servidores que
já tinhamusado o dinheiro. Página4

Reforço subterrâneo

expande sistema de
telefonia guaramirense

Cerca de 45 trabalhadores executam a

colocação de seis dutos subterrâneos de fibra
ótica, que vão reforçar arede de telefonia de
Guaramirim.O serviço, quedeveestarpronto
até fevereiro, vai viabilizar a instalação de
cerca de dois mil novos ramais telefônicos
na cidade, reivindicação antiga da classe

empresarial e dosmoradores doMunicípio.
A obra está sendo executada pela Koerich
Integração, que é obrigada a reparar danos
causados àpavimentação. Página 6'-<
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E o salário?
Início de ano raramente traz boas notícias aos cidadãos. Janeiro

é tempo de recessão para o contribuinte brasileiro. Mesmo os

que não saíram de férias ou têm
saldo positivo em caixa são

surpreendidos por aumento nas

despesas, com a elevação das

tarifas públicas. Sobe o IPTU
(Imposto Predial e Territorial

Urbano), sobem luz, água e

telefone, só não sobe o salário do
cidadão. Aliás,mesmo que haja
aumento de salário.'quem vai

pagar a conta é o contribuinte.
Em Jaraguá do Sul, o IPTU foi

acrescido em 7%, aumento que
vale para os carnês que serão

distribuídos em breve e que, de

acordo .corn o Município, é

calculado com base na variação
daUfir, referente ao ano passado.

O Samae também anunciou aumento. As contas de água vão
custar 8,5% amais. Quando o serviço de tratamento de esgoto
estiver implantado, o aumento nos serviços será de 80%. A

telefonia celularbrasileira também vai custarmais caro, apartir
do próximomês. Sem falar nos combustíveis, que têmacréscimo

programado a cada crês meses.
<'

Prefeituras, iniciativa privada, governo federal. Todos
aumentam o preço dos tributos e dos serviços. E não há dinheiro

para pagar o ridículo aumento de salário do cidadão brasileiro.

P�l;a isso, o governo investiga, há meses, novas formas de

aumentar a arrecadação, mesmo sendo o Brasil o segundo país
que mais cobra impostos em todo omundo. A maiorparte dos
tributos pesa sobre a classe média é, principalmente, sobre os
funcionários públicos. Enquanto isso, alguns ganhammilhões e
se escondem da malha da receita, sonegando o imposto devido
ao crescimento e àmanutenção da nação.
A quebra do sigilo bancário, pormais autoritária que seja,

trouxe boas surpresas. A Receita Federal descobriu pessoas que
ganharammilhões não declarados ou que se declararam isentas
de pagar imposto de renda. Mas advogados experientes em todo
o Brasiljá disseram que esse instrumento não vai resolver o
problema imediato da falta de dinheiro. Cada processo exige
explicações, comprovações e apelações, podendo se estender

em até dois anos. A necessidade de dinheiro, por sua vez.-é
imediata. Dela depende o aumento domínimo, já aprovado.

Enquanto escalões do governo federal se preocupam em

encontrardinheiro para que ele possa honrar seus compromissos
com oFMI (FundoMonetário Internacional) e pagar o aumento
do mínimo (sem isso vai cair definitivamente na vala do

descrédito), municípios estendem seus tentáculos em busca de

recursos. Aindapagando o ônus da campanha eleitoral, amaioria
das prefeituras brasileiras está no vermelho, daí o temor pela
aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Não é de se estranhar que em vez de férias coletivas, .

funcionários públicosmunicipais tenham sido agraciados com
ponto facultativo. Temmuito funcionário de folga, mas poucos
com dinheiro no bolso, j á que os abonos de férias, pelomenos
em Jaraguá do Sul, estão suspensos. Não se pode querer tudo.
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Lixo de gente
*Maria Auxiliadora Guerra

Tem gente que espera o ano

inteiro para passar alguns dias na

praia. Economiza, aluga casa, faz

estoque de carne e cerveja.
Depois parte rumo ao litoral para
deixar suas marcas, pegadas e

lixo que espalha pela areia e pelas
ruas. As nossas praias do Litoral

Norte que o digam. Enseada,
Barra Velha, Piçarras (até Itajuba,
há pouco tempo intocada) e

arredores estão aí, amontoadas de
lixo. Quem será o culpado? O

paranaense, o paulista, quem sabe

culparemos o argentino que
inventou de subir um bocadinho

no mapa? Pode ser, mas me

parece que o responsável habita
em laraguá do Sul, Joinville e

arredores. Afinal, é a nossa gente
quem mais anda poressas praias.

Não existe coisa melhor que
ver o mar, observar o movimento

das ondas, perceber as matizes

que os raios formam nas águas,
na areia, no horizonte ao fim da

tarde. A praia não precisa estar

deserta. Se es ti ver cheia, tanto

melhor. Como é bom ver

beldades desfilando pela areia,
famílias se divertindo, a vida em

todos os seus movimentos! Mas

que doce desilusão as latas de

cerveja, as embalagens de

picolés, os canudos, os cocos,

os restos de fogueira ... Será que
turista não tem coração, não ama

a vida? Por que tem que ser

sempre sinônimo de porquice (e
que me perdoem os suínos, eles
não têm nada a ver com isso).

Não é só farofeiro que suja o

litoral, não senhor. Algumas
mamães não se preocupam nem

um pouco com o resto das

guloseimas de seus filhos.

Garotos bonitos e de corpo
sarado adoram jogar latinhas e

garrafas na areia. E as mães-Ele

santo, com seus orixás, deixam
restos nada.divinos nas praias.
Outro dia ainda tropecei com uma

mistura de resto de galinha
morta, velas e garrafas numa bela,
e calma praia de Penha. Seria

melhor que o ser humano

tomasse' atitudes simples como

encarregar-sé de seus restos, em

vez de esperar que Iemanjá
derrame bênçãos em gratidão
pejo lixo que lhe é oferecido.

O discurso dos ecologistas de

plantão é chato e não convence

ninguém porque turista não é

cidadão, está de passagem, não

quer compromisso, não se

interessa em preservar, não quer
trabalho,

I

nem incomodação. O

exemplo poderia partir dos

moradores e dos proprietários de

casas de veraneio. Afinal, são os

maiores interessados em pre
servar as praias do Litoral Norte,
evitando que se transformern em

depósito de esgoto, como já
aconteceu com Balneário Cam

borlú e Itapema, só para citar dois
exemplos. Fossa séptica e

reciclagem de lixo podem ser'

sinônimo não apenas de saúde,
mas de educação. E não existe

nada mais bonito para se mostrar,

* Professora aposentada
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Atuação do governo PFLlPPB
sofrerá a fiscalização do PTMILTON RAASCH

o secretário de Obras, Viação e Saneamento de Guaramirim, Lauro
Fröhlich, está impressionado com a falta de estrutura básica da

Prefeitura para realizar obras e serviços. "A estrutura que
encontramos é para uma cidade de 15 mil pessoas, mas Guaramirim

tem cerca de 24 mil habitantes", avalia. Faltam máquinas e

caminhões, relata Fröhlich. Segundo ele, isso é que explica as

dificuldades que a Secretaria enfrenta logo no início dos trabalhos de
coleta de lixo e atendimento de áreas ressentidas com a falta de água
e a poeira. Por outro lado, Fröhlich também teve que recorrer a um

município vizinho para conseguir macadame, material indispensável
para a melhoria e conservação de estradas.

Edson JunkeslCP

Partido só
., -

apoiara açoes
do interesse
da comunidade

Guaramirim -oPartido dos

Trabalhadores deverá acompanhar
de perto as ações do governo da

coligação Acerta Guaramirun. do
PFLe PPB, apoiando as iniciativas

que forem do interesse da cornu-
. nidade e "denunciando qualquer
tipo de favorecimento, seja a

pessoas, partidos ou empresas". A
. posição é manifestada pelo ex

candidato a prefeito e atual pre
sidente do partido, Moacir José

Mafra, o Zuco. Segundo ele. o par
tido teve crescimento signi ficativo
noMunicípio desde as últimas elei

ções, ao eleger um vereador e ga
rantir a presidência do Legislativo.

Zuco não acredita que o partido
venha a ter dificuldades de relacio
namento com Evaldo João Jun

ckes. o Pupo (único vereador eleito
pelo PT em toda a história da
militância do partido em Guarami

rim). "A Executiva do partido con
versou com o vereador após a

eleição da Mesa Diretora da Câma
ra e sentimos a boa vontade e

interesse de parte dele. Acredito

que não haverá qualquer dificul
dade nesse sentido", diz o presi
dente, preferindo atribuir essas

especulações a insinuações de

adversários.
Na opinião dele, a conquista da

presidência da Câmara de Vereado-

Dedicação
O empresário e ex-vereador
Ivaldo Kuczkowski faz belo
trabalho na reorganização do
funcionamento da Sociedade

Atiradores Diana, em
Guaramirim, evidenternente

com o apoio de toda a

diretoria. Só no último

trimestre, a sociedade

conseguiu 90 novos sócios.
As mudanças alcançam

também o funcionamento da

sedee existem metas, como a

ocupação e melhoria da área

campestre do clube.

Risco

Motoristas correm

riscos ao atravessarem a

ferrovia, nas proximidades do
Ginásio Rodolfo Jahn, em
Guaramirim, ao seguirem em

direção ao trevo na BR-280. A

vegetação cresceu e tirou a

visibilidade de quem transita

pelo lado direito, nesse sentido.
A limpeza das margens da

ferrovia naquele trecho
certamente contribuirá para
evitar que algum motorista
desavisado seja colhido pela
locomotiva.

