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Luiz Inácio Lula da Silva, entre a senadora eleita Ideli Salvatti, o ex-candidato ao Governo do Estado José

Fritsch, e o deputado estadual eleito .Dionei da Silva (camisa vermelha), quando da visita a Jaraguá do Sul

Lula é

o presidente do Brasil e

LHS o novo governador de se
o ex-metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva, 57 anos,

foi eleito presidente do Brasil com mais de 60% da

preferência do eleitorado. Se a vitória de Lula foi fácil e

já esperada, o mesmo não se pode dizer da conquis-

Os alunos do Centro de Educação Infantil Maria Rosa
Donini divertiram-se ao ouvir histórias. Página 8

ta do Governo do Estado. Luiz Henrique da Silveira

(PMDB) venceu Esperidião Amin (pPB).numa disputa
onde cada voto teve a sua importância valorizada.

,

PÁGINAS 3, 4 E 5

,f
Fotos: Cesar un es/C P

Moradores da Rua Germano Stolf, na Vila Lenzi, re-

clamam do abandono pela Prefeitura de JS. Página 7

GUINDASTES �

�ARAGUA
'ii 273-1000

Coletiva à imprensa foi realizada
ontem pela manhã, no prédio da
Biblioteca Pública Municipal Rui

Barbosa, onde foi explanado
sobre os 350 livros novos adqui
ridos. Página 7

Nadadores de JS vão

atuar em campeonatos
brasileiro e estadual

PÁGINA 11

Resultado do torneio

de tênis disputado
.

\
no fim de semana

PÁGINA 12

o amlto do cwa�o
www.urbano.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



OPINIÃO2 CORREIO DO POVO TERÇA-FEIRA, 29 de outubro dn

Já ouviu falar de Procusto?
ROSA ,MAmA SARTI - Administradora escolar

Outro dia tive a oportunidade de ler um livro do autor

Marcos Bagno, no qual encontrei a menção a uma

p�ssagem da mitologia grega, muito interessante ...

Ele contava que na velha e boa mitologia grega havia

um personagem muito cruel que se c�amava Procusto.

Perguntava se o leitor já havia ouvido falai desse nome

horrível. E continuava assim... Procusto era um malfeitor

que morava m�ma flores�a. Ele tinha mandado fazer uma

cama que tinha exatamente as medidas do seu próprio
corpo, . nem um milímetro a mais, nem um milímetro a

menos. Quando capturava uma pessoa na estrada,
Procusto amarrava-a naquela cama. Se a pessoa fosse

maior do que a cama, ele simplesmente cortava fora 0,
que sobrava. Se fosse menor, ele a espichava, e esticava

até ela caber naquela medida. Simpático ele, não? Procusto

foi morto pelo herói Teseu, o mesmo que matou o
c-

Minotauro.

Procusto? Mitologia grega? Cama? Tamanho? O que
será que se queria dizer com' isso? Coisas de loucos de

outras civilizações?!?!
Basta se refletir um pouco para se decifrar a simbologia

desse mito. Procusto representa a intolerância diante' do

outro, do diferente, do desconhecido. Representa a visão

de mundo totalitária daquele sujeito que quer moldar

todos os demais seres humanos à sua própria imagem e

semelhança. É a recusa da multiplicidade, da diversidade,
da criatividade, da originalidade.

"Quem, não se conforma ao meu tamanho não pode
andar solto .por aí, a menos que vá jogando fora tudo o

queeu não tenho até caber na minha medida, ou ao menos

que se espiche e se estique até ter o mesmo que eu e ser

igual a mim."

Um' convite a você que lê este texto: pense rápido e

procure identificar que pessoas podem se enquadrar nessa

descrição (políticos em especial), ou até em que ocasiões

nós agimos como Procusto, pois, afinal, não é errado

somente o que o outro faz ... Você vai ter muito com o

que se distrair e se surpreenderá com as conclusões que
você tirará.

É muito bom fazer paradas parar pensar, pois existe

um grupo de pessoas muito interessado que o povo não

perceba as coisas como' elas são... Que ele entre-no ritmo

,alucinante de trabalhar de manhã, (de tarde, de noite e

não perceba a vida passar e seja capaz de enxergar as

.

barbaridades que' são cometidas descaradamente. Que
ele seja bombardeado por informações, mas não consiga
digeri-las ...

''Agora 'é Lula"
A vitóriade Lula, do PT, ao

cargo de presidente da Repú
blica marca uma nova fase na

vida política e econômica do
Brasil. Pela primeira vez um

partido considerado de esquer
da assume o poder com o apoio
de mais de 50 milhões de bra

sileiros, votação que lhe dá o'

direito de entrar no livro dos
recordes como o presidente
eleito com o maior número de

votos em toda a História do
Brasil.

Apesar do clima de conten

tamento e sobretudo de dever

cumprido entre os petistas e
outros eleitores, todos estão em

expectativa. Os que acredita
ram nos projetos do PT estão

ansiosos com o desdobramento
das eleições e, aqueles que não

acreditam, estão pagando para
ver.

Aqueles que não gostaram
do final dessa história não' se

cansam de repetir que Lula não

terá condições de administrar
o País. Muitos ainda se dão ao

trabalho de apostar numa gran�
de decepção do povo em rela

ção ao modelo apresentado pe
lo PT, mas, insatisfeitos ou não,
é chegada a hora de todos os

, população ainda tem ai

dúvidas em relação ao que,

possível fazer e o que Lula

meteu que faria. Um dos
blemas mais graves diz res

à implantação daAlca (ju�
Livre Comércio das Améri

que o novo presidente com

meteu-se a não permitir
acontecesse, sob a alega
que a Alca seria o fim da so

nia nacional.