Zuco: partido continuará buscando novas filiações

convenção do PT, Zuco continua
rá na presidência, que ele reas

sumiu após concorrer a prefeito
nas eleições de 1 de outubro. Até

então, Zuco pretende dar pros
seguimento ao trabalho na busca
de novas filiações e outras ativida
des de fortalecimento partidário. É
idéia do presidente realizar pelo
menos uma reunião mensal dos

petistas para avaliar a atuação no

Município. Ele pretende também

promover um encontro de orien

tação dos novos filiados, para que
possam ser familiarizados com as

propostas e ideologia do partido.
(MILTON RAASCH)

res, com O apoio da bancada do

PMDB, deixou o Partido dos
Trabalhadores de Guararnirirn em

posição de destaque na compara
ção com a situação da legenda em
outras regiões do Estado. "São

poucas as cidades em que o

partido está na presidência do

Legislativo", observa. Ainda con
forme o presidente, a própria
situação do PT mudará bastante
em Guaramirim, considerando que
o partido não será mais apenas
expectador, mas terá poder para
atuar na comunidade.

FILIAÇÕES - Pelo menos

até maio. quando acontecerá a

wru
O reajuste do Imposto Predial e Territorial Urbano em Guaramirim

será 9,95%. A informação é do secretário de Administração e

Finanças, Jair Tomelin. O decreto estipulando o reajuste foi
publicado na semana passada.

ENTREASPAS �

"As arestas que existiam no nosso relacionamento com o

Ademar Duwe já foram aparadas. Até em conversas com o

Luiz Henrique daSilveira foi tratado que esse impasse deveria
ser contornado." (Deputado estadual Ivo Konell - PMDB - ao

assegurar que as recentes divergências políticas com o ex-secretário
de Estado estão superadas e confirmando o engajamento de ambos
no projeto político do prefeito de Joinville ao governo do Estado)

Osvaldo Jurck estuda reforma administrativa
dos futuros ocupantes de cargos
no novo governo, que em pnn

cípio aconteceria no final de de

zembro, e acabou postergado
para janei roo

Jurck disse que não tem

pressa, pois não quer cometer

erros, mas pretende fazer a di

vulgação ainda esta semana. (MR)

Schroeder - O prefeito
Osvaldo Jurck (PMDB) estuda
várias alterações no funcio
namento da admi nistração
municipal, que deverá configurar
uma espécie de reforma adrni
nistrativa, mas sem modificar o

objetivo inicial de manter apenas
cinco secretarias funcionando,

assim como acontecia no go
verno do ex-prefeito Gregório
Tietz. Jurck ainda está estudando
as alterações que consistirão na

distribuição de competências
entre as secretarias de governo.

Conforme Jurck, são esses

ajustes que determinaram o

atraso na divulgação dos nomes

Médico Oftalmologista
Especialização: Hospital de Clínicas Estado do Rio de Janeiro

e Curso na Sociedade Brasileira de Oftalmologia do Rio de Janeiro
AV. Mal. Deodoro 776· Sala 12· Ed. Maximlinn Center Fone: 047 275·1150

Exames com alta
confiabilidade em

aparelhos automatizados de
última geração.

Dr MarIo Sousa Ir.

1\ ü Ijac@netuno.com.br
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� LABORATÓRIO JARAGUAENSE

DE ANÁLISES ClÍNICAS LTDA,

Sábados
8:00 às 11 :00

Horário de Atendimento: Sego a Sex ..

7:00 às 12:00/13:'30 às 17:30

Atendemos todos os tipos
de Convênios.

Fone/Fax 371-0882
Rua Dr. Waldomiro Mazureehen, 67 - Ao lado do Hospital São José
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Trunfo
De acordo com Gilda Alves,

pelo menos 30% da

chapa que concorre à eleição
foi renovada. Além de não ter

oposição, a atual direção dispõe
de trunfos eleitoreiroscorno

aquisição e reforma da sede da

associação recreativa. A eleição
foi marcada para os dias

8 e 9 de março

JARAGUÁ DO SUL, 16 DE JANEIRO DE 2001

Reeleição
Somente uma chapa
inscreveu-se para concorrer

às eleições do Stiv (Sindicato
dos Trabalhadores na

Indústria do Vestuário). O
prazo fixado em edital expirou
no final de dezembro. O

presidente, Gilda Alves, e o
vice, Ambrósio Lino Becker,
vão concorrer à reeleição.

Prefeitura reconhece equívoco
no depósito de parcela do 130
Ex-secretário fez'
sindicância para
verificar

situação

Jaraguá do Sul -- O ex-se

cretário de Administração e

Finanças da Prefeitura, agora
gerente de Finanças e Tributos,
José Olívio Papp, confirmou
ontem que realmente houve falha
no repasse de valores da 2a par
cela do ]30 salário a servidores

que mantêm conta corrente no

Besc. Sindicância apurou que não
foram descontados os encargos
trabalhistas previstos no olerite de

pagamento, no momento da

transmissão dos dados para o

banco, no dia 20 de dezembro.
No dia 27, a Prefeitura solicitou
ao banco que fizesse o estorno

do valor excedente, para reaver

o dinheiro público.
O Sinsep (Sindicato dos

Servidores Públicos) orientou

Arquivo/CP: Edson Junkes

,.
servidores a procurar a Delegacia "

de Polícia e registrar queixa con- j
�����--�------------------�

tra o Besc. "O dinheiro não é dos Papp: promessa de parcelar saldo devido pelos servidores
servidores, mas a conta corrente

é.: Só quem pode autorizar o

débito é o servidor. O banco não

pode entrar na sua conta e mexer

em seu dinheiro", lembra o

tesoureiro do sindicato, Luiz
Cezar Schörner. Além de o Banco
não ter autorização para mexer

nas contas, o estorno não é o

método previsto em lei. O Artigo
37 do Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais de Jaraguá
do Sul determina que "as

reposiç?es e indenizações do.
erário serão descontadas em

parcelas mensais não excedentes
à décima parte da remuneração
ou provimento, em valores atua
lizados".

O ex-secretário reconhece 'a

falha e diz que o estorno foi feito
na ânsia de reaver rapidamente o

dinheiro público. "Estávamos em
ponto facultativo, não era pos
sível pedir a autorização dos
servidores". Lembra ainda que só
foi realizado o estorno das contas

que tinham saldo positivo. "O
olerite saiu com os valores cor

retos, então a maioria percebeu
que o valor depositado estava

errado. Mas entendemos que
alguns podem ter gastado o

dinheiro e não têm condições de

devolvê-lo, por isso estamos

dispostos a negociar e parcelar a
devolução desse valor, que é

pequena", assegura Papp.
Os servidores que procu-

rararn a delegacia para prestar
queixa estão sendo orientados a

procurar a Prefeitura para veri
ficar o que aconteceu. "O Besc
não assume a responsabilidade
porque a Prefeitura tem um canal
de depósito para os funcio
nários", diz o delegado Ilson José
da Silva. Ele diz que os servidores
devem verificar o que ocorreu e,

caso se sintam lesados, podem
tomar advogado e entrar com

processo, já que o caso é da área

cível e não compete à delegacia.
O gerente do Besc, Ademirde

Morais, está de férias e ninguém
habilitou-se a dar maiores infor

mações à reportagern, na agência.
(LiSANDREA COSTA)

Caropresomantémprimeiras reuniões comprefeitos
Schroeder/Guaramirim --

o deputado federal Vicente

Caropreso (PSDB) iniciou uma

série de reuniões com os prefeitos
eleitos e reeleitos daMicrorregião
do Vale do Itapocu, que ele pre
tende concluir até o final desta

semana, visando o entrosamento

com as novas administrações
municipais. "Estamos ouvindo os

prefeitos sobre as principais ques
tões nas quais poderemos prestar

nossa colaboração em Brasília e

Florianópolis", disse o deputado,
destacando que esses encontros

também servem para tratar dos
assuntos políticos.

O deputado iniciou o roteiro

ontem, em Schroeder e GUara
mirim, e deverá completá-lo quar
ta e quinta-feiras, com visitas aos

prefeitos de Massaranduba e

Corupá. Caropreso está apro
veitando esses contatos pára

verificar quais os ·assunlos que
poderá incluir num roteiro de

audiências que ele pretende
manter em órgãos do governo
estadual, na semana que vem, em
Florianópolis.

Já está acertado que o pre
feito Osvaldo Jurck irá acom

panhá-Ia em audiência na Celesc

para tratar da tratar da dívida de

Schroeder referente à Taxa de

Iluminação Pública. (MR)

Novos funcionários da Prefeitura (cargos comissionados)
ainda decoram o lugar de seus assentos. A Assessoria

Regional 3, da série de vagas criadas recentemente pelo
prefeito, ainda está sob a coordenação interina

de José Alberto Klitzke. Quando sair o edital com o nome do
dono do cargo, Klitzke vai assumir a Procuradoria Jurídica,
por enquanto sob responsabilidade da procuradora-adjunta

Lucélia Maria Araldi. Boas e más línguas dizem que a vaga da
Assessoria Regional 3 é de uma mulher.

Tanto pior
Mas a coletiva ainda é um canal para tentar saber o que
acontece no poder público municipal, já que a hierarquia
permite que poucos falem. Resta saber que espaço sobrará

para a imprensa, nesse calvário que é arrancar

informações públicas e disputar a atenção de celulares
desligados.

Alteração
A Prefeiturajaraguaense
estuda a possibilidade de

extinguir a coletiva
semanal de imprensa.
Comenta-se que a possível
alternativa seria atender os

profissionais do jornalismo em

horário especial reservado e

convocar entrevista
coletiva somente quando
houvesse assunto de interesse
relevante.

Sem recreio
O cafezinho oferecido por
prefeito e funcionários do

primeiro escalão aos jornalistas,
todas as semanas, já foi alvo de
críticas. Geralmente infrutífera

e sern grandes novidades, a

coletiva tornou-se bate-papo
semanal. Quando o Município
não tem assunto, os jornalistas
não ousam levantá-lo, para não

dar a pauta de bandeja aos

colegas.

A cada R$ 10,00 em compras/serviços concorré
no dia 23/12 às l7h a uma impressora Epson 480C

......

Em novo endereço para
melhor atendê-lo.

Caixas de Som Mtek 160w

R$ 16rOO
CD rom 56x

R$ 110rOO
Rede Net2500 Encore Rj45/Bnc
Pci Es1835 Tb R$ 26,00

I

Promoção de Natal
AMD K6II 500Mhz
CPU AMD k6 11500Mhz
Drive Floppy 1.44Mb
Gabinete AT Upson 300w
MB PC Partner Vga 8Mb/Som
Memória de Vídeo 8Mb
Placa de Som 32 bits
Memória Dimm 64Mb
Monitor 14 ADC 4vir MprII
Mouse Genius Easy 03 botões
Telado Genius ABNT
HD 7.6 GB Sansung

Rua Reinaldo Rau, 530 (47) 372-0136 Jaraguá do Sul
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História. Fatos eTradição
História em fotos

CORREIO DO POVO
terça-feira,

16 de janeiro de 2001

Por Egon Iagnow

Hoje a economia de

Jaraguá do Sul está

alicerçada na produção
industrial. Mas nem sem

pre foi assim. Nos pri
mórdios da' colonização a

agricultura foi de maior
relevância. E, numa análi
se mais profunda, pode
mos constatar que foi ela

quem deu o primeiro im

pulso rumo à industrializa

ção. Os colonos, no co

meço, plantavam para sua

própria subsistência e

comercializavam o exce

dente. Muitos destes pro
dutos, para a

comercialização, precisa
vam ser industrializados.

Disto os comerciantes se

encarregavam, surgindo
assim as primeiras indús

trias do Município. Um
dos produtos importantes
era o leite. Dele os co

merciantes produziam
queijo e manteiga, os
quais eram vendidos, in

clusive, em Curitiba e no

Rio de Janeiro.

Indústrias de
I'

Máquinas Kreis lida.

Rua José Theodoro Ribeiro, 165· ex. Poslai 84 •

Fone (47) 371·0555 • Fax (47) 371·0403
e·mall • Indumak@netuno.com.br

Familia posando para
foto em sua propriedade,
não deixando de se

registrar o belo plantel
de vacas leiteiras que

possuía

De carroça a moça
recolhia o leite, le
vando-o até o co

mércio, onde era

industrializado

AQUI VOCÊ ENCONTRA Jornal CORREIO DO POVO
JARAGUÁ DO SUL - Posto Pérola - Rua José Theodoro Ribeiro, s/nº, no trevo - Ilha da Figueira
Flash Vídeo Locadora - Rua Pastor Alberto Schneider, 450 - Barra do Rio Cerro
Madá Presentes - Rua Rio de Janeiro, 220 - Czerniewicz
Papelaria Vapt Vupt - Rua Erwino Menegotti, 1679 - Chico de Paulo
Panificadora Ribeiro - Rua Da Abolição, 30 - Nova Brasília
Lesenhaus (Posto Macolla) - Rua Joaquim Francisco de Paulo, 360 -Chico de Paula
A Banquinha - Rua Roberto Marquardl, 190 - Vila Lenzi
Posto Cidade � Rua Padre Alberto Jacobs, 404 - Nova Brasília
Verdureira Sacolão - Rua João Planischeck, 370 - Nova Brasília
Banca do Terminal - Rua Padre Francken, s/nº - Centro
Posto Cidade 3 - Rua Walter Marquardt - Barra do Rio Cerro
Panificadora Dilizia Depani - Rua José Waldir Manfrini, 36 - São Luiz
Panificadora Brot-Pâo - Rua João Januárto Ayroso, 1934 - Jaraguá Esquerdo
Confeitaria Viergutz - Rua BR-416, Rio Cerro - Rio Cerro
Barão I Vídeo Locadora - Rua Barão do Rio Branco, 168 - Centro
Panificadora Rio Branco - Rua Barão do Rio Branco, 168 - Centro
Panificadora Pão & Vinho - Rua Marechal Deodoro,1011 - Centro
Papelaria Cultural - Rua Marechal Deodoro, 860 - Centro
Papelaria Manipel - Rua Dona Antônia, 300 - Nova Brasilia
Papelaria São Luiz - Rua Marechal Deodoro, 373 - Centro
Papelaria Grafipel - Rua Quintino Bocaiúva,42 - Centro
Banca News - Hobby Videolocadora - Rua Reinaldo Rau, 37 - Centro
Posto Mime 7 - Rua Reinaldo Rau, 215 - Centro
Comércio Milênio - Rua Reinaldo Rau, 400 - Centro
Papelaria Pena e Pauta - Rua Cabo Harry Hadlich, 150 - Centro
Verdureira da Raquel - Rua Procópio Gomes, 1150 - Centro
Verdureira Procópio - Rua Procópio Gomes, 290 - Centro
Barão li Víc;teolocadora - Rua Procópio Gomes, 140 - Centro.

HD Papelaria - Rua Estheria F. Lenzi, 117 - Centro
Panificadora Pão Brasil - Rua Emilio Carlos Jourdan, 62 - Centro
Holt News - Shopping Breithaupt - Getúlio Vargas, 268 - Centro
Banca Holt Matriz I - Rua Getúlio Vargas, 145 - Centro

Papelaria Holt Paper - Rua Getúlio Vargas, 25 - Centro
C & M Papelaria e Gráfica Rápida - Rua Marechal Deodoro, 632 - Centro
Posto Mime 3 - Rua Bernardo Dornbusch - Vila Lalau
Banca do Zeca - Rua Ernesto Lessmann, 253 - Vila Lalau
Posto Milênio - Baependi
Posto Mime 6 '- Rua Bernardo Dornbusch, 816 - Vila Lalau
Bazar Baependi - Rua Bernardo Dornbusch, 630 - Vila Lalau
Posto Mime 5 - Rua Epitácio Pessoa, 1155 - Centro
Claudinha Festas e Papelaria - Rua Walter Marquardt, 1133, sala 6 - Barra do Rio Molha
Bazar Linete - Rua Walter Marquardt, 623 - Vila.Nova
Pink Shop Presentes - Rua José Theodoro Ribeiro, 657 - Ilha da Figueira
Verdureira Figueira - Rua José Theodoro Ribeiro, 1000 - Ilha da Figueira
Verdureira Daniele - Rua Artur Guenter, s/nº - Amizade
Drews Papelaria e Presentes - Rua Waldemar Grubba, 2963 - Baependi
Banca de Jornais e Revistas Santa Catarina - Rua José Waldir Manfrini,111 - São Luiz
Posto Behling Rua José Theodoro Ribeiro - Ilha da Figueira
Verdureira do João - Rua Waldemar Grubba, 4020 - Centenário
Posto Dalçóquio - Rua Roberto Zimmermann, s/nº, frente Garagern Canarinho - Centro

GUARAMIRIM - Banca Pfiffer - Rua 28 de Agosto - Centro
Vitamina Real - Rua Roberto Ziemann, s/nº - Centro.

MASSARANDUBA - Comerciai e Papelaria - Rua 11 de Novembro, 2376
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"A História de nossa gente não pode ficar só
na saudade ". O passado só é importante se

seu tempo foi bem empregado.

Confira a História

Há 40anos
- Em 1961, vinha a notícia de que em 30 de dezembro de 1960,
falecia emPedreira, distrito de Pirabeiraba, noMunicípio de Joinville,
o sr. José Bauer. A notícia teria passado desapercebida, não viesse
à lembrança de alguns velhos moradores locais, de que se tratava

de um cidadão que já havia prestado bons serviços à causa pública,
ao tempo de distrito de Jaraguá, doMunicípio de Joinville, exercen
do os cargos de delegado de polícia e intendente. Quando do
desmembramento de Jaraguá, que passava amunicípio, foi nomea
do prefeito da nova entidade municipal nos primeiros tempos. O
CORREIO DOPOVO apresentava à família enlutada os seus votos de

profundo pesar.
- O cronista da coluna Vida Social em Revista, que se assinava
como K. Vieira, que todo mundo conhecia por H.B., comentava
os festejos do Natal e Ano-novo, pegava no pé do grosser Freund
(grande amigo) Udo, do Nutzi, do Jairo e do Adolfo, dando as suas

conclusões do que acontecia no baile do Clube Atlético Baependi,
na antiga sede social que não existe mais e, no local, que é da Grá-
fica Avenida, na Rua SemeMattar.

'

Há 14 anos
- Em 1987,26.405 candidatos faziam o VestibularUnificado da Acafe,
que se realizavam nas 18 fundações ligadas ao sistema, suas provas de
vestibular, disputando 6.224 vagas para 117 cursos. Em Jaraguá do
SuJ, onde 789 candidatos se inscreveram, os exames aconteciam nas

dependências do Colégio São Luís, recomendando-se o compareci
mento pontual, às 7 horas, que é quando eram fechados os portões,
ficando os retardatários impedidos de participar.
- Carla Schreiner, diretora da Ferj, lembrava em nota ao jornal
que podiam ser feitas as inscrições prévias (para verificação se há
ou não clientela suficiente) para o curso de pós-graduação, de Es
pecialização em Economia Empresarial, destinados a profissões de
empresas públicas, privadas e docentes da região.
- O CORREIO DO POVO recebia denúncia de um proprietário que
tinha a sua árvore derrubada, numa manobra do caminhão da Pre
feitura. O dono reclamava a colocação dela no lugar, e omotorista,
,sem carteira de habilitação, enfrentou o dono: "Fomo nóis que
plantemo essamerda", dizendo ainda que "você deve sê do PDS

que tem que pastámesmo", concluindo por dizer que "nóis não temo
que dá satisfação, nóis somo povo e o povo é governo." Pois é!

Há 4 anos
- Em 1997, era lembrado pela sociedade jaraguaense um amigo da
terra, na pessoa de Lauro Carneiro de Loyola que, se vivo estivesse
teria completadoXl anos, em 14 de janeiro. Natural de Paranaguá, era
filho de JoséGuilherme deLoyola e deMariaA. Cameiro Loyola, e era
casado comReginaDouatLoyola. Do casamento nasceram os seguin- ,

tes filhos: JoséHenrique, Lauro, Ragina,MariaLuiza eCristinaMaria,
o primeiro deles seguiu a carreira política e é, atualmente, senador da
Repúblicapor SantaCatarina. CORREIODO POVO assinalava com ar

tigo de urnapáginaeste recuo na história doNordeste de S�taCatarina,
com uma foto que registrava um instante, em 31-1-1970, no gabinete
do prefeito, aparecendo o 10 vice-prefeito, ex-vereadorEugênio V.

Schmöckel, oprefeitoHans Gerhard (Nutzi)Mayer, o dep. fedo Loyola
e o j á ex-prefeitoVictorBauer.

fiM- &� 'ViaMS�

"Tribuna da Fronteira" -'

quase meio século de existência
Já foi ditomuitas vezes mas não é demais

repetir que a imprensa é tida como o quarto
poder de uma nação usando o Executivo,
Legislativo e Judiciário. E de fato a impren
sa dispõe de um elevado poder mas tam
bém pode funcionar como uma faca de dois
gumes, criando importantes benefícios a

uma nação e de repente enormes prejuízos
levando tudo à completa falência, Aí está a

razão porque a imprensa deve e precisa
estar sempre nasmãos de pessoas equili
bradas, honestas.e patriotas para não trans
formar o jornal em veículo de calúnia e até
de chantagem, como é o caso da tristemen
te famosa "imprensamarrom", que com
promete tudo ao invés de conservar no

povo adulto e nas classes jovens a bonda

de, o importante, a verdade e o patriotismo.
Ao falar' sobre o Jornal "Tribuna da Frontei

ra", editado na cidade catarinense de

Mafra, e que completou 40 anos de existên
cia no dia 20 de novembro último, lembro-

me do senhorAntonio Dias, que foi um
dos proprietários do aludido jornal, que
atualmente é de propriedade e dirigido
pelo jornalista de nome Edevardes João
Sartori e sua esposa, senhora professora
Hebe Solange Hau Sartori, Também aqui
em Jaraguä do Sul, onde cheguei no ano
de 1948 vindo de Joaçaba, atendendo
ordem de transferência no meu cargo de

funcinário público federal, emprego do
qual já estou aposentado, vim conhecer o
Jornal CORREIODOPOVO, que já comple
tou 82 anos de existência, numa prova de
competência do seu dono, agorajá faleci
do, senhor ArthurMüller, e seus auxiliares,
entre os quais estava o senhor Eugênio
Victor Schmöckel, atualmente proprietário
e diretor do citado Jornal CORREIODO
POVO.

José Castilho Pinto
Funcionário Federal Aposentado

Memória Jaraguaense
O que faltou para contar... (71)

Tio Eugênio

'.

A família deLuizCarlos Prestes

o México permitia a entrada em seu país da família do chefe

Comunista Brasileiro, composta-da mãe, irmã e filha de Prestes. -

Luiz Carlos Prestes encontrava-se preso no Rio de Janeiro,
desde 1936, em conseqüência da rebelião comunista no Brasil, em
novembro de 1935.

Prestes era capitão do Exército brasileiro e, em vista de linha

doutrinária era nomeado general do Exército Soviético, pelos servi
ços à causa comunista, por ocasião de uma visita a Moscou.

Prisioneiros para Fernando de Noronha

A situação dos políticos que não afinavam com a ideologia doutrinária do Estado Novo

passavam maus momentos quando eram f1agrados na divulgação das idéias consideradas

exóticas e ocorria a pronta ação da Segurança Nacional.

Milhares de pessoas foram envolvidas, tendo de permeio alguns casos de abuso da auto
ridade que mandava e desmandava, sem cerimônia.

Assim é que aqueles que eram julgados culpados por qualquer delito não levavam vida

fácil. Tinha-se notícia de que a bordo do vapor "Manaus", de propriedade do L10yd Brasilei
ro, eram embarcados para a I1�a de Fernando de Noronha 208 presos políticos condenados

pelo Tribunal de Segurança Nacional. O "Manaus" era esperado para aquela ilha, em come

ços do mês de novembro, ficando totalmente isolado no famoso arquipélago do Atlântico,

Voltaremos. Até a próxima.
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o que se fala no Senado
CPI do Roubo de Cargas

"A ComissãoMista Parlamen
tar de Inquérito que investiga o
roubo de cargas em todo o País

ouviu sexta-feira, naAssembléia
Legislativa de São Paulo, o de

poimento dos caminhoneiros

Wagner Jadirda SilvaeMaurí
cioMenghetti. Há denúncias de
que os dois teriam participado
de furto de cargas, mas eles

negaram a acusação. O obje
tivo atual das investigações, se-

gundo o senador Romeu Tuma
(PFL-SP), presidente da CPI,
é chegar aos receptadores de

cargas roubadas. "As quadri
lhas de roubos de cargas estão.

.

sendo presas; o que não está

se alcançando são os recepta
dores, que têm legalidade para
comercialização e introduzem

produtos roubados no merca
do", afirmou ele. Os presidiári
os Jorge Méres e Sálvio Bar

bosa Vilar - que também co-

operam com a CPI do Nar

cotráfico, da Câmara - aju
daram a CPI a traçar um rotei

ro de investigações para che
gar aos receptadores. A CPI

já realizou reuniões públicas no
Maranhão e na Paraíba. Con-

forme as associações de trans
portadoras, os prejuízos cau
sados pelo roubo de cargas

chegam, no Brasil, a R$ 500 .

milhões por ano. "JORNALDO

SENADO, ed. 1.208, pág. 7.

MENSAGENS DE NATAL E ANO NOVO

Recebemos,agradecemose
retribuímos cordialmente as

.:

amáveis mensagens de: Hen- .

rique Stefan, Theobaldo Costa
Jamundá, Ilse e OsmarDuarte,
dra .. Zilá Rodrigues Leite,
Roselb a Winter Bockor,'
comendador Alvim Seidel e

Hella, dr. Humberto Pradi e fa
mília, telemensagem de Darcy

�írculo
Italiano

"VUOI PARLARE ITALIANO"

o Círculo Italiano está abrindo inscrições para o Curso de Língua Italiana para todos os níveis.

Inscrições na Sede Social do Círculo Italiano, na Rua José Marangoni s/no, próximo a Igreja Nossa Senhora
Rainha da Paz, na Vila Nova. Informações pelo telefone (47) 370-8636 com a Cris, de segunda a sexta-feira, das
15:00 às 20:00 horas, e aos sábados das 08;00 às 12:00 horas.

.

.

Horários/Dias das aulas:
Segunda-feira - infantil das 15:00 às 16:30 horas

Terça-feira - adulto nível I das 19:30 às 21:30 horas

Quarta-feira - adulto nível II das 19:30 às 21:30 horas

Quinta-feira- adulto nível II das 19:30 às 21:30 horas
Valor da matrícula R$ 40,00
Valor da mensalidade R$ 35,00

REINÍCIO DAS ATIVIDADES

A secretaria do Círculo estará reabrindo suas pertas no dia 15 de janeiro de 2001.

BRADESCO - DOAÇÃO

(em continuação)

Schultz, esposa, filha e neto,

Elly Schaefer, Eny Herbst,
Carlos e AnnemarieWunder

lich, Amélia Oliveira e Dilma,
Nery Vicente Ramos e filha,
Glaucia, Altair Pieper (obriga
do pela foto), Irena Huff,
LucéliaMendonça, Clemen
ceau do Amaral e Silva e famí

lia, Associação Catarinense de

Imprensa (Casa do Jornalista),
Zely Ivone de Salles, Karin,
Rodolfo Hufenuessler e família,
Rubens, Silvana Passold Mis
sfeldt e filhos, PauloMaurício e

família,Wally e PauloMathias,
deputado federal Edinho Bez,
família e equipe, Noemi eMil
ton Araújo Jorge, irmão Alcídio
Schmidt, do ColégioMarista.

,

Recebemos do Bradesco S.A. o valor de R$ 2.000,00 como doação, colaborando assim com a continuidade das
obras da sede, I

Agradecemos ao Dr. Humberto Pradi pela interferência e, especialmente ao Sr, Clésio Irineu de Campos, Gerente

da Agência - Centro, bem como ao Sr. Sebastião Carlos Pereira da Silva - Diretor Regional.
O nosso grande objetivo é o de concluir as obras da Sede em 2001 e- toda ajuda é muito bem vinda.

Grazie Clésio e Carlos'

NOVO ANO - 2001

Estamos iniciando este ano com o mesmo entusiasmo de quando, junto com vários amigos, fundamos o Círculo
Italiano em 1991. Portanto, 10 anos de muitas lutas, com enormes dificuldades, mas sempre com o forte apoio da
Diretoria e Conselho, da imprensa, dos amigos e simpatizantes deste belo trabalho e de toda a comunidade participan
do dos eventos promovidos ao longo deste período. Neste ano. Temos absoluta certeza, não será diferente. Se for, vai
ser para melhor. Já temos nossa programação pronta, faltando a aprovação final da Diretoria para que possarnos
divulgá-Ia, o que deve ocorrer na próxima reunião.

Contamos com o apoio de todos para que 2001 seja o melhor ano da história do Círculo Italiano.
GENTE NOSTRA
Continue ouvindo todos os domingos a Rádio Jaraguá, das 13 às 14 horas, com apresentação da Tania Tarquini, o único

programa verdadeiramente italiano da região.
Belas músicas, informações e comentários sobre a nossa cultura italiana. \

Tudo graças ao esforço da Tania .e apoio dos nossos patrocinadores, a quem agradecemos muito:
. Zanotti S.A. . Cassuli Advogados Associados . Karlache Malhas .. Seifert Joalheria, Ótica e Relojoaria
. D "Itália Granitos. Lunelli Têxtil Ltda . Floriani Equipamentos para Escritório . Pasold Lab - Laboratório de Análises
Clínicas . Posto Marcolla

Devanir Danna
Presidente do Círculo Italiano de Jaraguá do Sul

Bombeiros vão ter curso de

formação inédito no Brasil
Joinville - o primeiro curso de nível técnico para a forma

ção de bombeiros civis vai ser realizado em Joinville pela Escola
Técnica Tupy, a partir de março. O curso terá a duração de 18

meses, com aulas no período noturno. As inscrições estão abertas
até o dia 16 de fevereiro, na secretaria da ETT. Após a

inscrição, os candidatos participam de um teste de seleção no dia

19 de fevereiro. Os interessados devem apresentar como pré-re
quisito a conclusão do ensino médio ou estar cursando a terceira

série do segundo grau. O investimento é de R$ 243,00 por mês.
Maio/es informações podem ser obtidas através do telefone (47)
461-0156 ou peloe-mail bombeiro@sociesc.com.br.

A criação do curso, inédito no Brasil, é resultado de parceria
entre a (Sociesc) Sociedade Educacional de Santa Catarina,
mantenedora da ETT, e a Sociedade Corpo de Bombeiros Volun

tários de Joinville, que ficará responsável pelo suporte técnico do
projeto. A iniciativa partiu da (Abvesc) Associação dos Bombei
ros Voluntários do Estado de Santa Catarina, com apoio do seu

presidente de honra, o empresário joinvilense JoséHenrique Loyola,
também ex-dirigente das entidades envolvidas com o projeto.

O curso vem atraindo interessados de todo o Brasil, uma vez

que a organização da atividade de bombeiros civis vem ganhando
. destaque em discussões no Congresso Nacional. De acordo com
o presidente da Abvesc, Lauro Sal vador, através de contatos man
tidos por José Henrique Loyola empresas e instituições de várias
regiões do País deverão patrocinar bolsas para seus funcionários.

!IITabelionato.

.' de Notas e

Protestos de

Osnildo Bartel
.. 373 ..0404

Rua Reinaldo Rau, 61 - sala 1 e 2

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

Coluna do

�� [N] [Q)��(Q)[N]lr
Sindicato dos Contabilistas de Jaraguá do Sul e Região
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As leituras de Manoel deSouza

Ot""NE(iRINHO" REAL (121)

Certa vez, regressava Pedro I de um passeio aos subúr

bios, quando, em caminho, encontrou d. Domitila, a futura

marquesa da Santos, que vinha de liteira. De um salto, -

apeou-se do cavalo, conversou um pouco à portinhola e,

após ummomento, afastando um dos escravos, suspendeu a

liteira, pelos varais.
- Como V. A. é forte! - fez a sedutora brasileira, num

suspiro de admiração. - Como V. A. é forte!

Chamados os oficiais da escolta, mandou Pedro I que
estes substituíssem, num.trecho do caminho, os pretos que
carregavam a namorada. Esta ria, encantada. E ele, feliz:

- Nuncamais V. Exa. terá uns "negrinhos" como estes!

Alberto Rangel- ''Pedro I e a Marquesa de Santos", pág. 97

FALECIMENTO

Faleceu em nossa cidade, no dia 23/12/00, a distinta se

nhora Cecília Hardt Hering, viúva de Álvaro Hering, de
tradicionalfamilia pioneira. O seu corpo foi velado na Ca

pela Mortuária de Vila Lenzi e foi dada à sepultura no Ce
mitério Municipal - Centro. Votos de pesar aos enlutados.

Rosinha agradece as empresas e famílias que ajudaram a realizar 07°
Natal Comunitário, no dia 10 de dezembro de 2000, no Bairro Três
Rios do Norte.

Deseja a todos um Feliz Ano-novo

Rádio Jaraguá AM /Jomal CORREIO DO POVO / Jornal A Gazeta /
Jornal A Notícia / PolíciaMilitar / Prefeitura Munic. de Jaraguá dó Sul
/VereadorZédaFarmácia/MóveisRabello/RestauranteMime/Mexitel
/ Mecânica 2000/ ABC Celesc / Loja Da Hilária / Supermercado Papa
gaio / Edson Cabeleireiro I Comércio de Máquinas Machado / Stella

Calçados / Gatos e Attos / Mery Decorações / Relojoaria Seifert / Ivel
Bazar / Juju Baby / Autêntica Modas / Passo a Passo Calçados /

Supermercado Araucária / Ótica Multi Visão / Pik Pé Calçados I
Indumak / Agricopel / StylIe Cosméticos / Sasse Alimentos /Panifica
dora Silvestre / Conf. Salete / Funcionários da Samae / Farmácia do
Bentica / Repórter-Celso L. Nagel / Repórter Valéria Gorges / Repórter
Augustinho/RepórterTim Francisco/ Secretárias Cristiani, Ani eWillian
/ Sr. Gervasio da Silva / Sra. Itamar V. Chiodini / Sr. Ireneu Kampch /
Sra. Ilse Kampch / Sra. Mari Silva / Griffe Aquários / Mundo dos

Brinquedos/OlhoVivo/Vieira Móveis / Cia. Embalagens / Agropecuária
Real / Coxixo Tecidos e Cortinas / Loja Safira / Madeireira Flórida /
Panificadora Pão Quente / Loja Salfer / Funerária Hass / Relojoaria
Avenida / Hort e Reimer / Casa das Tintas Maba / Arco-Íris Doces I,
Supermercado Role / Materiais de Construção Tigre

Agradeço a todos e os que não se identificaram e desejo que todos
tenham muita paz e que neste ano passamos estar juntos novamente.

GERAL

Esta foto foi feita na tarde de 27/12/

2000, no escritório do nosso diretor,
quando da renovada visita do dr.

Luis Boglár, antropólogo professor
da Universidade de Budapeste,
renomado estudioso dos índios

Txoklengs (Botocudo) que viveram

em nossa região, aliado ao resgate
da memória dos húngaros que vieram
ao Brasil, em priscas eras, para

ocupar a região hoje conhecida .por
Garibaldi, Iaraguâ 01 a 99 e Alto

Iaraguâ. Boglár veio em companhia
de Katalin Öry Kovâcs; cultural
Anthropologist,jilmando,
registrando e catalogando dados

preciosos para recompor a memória

dos húngaros 110 exterior

Garibaldi-JGS -

Distrito de Veszprém (049)_

o Império
Austro-Húngaro e o

Ensino

de seus filhos numa escola

próx ima, atendida por professor de
origem húngara.

O comissariado-geral do

Estado, pela Lei n° 571, de 20/8/

1903, sancionada pelo vice

governador Vidal Ramos, ficava
anexado, a partir de I de setembro,
à Diretoria de Viação, Terras e

Obras Públicas, conservando a

então organização.
Também se pensava em mo

dernização de métodos avançados
de sistemas de refrigeração de

produtos e sua estabilidade.
Para isso; o vice-governador

Vidal José de Oliveira Ramos Jr., no

cargo de governador, em 14/811903,
dirigia-se ao presidente e demais
membros do Congresso Repre
sentativo do Estado, usando da

autorização que lhe foi conferida
na passada legislatura, pela Lei n°
540, de 101 I OI 1902, quando firmou
contrato com a THE BRAZILIAN

COLD STORAGE AND DEVE

LOPPMENT COMPANY LIM

UED, desta Capital, para que nos

I ugares ma i s apropri adas do
Estado e pelos sistemas mais

perfeitos de refrigeração, es

tabeleça à mesma companhia,
depós i tos fri goríficos par a a

conservação de carnes, peixes, le
gumes. frutas, ovos, etc., as

segurando-se a estabilidade de

tributos que sobre os respectivos
-

serviços possarn recair, além da

concessão de favores que não

agravem o erário público, com
prometendo-se a solicitar do

Congresso Representativo a

decretação de uma lei que profba
as municipalidades tributarem de

qualquer forma os serviços objeto
do contrato, como sejam, produtos
refrigerados, maquinismos, prédios
e todas as suas dependências, in
clusive os campos de pastoreio,
necessários aos gados que hajam

REMINISCÊNCIAS

Por que "antigamente" e
"outrora"? XXXIV

O vice-governador coronel
Vidal José de Oliveira Ramos

Júnior, no cargo de governador do
Estado de Santa Catarina, enviava,
no dia 181711903, expediente ao dr.
J.1. Seabra, ministro da Justiça e

Negócios Interiores: "Tenho a

honra de acusar o recebimento de

vossa circular n" 1037, de I do

corrente, acompanhada de uma

nota da Legação da Áustria
Hungria, relativamente a

compêndios adorados nas escolas
e instituições de ensino primário,

_ que devem figurar noMUSEU ES
COLAR que se projeta criar

naquele país. Atendendo a vossa

solicitação, remeto-vos algumas
obras didáticas publicadas neste

Estado, assim como um exemplar
do 'Regulamento do Ginásio,
Escola Normal e Biblioteca do

Estado, e Outro adotado para a

Instrução Pública', bem como uma

coleção completa de todos os

livros adotados para o ensino nas

escolas primárias. As obras
adotadas no Ginásio Catarinense
e Escola Normal são as mesmas

adotadas no Ginásio Nacional."
É quase certo que esses par

ticulares escapavam ao co

nhecimento dos imigrantes de

Garibaldi, que estavam a braços
com seus problemas de instalação,
de derrubadas de matas, de

construção de suas casas e,

porque não dizer, com a matrícula

de ser abatidos, assim como uma

fazenda modelo ou campo zo

otécnico para aperfeiçoamento de

raças, cuja área territorial não

exceda de 8712 hectares".
A companhia acima men

cionada, pelo Decreto n° 197-A, de
20/9/1903, recebia o privilégio de
uso e gozo por 30 anos.

Povoação de Jaraguá
O vice-governador coronel

Vidal José de Oliveira Ramos

Júnior, como governador, dirigia
se, em 22/91J903, ao supe
rintendente municipal de Joinville,
quando dizia que: "Em contrato

firmado comEmílio Carlos Jourdan,
para a-vencia de uma área de terras

contida entre os rios Itapocu e

Jaraguá, foi deterrninado que
ficariam reservados 500mil metros

quadrados na confluência da

queles dois rios, para estabe
lecimento de uma povoação, de
vendo o contratante fazer ar

ruamento e a divisão em lotes a sua

custa, em subseqüente novação
de contrato feita com PECHER &

CIA., cessionária daquele Jourdan,
estabelecia-se que, se então ainda
estivesse tal terreno arruado e

demarcado em lotes urbanos, esse
serviço caberia àmunicipalidade a

que a povoação pertencesse.
Pertencendo o Distrito Jaraguá

a esseMunicípio, envio-vos cópia
do contrato feito com Pecher &

Cia., a que aludi', no qual vai
anotada a cláusula referida, e uma
pequena planta das terras

reservadas, a fim de que essa

superintendência faça demarcar as
ruas e praças pela forma mais

conveniente, e afore os lotes

urbanos nos termo� do Arti.go 45

do Regulamento que baixou como
Decreto n" 129, de 29 de outubro
de 1900. Conclui no próximo
número.

(Fritz von Jaraguá)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ALÇANDO VÔO
A equipe de futsal da PME, que conta com o

patrocínio das empresas Breithaupt e

Caraguá Veículos, vai disputar pela primeira
vez a Liga Nacional de Futebol de Salão. A

confirmação aconteceu na última sexta-feira,
durante reunião realizada em Porto Alegre,
com a presença de dirigentes da equipe
jaraguaense e o novo treinador, Fernando
Ferretti. A competição inicia em março. Com

isso, o velho problema da falta de um ginásio
maior na cidade volta a tona ...

FIASCO

Uma placa de agradecimento ao deputado
federal, hoje presidente da Casan, José Carlos
Vieira, do PFL, chama atenção no centro de
Barra Velha. Agradece o empenho do

parlamentar pelos R$ 520 mil destinados pelo
governo federal para a recuperação da praia.
O deputado realmente fez a parte dele, só
que por enquanto ninguém consegue
visualizar a tal recuperação. Pelo contrário,
a praia central ficou totalmente destruída e

ninguém fala mais nada sobre a con

tinuidade das obras. Será que o dinheiro de
Brasília foi insuficiente? Piçarras, bem ao lado,
mostrou que é possível fazer um trabalho
sério, quando se quer.

COLÔNIA DE FÉRIAS
Entre os próximos dias 22 a 25, o Sesc de

Jaraguá do Sul promove o "Brincando nas

Férias", com programação envolvendo lazer,
entretenimento, cidadania, esportes, cultura,
danças e brincadeiras para crianças, por
limite de idade, entre sete a 12 anos, e rea

lizado em parceria com a Fiese. As vagas são

limitadas e os preços das inscrições se

diferenciam, de R$ 38,00 para dependentes
ou associados; R$ 43,00 para conveniados do
Sinte/Sinsep e R$ 47,00 para usuários.

Informações no.Sesc, na Rua Presidente Epi
tácio Pessoa, 1.273, ou telefone 371-8930.

FESTA POMERANA

Prossegue até o próximo domingo (dia 21),
em Pomerode, a 18a Festa Pomerana, com
muitas atrações, com destaque para os bailes,
shows, desfiles folclóricos, competições,
concursos culinários, café colonial, pratos
típicos, shows, chope, exposição e feira. Até

sexta-feira, abertura dos pavilhões, às 19

horas; sábado (dia 20), às 17 horas, e no

domingo (21), às 10 horas.
.

Chico Schwammback

Casal Laurita e Wandér Weege, da Malwee Malhas,
ao lado do presidente do Teatro Carlos Gomes, Heins
Dieter Didjurgeit, oportunidade em que o indus'trial
[araguaense foi agraciado com. o título de Cidadão
Honorário de B lumenau, no final do ano passado

1/1

Dra. Ethel Taborda Ribas

Felipe Leier Peixer
Miriam Beatriz Sevegnarie
Marialva Felisbino
2/1
Marília Carvalho Gonçalves
3/1
Astrid Menel

Diuvani Tecilla
Renato Lewerenz

Andrey Alves

Siegrid Neitzel
4/1
Adalto G. Ossowsky
S/J
Luciana Rocha
Maicon Franzner

Rogério G. Schroeder
6/J
Ana Paula Lange
7/1
Karin K. Grandberg
Paulo S. Iwasaki

8/1

Alfredo Mohr
Silvana Kuszkowski

Ivo Mohr

Arthur Zateli Júnior
9/1
Marcia Blassfeld
NiciaM. Vailatti

10/1

Everaldo Pedro Alves
Jonatham Barg
Gustavo Pfiffer

Ex-prefeito, ex-vice-prefeito
e agora vereador em
Guaramirim Salim José
Dequêch (PFL), com a

esposa, Amalia, durante o

jantar de posse no dia 1 de

janeiro, no Restauranie

Guaramitim

Horst Baümle

Maria Tereza Hagemann, esposa do diretor

presidente da Caraguá Veículos, Mário
Hagemann, com a artista plástica Nani (Rosani
Casagrande Breithaupt), durante a 3a Coletiva de

Artistas de Jaraguá do Sul, nos meses de .

novembro e dezembro de 2000, no espaço cultural
da empresa

Alberto G. Marquardt
Gabriela Baurscheidt

Charles Schmauch
U/l

Angela GiselaManfrini
Oswin Bublitz

Cristiani Nagel
Osmar Prüsse Junior e Osrnari Prüsse
12/1
AlexLaffin

LeoGadotti
Tais Danna

KIBARATO

370-7919
370-8949

QaveUi. a loja
que veste o

homem de
bom gosto.

I IVestindo Toda a Família
* Confecções em geral

* Cama - Mesa - Banho

Ga1çaclão,364-destacionamentoanexo-nãofechamosparaalmoço
Fone: (047) 370-1010 - fax: (047) 433-3501

Com o melhor preço da ciaeäe
Visite nossa nova loja:
Av. Mal. Floriano, 35

TELEENTREGA

275-0583
371-7365
371-6547
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Rede telefônica é ampliada
com sistema de fibra ótica

Reforço dará
suporte na
instalação
de novos telefones

Guaramirim - Grupo de 45

trabalhadores da Koerich In

tegração trabalham há duas

semanas na colocação de seis
dutos de fibra ótica, que vão

reforçar a. rede de telefonia
subterrânea na cidade. A Koerich

Integração, empresa contratada

pela Telesc Brasil Telecom, tem
prazo até fevereiro para realizar o

serviço, que viabilizará a instalação
de mais de três mil novos terminais
telefônicos já previstos. Os novos
terminais serão ativados a partir
de abril deste ano, praticamente
dobrando a capacidade local de

telefones instalados.
Conforme o técnico Danir

Boehs, responsável pelos serviços
da Koerich Integração, com a ins

talação do sistema de fibra ótica,
além da. rede de cabos con

vencionais já existentes, Guarami
rim possuirá rede de telefonia
subterrânea "suficiente para ga
rantir a expansão na instalação de
ramais durante os próximos dez

ou 12 anos, no mínimo". A em

preiteira iniciou os serviços nas

proximidades do trevo de acesso
.

à cidade e durante esta semana

deverá trabalhar na Rua 28 de

Agosto, passando pelo Centro até

chegar no Bairro Avaí.

A. maior dificuldade na exe

cução dos serviços, segundo
Boehs, será a colocação dos dutos
sob a ferrovia e a BR-280, com a

utilização de equipamentos para
fazer perfuração horizontal. A

empreiteira também ficou res

ponsável pela reparação de todos

Edson Junkes/CP

Obra: possibilidade de duplicar número de telefones convencionais

/ os trechos em que a pavimentação
de ruas ficar prejudicada, em

função das obras de escavação, de
acordo com a autorização para
obras expedida pelo prefeitoMário
Sérgio Peixer, que é explícita nesse

sentido. Dessa forma, a comuni
dade sofrerá menor transtorno

durante as obras.

CONQUISTA - O presidente
da Aciag (Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de Gua

ramirim), Maurici Zanghe)ini,
considera uma "importante con

quista da comunidade" a colocação
da rede de reforço na telefonia,
destacando que a "falta de telefones.

é hoje uma das grandes de

cifiências na infra-estrutura de

Guaramirim, com prejuízo, in
clusive, para o desenvolvimento da
cidade.

- Muitas empresas estão

tolhidas nos seus negócios e

investimentos porque não podem
fazer os investimentos desejados,
justamente devido a falta desse

componente indispensável em

qualquer empreendimento -, ex
plica Zanghelíni. A Aciag vinha

reivindicando. com apoio das
autoridades locais. a ampliação da
rede telefônica em Guaramirim.
(MILTON RAASCH)

Banco do Brasil inaugura agência na Vila Lalau
Jaraguá do Sul - O Banco

do Brasil inaugurou nova agência
na cidade, ontem. Situada na Rua
Bernardo Dornbusch, na Vila La
lau, vai oferecer todos os serviços
do banco e pretende atender
clientes da Vila Lalau, da Ilha da

Figueira e de parte do Baependi,
além da clientela de Schroeder,
que não dispõe de agência do
banco. A nova agênciafoi criada
para substituir o antigo posto do

banco, situado em frente à Weg,
que já não comportava a de-

manda.
- O Banco do Brasil. vem

J

adotando essa política de expandir
o atendimento e atender em outros

pontos e como o posto em frente
àWegjá não tinha mais condições
de ampliação, optou-se pela
criação desta agência -, explica
o gerente, Valdir Fernando
Kretschmer. A agência, que
iniciou o atendimento ao público
ontem, conta com sete fun

cionários e uma estagiária. É a

terceira do banco em Jaraguá do

.

Sul, que já dispunha de agência
no Centro e na Barra do Rio

Cerro.
Kretschmer espera que a

agência da Vila Lalau absorva pelo
menos parte da clientela de

Schroeder. O Município não tem

agência do Banco do Brasil, por
isso os clientes são forçados a

utilizar as agências de Guaramirim
e Jaraguá do Sul. "Pela pro
ximidade, imaginamos que po
deremos atender essa clientela",
conclui o gerente. (LC)

Professores escolhem vagas
a partir do dia 2 de fevereiro
Jaraguá doSul- A 19a CRE

(Coordenadoria Regional de

Ensino) programou para os dias

2,5,6, 7, 8 e 9 de fevereiro o pro
cesso de escolha de aulas nas

escolas da rede estadual, nos cinco
municípios atendidos na região,
Jaraguá do Sul, Guararnirim,
Schroeder, Massaranduba e

Corupá. A convocação é extensiva
tanto para professores efeti vos

quanto para os interessados na

contração temporária. No primeiro
dia (2 de fevereiro), na Escola
Abdon Batista, farão escolha os

professores habi litados, enquanto
que nas demais datas serão aten

didos os ainda sem habilitação.
O atendimento aos professores

incluídos no segundo grupo
seguirá este calendário: nos dias S,
6 e 7 de fevereiro, também na

Escola Abdon Batista, os não

habilitados de Jaraguá do Sul; no
dia 8, na Escola Básica Lauro

Zimmermann, no período ma

turino, não habilitados de Gua

ramirim; nessa mesma data, no

período vespertino, atendimento
aos não habilitados de Schroeder,
na Escola BásicaMiguel Couto; no
dia 9. pela manhã, os não ha

bilitados de Corupá, na Escola
Básica Teresa Ramos, e, à tarde,
os professores não habilitados de

Massaranduba, na Escola Básica
General Rondon.

Antes disso, de 22 a 26 de ja
neiro, as direções das escolas,
conjuntamente com o Setor
Administrativo e de Pessoal da
CoordenadoriaRegional deEnsino,
farão o levantamento das neces-

sidades de vagas (da Pré-Escola
ao EnsinoMédio) para o ano letivo
que inicia no dia 19 de fevereiro,
com o comparecimento dos
alunos. Os professores deverão se

apresentar no dia 12 daquele mês
. \

e participar de treinamentos. A
CoordenadoriaRegional de Ensino
recebeu 748 inscrições em dezem

bro, de professores interessados
na escolha de vagas.

Conforme o coordenador
Anésio Luiz Alexandre, cerca de

800 professores, entre efetivos e

contratados em caráter temporário
aguardam pela escolha de vagas.

Esseprocesso definirá o quadro
de docentes que atenderá cerca de

25 mil alunos em 34 unidades
escolares pertencentes ao ensino

público estadual nos ci.nco mu

nicípios. Ele lembra que os

professores interessados deverão

desde já procurar a CRE para
receber informações sobre como

funcionará a escolha de vagas nas

datas citadas, tendo em vista que
o atendimento será feito por dis

ciplinas e com horários pré-es
tabelecidos.

INOVAÇÃO - Este ano foi
introduzida uma inovação, que é o

atendimento descentralizado com

a inscrição, seleção e escolha
acontecendo num mesmo 10caJ.
Na opinião de Alexandre, a des

centralização facilita o processo e

permite que a própria escola

organize o quadro de professores
para contratação em caráter

temporário, evitando a "descon

tinuidade" no atendimento à

comunidade. (MR)

DelegadodoCreciorientaveranistas
Jaraguá doSul- O delegado

da l l" Região do Creci (Conselho
Regional de Corretores de Imó

veis), Adejair Balsanelli, orienta
veranistas que fazem locações
temporárias de imóveis no litóral
para que procurem imobiliárias e

corretores ·credenciados. Ele

lembra que muitos veranistas são

enganados por pessoas não ha

bilitadas a atuar no ramo, casos

que o Creci vem tentando coibir.
Com a cobertura da polícia, o

Creci recolhe pessoas que atuam

na clandestinidade, operando
locação e venda de imóveis. "O

problema maior é em Camboriú e

Balneário Carnboriú, onde há mais
de dois mil corretores e centenas

de pessoas oferecendo imóveis nas

ruas", conta BalsanelIi. A l I'Regi
ão do Creci atende os Municípios
de J aragu á do Sul, Corupá,

Guaramirim, Schroeder e São João
do Itaperiü, mas o delegado afirma
que tentando auxiliar na fisca

lização nas praias daRegiãoNorte,
onde moradores do Vale do Ita

pocu costumam veranear.

Há poucos dias, BalsaneIli rece
beu reclamação de moradora de

São Bento do Sul que locou casa

em BarraVelha. Ao chegar no local
que tinha alugado, ela percebeu que
tinha sido enganada. "Encaminha
mos essa reclamação para a dele

gacia de Joinville e conseguimos
resolver o problema no mesmo

dia", garante. ..

A orientação também vale para

pessoas que estão procurando ad

quirir imóveis no litoral, para que

certifiquem-se se o terreno é legali
zado e aparece nos documentos da

Prefeitura e do Registro de Imóveis,
evitando complicações futuras. (LC)
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Prisão: Márcio Pereira será julgado por furto qualificado

Desempregado é preso em

flagrante ao roubar veículo
Jaraguá do Sul- A Polícia

Militar prendeu em flagrante, na
noite de domingo, o desempre
gadoMárcio Pereira, 33 anos, na

tural de Trombudo Central, Santa
Catarina. Ele tentava roubar o

veícu lo Monza Classic, cor bran
ca, placa LXN 5061 , de proprie
dade de Nivaldo Pinheiro. Segun
do o delegado de plantão, I1son
José da Silva, Pinheiro estava na

festa do Salão Vitória e, quando
resolveu ir embora, viu seu carro

sendo levado. "O dono do Monza

pegou um táxi, chamou a polícia,
que alcançou o ladrão na divisa
entre Jaraguá do Sul e Guarami
ri rn", destaca,

O delegado informou que
Pereira confessou já ter partici
pado de outros furtos em veícu

los, na região de Joinville. "Ele
foi preso em flagrante e será en

caminhado ao Presídio de Jara

guá do Sul", diz Silva, ressaltan
do que Pereira será julgado por
furto qualificado e que a pena
prevista é de 2 a 8 anos. (FR)

�. 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 seguintes serviços:

- Geometria - Balanceamento - Toda linha de escapamentos.

Rua Prefeito José Bauer, 826 - Vila Rau - Jaraguá do Sul - SC
Fone (OU47) 275-3730 - Fone/Fax (0**47) 275-3605

CULTIVE
COGUMELOS

Aprenda a Rlç:lntar
COGUMELOS tenqo bons

CURSO TEÓRICO E
PRÁTICO NA PLANTAÇÃO E

SUPORTE TÉCNICO
Ajudamos a escolher o local
do plantio e produzir tipo

exportação.

Fone:0«4''') 9915-2,.2'.,;'0
'�<;IX,1 (�n�3tf.-9

w·

elf Hansa 3411 - Três Rio Norte
ail: rmanske@netuno.com.br

Três homens armados roubam

joalheria no centro deJS
Dois participantes
do assalto .foram

presos e um está
sendo procurado

Jaraguá doSul- A Joalheria
e Ótica Simara. localizada na Rua

Marechal Deodoro, foi assaltada

pela segunda vez na manhã de on

tem. Segundo as funcionarias do

estabelecimento, Lói Santos e Kely
Mayer, três homens armados en

traram no local e levaram sete

mostruários de jóias, avaliados em
R$ 5 mil. "Foi tudo muito rápido,
não tinha como fazer nada", relatou

Kely.
O comissário Márcio Cecato

informou que. para efetuar o roubo,
os assaltantes estacionaram o

veículo Fiesta, cor preta,
.

placa
BYM-1819, de Florianópolis, no
pátio do Supermercado Vitória.

"Um dos funcionários do mercado
anotou a placa do carro e passou
para a polícia. o que facilitou o

trabalho". Logo após uma hora do

assalto, dois participantes do furto
foram presos no Parque Aquático
Krause. "O terceiro conseguiu
fugir, mas a polícia está fazendo

Fotos: Edson JunkeslCP

Crime: Santiago, 25 anos, e Alves, 18,foram autuados em flagrante
cerco na região", comunica.

Cristian Santiago, 25 anos, e

Jonatan Alves. 18 . foram autuados
em flagrante. O delegado de

plantão, I1son José da Silva, diz que
a pena prevista para este tipo de

crime varia entre 4 a 12 anos de

detenção, podendo chegar até 16
anos.

O proprietário da Joalheria e

Ótica Sirnara, Reinoldo Esser, diz
\

que este é o terceiro assalto, sendo
um deles na loja situada na. Rua

Barão do Rio Branco, no centro

de Jaraguá do Sul. "São assaltantes
armados que entram num es

tabelecimento, na principal rua da

Veículo 'arrombado

. cidade. Acho que os policiais se

preocupam dernais com o Cal

çadão e esquecem desses pontos
que também são críticos",
considera. Esser destaca que uma

pesquisa realizada entre segu
radoras cariocas apontaram o

Estado de Santa Catarina como o

de maior índice de assalto à

joalherias. "Isso é péssimo, é sinal
que alguma coisa está muito
errada. No meu caso, são três

assaltos em apenas dois anos",
critica. (FABIANE RIBAS)

Até o fechamento da edição não
haviam encontrado o terceiro par
ticipante do roubo.

Jovemmorre
emcolisão

Corupá � O jovem Ari José
de Lima Filho, de 19 anos, mor

reu, sábado, ao colidiro automóvel

Gol, de placa AGT-6630, de Com
pá, contra um poste. O acidente

ocorreu por volta das 21h30, na

Rua Roberto Seidel, entre o trevo

de acesso e a ponte na entrada da

cidade. Conforme informações do
Corpo de Bombeiros, Ari estava
trafegando em alta velocidade

quando a colisão aconteceu,
causando-lhe morte instantânea
devido aos graves ferimentos

recebidos, além de perdas elevadas
no veículo.

De acordo com informações da
polícia, provavelmente Ari estaria
participando de um "racha" com

amigos, quando aconteceu o aci

dente. Ele era funcionário de um

escritório de contabilidade na

cidade e não costumava se envol
ver em ocorrências desse tipo.
(MILTON RAASCH)

Jaraguá doSul- O veículo
Corsa GM, placa MBI-3072, de

Jaraguä do Sul, de propriedade de
Evaldo Augusto. foi arrombado

domingo, na Rua Max Wilhelrn,
próximo à Rádio Jaraguá. O ladrão
levou um aparelho de som, CDs e

uma carteira de couro.

AVISO

Criação de Sindicato e Eleição da Diretoria
Pelo presente edital, o SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS
INDÚSTRIAS QUÍMICAS, DE PLÁSTICOS, DE BORRACHAS, DE PAPELÃO E

ISOPOR, DE JARAGUÁ DO SUL, CORUPÁ, GUARAMIRIM, MASSARANDUBA
E SCHROEDER, por seu presidente, Sr. Sérgio Luis Ferrari, comunica que no

dia 14 de janeiro de 2001 este sindicato foi criado, tendo como base
territorial os municípios de Jaraguá do Sul, Corupá, Guaramirim,
Massaranduba e Schroeder, tendo também na mesma data sido eleita a

primeira Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes da
entidade, sendo eleitos os seguintes trabalhadores:

l2llilliu:ia
-Titulares; Suplentes'
Sérgio Luis Ferrari - Presidente Francisco Ederson Rodrigues Júnior
Marli de Fátima da Silva - Vice-presidenta José Fritzen
Moacir Zamboni - Tesoureiro João Brasil
Nelson Balker - 10 Tesoureiro José Ariel Guenze
Mauro Luiz Pappen - Secretário Valdemiro Luiz Wachholz
Bruno schragle - 10 Secretário Maria Osvalda Santos da Cruz
Ademir Mário Tank - Diretor de Formação Sindical Francisco Olczyk

CooselbQ Fiscal
Suplentes;
Luiz Nadir Moreira sotel
Mário Pomiecinski
Valdir Cervinski

Delegados Representantes
Suplentes'
Mauro Luis Pappen
Mário Tank

Cledes Antônio Görgen
Olivio de Borba
Osni José de Ramos

Ii.tu.IaJ:es :

Sérgio Luis Ferrari
Moacir Zamboni Ademir,

Jaraguá do Sul, 15 de janeiro de 2000,

Sérgio Luis Ferrari
Presidente
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Williams mostra carro novo
no próximo dia 27 de janeiro
A equipeWilliams divulgou ontem que vai

apresentar seu carro de 2001 no dia 27 de

janeiro, ,ern Silverstone.
O time inglês ainda não fez o shakedown

(teste de reconhecimento) do seu modelo

novo. Jaguar, BAR e Sauber foram as úni
cas equipes que já andaram com o carro de
2001.

Segue abaixo as datas das provas que serão
realizadas este ano.

Data

4de'março
18 demarço
Ideabril
15 deabríl
29deabril
t�del'!lOC(il,i0;
'27 demàio
.1OdejUhho
24dejunho
1 dejulho
15 dejulho
29dejulho

, 19 de �g�sto
2 de se'teJJtfbi'
·�6de$et�.·
3Ódesetem

Pizzas •Pequena - R$ 6,90
Grande - R$ t2,90
Gigante - R$ tS,90
Calzone - R$ t6,90

CORREIO00POVO
Assine o melhor

jornal da região
pagando

apenas R$ 8,00
mensais. Em

Jaraguá do Sul ligue
275-0105 ou

371-1919, e em
Guaramirim ligue
para o telefone
373-1238

ir ""Prazer em Entregamos em Guaramírim
atender bem.

'B�.�a,.� Fazendo seu pedido de uma
pizza grande ou gigante

você ganha uma minipizza
de banana nevada371-''''

Pref. Waldemar Grubba, 2176 - Vila Lalau - Jaraguá do Sul

Tudo em Granitos eMármores
Pias - Cozinhas - Túmulos - Soleiras

JARAGUÁ DO SUL, 16 DE JANEIRO DE 2001

Não há nada como férias. Amanhã terminam as minhas,
reduzidas a meros dez dias de ócio com este breve intervalo

para escrever qualquer coisa sobre Fórmula 1. Que nem é tão

difícil assim, embora há dez dias eu não leiajornais e só tenha
assistido aos noticiários pelaTV ocasionalmente. Mas hoje,
com a Internet, alguns cliques e sabe-se logo o que está
acontecendo por aí.

Pois deimeus cliques agora hápouco, comenorme remorso,
soube que não anda acontecendo nada na F-I que mereça
qualquer tipo deanálisemais profunda. Até a Ferrari está de
férias. Nos Alpes Italianos, com seus pilotos fazendo aquelas
juras de otimismo de todos os anos e a imprensa babando por
eles entre uma descida de esqui e um tombo na neve. Prefiro
meu sol e meu mar.

Onde estou, ninguém fala sobreF-I. E ninguém sabe que
trabalho com F-I, o que também é uma vantagem. Pode-se
conversar sobre outros assuntos, em geral bemmais amenos,
sem ter de responder o irrespondível, aquelas coisas de

sempre, por que oRubinho não ganha do Schumacher, quando
vai aparecer outro Senna, esses temas recorrentes e

aborrecidos.

Nem é culpa de quempergunta. Imagino que os jornalistas
que estiveram cobrindo a final da Copa de 98 na França
também tenham de responder centenas de vezes às mesmas

questões; como se soubessem de algo que ninguém sabe, os
curiosos esperamisso dos especialistas, revelações, novidades,
notícias exclusivas, para contar aos amigos, comentar no jantar.
Aliás, um deputado perguntou algo parecido ao Ronaldinho
naCPI, uma coisa patética, por que você não estavamarcando
o Zidane e por que o Brasil perdeu a final, e o Ronaldinho,
coitado, obrigado a encarar com paciência oriental aquele
bando de funcionários públicos despreparados, tendo de fazer
uma dificílima ginástica verbal para não responder com outra

pergunta, como é que o alguém tão burro como o senhor

consegue se eleger?
Mas isso é outro assunto, voltemos às férias e àF-I. Até

agora apenas um carro novo foi apresentado, o da Jaguar, e
só aBAR e a Sauber começaram seus testes com osmodelos.
2001.

É tudo muito inconclusivo, e de uns anos para cá decidi

restringir análises de testes de inverno porque eles quase

sempre não são uma indicaçãomuito clara do que vai acontecer
no campeonato. Vou �proveitar o fim de minhas férias.

Schumacher e oBarrichelIo fazem omesmo na neve italiana, e
você esperamais uma semanapara ler algo relevante sobreF
I. Todosmerecemos férias.

O leitor também. (FLAVIO GOMES)

Férias para todos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