Outro assunto bastantei
cado, que espera pelo presio
te. eleito, é a reforma ag'
encalhada nos projetos eld

rais de todos os candidato'
o B�asil já teve, desde o in!

da era democrática, represen
da pelas eleições diretas.
rante a campanha, Lula te

que, inclusive, renegar o apo
do MST (Movimento dos Sei!

Terra), numa tentativaJdesvincular o seu nome ao
I

MST. A dívida externa e ast

ções do Brasil com o FMI �I
do Monetário Internacio
também são outras quest
que deixam os brasileiros ar"

ensivos, Agora, é confiarectf.
.

�Itinuar cobrando tudo o que
foi prometido, tanto no âtn�
estadual quanto no feder�"

r Agora, é confiar e

continuar cobrando tudo
o que nosfoiprometido,

tanto no âmbito
estadual quanto no

federal ...J
,

brasileiros assumirem uma

postura coerente, que deve ser

norteada pela simples vontade
de fazer com que o Brasil dê '

certo e sirva de exemplo para
os outros países da América do
Sul.

Sem dúvida, essa foi a elei

ção mais importante que o Bra

sil já passou, inclusive por ser a

primeira do século 21. Mesmo

o PT não tendo conseguido
eleger gQvernador em Estados

que já era poder há muito tem

po, os novos governadores já se

comprometeram em fazer todo

o possível para ajudar no su

cesso do governo de Lula, que,

por sua vez, tem dito e repetido
que vai chamar a todos para
discutir os problemas e encon

trar as soluções em conjunto.
Mesmo com o possível, en

tendimento entre o presidente
da República e os governado
res dos Estados brasileiros, a

•
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As eleições neste segundo turno transcorreram em

clima de tranqüilidade em Jaraguá do Sul e demais

municípios do Vale do Itapocu. Apenas uma urna

apresentou problema e foi substituída sem que
houvesse grandes transtornos. A urna que deu

problema era direcionada às justificativas, instalada

no próprio Fórurp. O chefe da 17a Zona Eleitoral,
Pedro Kramer, disse ontem que tudo correu na mais

absoluta calma.

RAPIDEZ
O tempo médio que o

eleitor levou para esco

lher o governador e o

presidente da República
neste segundo turno foi

'de 10 segundos. A rapi
e, dez é justificada pela re

dução no número de can

didatos e também pelo
fato de que o eleitor foi

'�
treinado para usar a urna

eletrônica. A liberação do

Município pelo Tribunal

Regional Eleitoral tam

bém aconteceu bem antes

do horário do primeiro
turno. Desta vez, os dis

quetes foram enviados

para Florianópolis às 19

horas"e, às 22h30, todas
as pessoas que trabalha

� ram na totalização dos
votos foram liberadas.

ENTRE ASPAS

REVANCHE
Os petistas que foram até

o ginásio de esportes do

Sesi na noite de domin

go, para acompanhar a

apuração dos votos, não

esconderam o espírito de

revanche em relação ao

prefeito Irineu Pasold

(PSDB), que esteve o

tempo todo acompa
nhando os resultados do

seu candidato, o gover
nador Esperidião Amin

(PPB). Alguns, mais exal

tados, gritavam palavras
de ordem desafiando o

prefeito para as próximas
eleições municipais. O

" ,

coro de manifestantes te-

ve o total apoio dos pe
emedebistas, inimigos
declarados do PSDB, de

Jaraguá do Sul.
-

.

"Não vamos governar apenas para quem votou;
em nós. Vamos governar para 175 milhões de

,brasileiros." (A afirmação é do presidente eleito
do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em

seu primeiro pronunciamento como chefe de
Estado).

'
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• COMEMORAÇÃO: VITÓRIA DE LHS DEIXA OS PEEMEDEBISTAS DA REGIÃO MAIS CONFIANTES

Virada de Luiz Henrique
garante o governo para. PMDB

]ARAGUÁ DO SUL -.

Os prefeitos do PMDB

da Região do Itapocu,
mais especificamente
Osvaldo J urck, de

Schroeder, e Luiz Carlos

Tamanini, de Corupá;
estão confiantes com a

vitória de seu candidato

ao Governo do Estado.

Ambos acreditam que o

fato de o governador
pertencer ao mesmo par
tido pode facilitar as re

lações entre o Estado e

os municípios que admi�

nistram, embora ressal

tem que a administração
do novo governador se

rá em prol de todos os

municípios do Estado de

Santa Catarina.

O presidente do PFL

de Jaraguá do Sul, Alci

des Pavanello, também

aposta num governo que
não deve deixar de dar a

devida atenção aos

apelos da região, devido
à importância econôm�
ca que o Itapocu repre-

Arquivo/CP
Luiz Henrique da Silveira foi eleito em disputa acirrada

dual. Semana que vem,

segundo Pavanello, -o

PFL vai realizar uma

reunião com a Executi- '

va para analisar os re

sultados dessas eleições
e também para traçar as

estratégias para as elei-

acontecem daqui a 2

anos. Pavanello aponta
O nome da vereadora

Maristela Menel como

possível candidata à Pre

feitura de Jaraguá do

Sul.

Sobre a escolha do

pública, o líder <;10 PFL

em Jaraguá do Sul

afirma que a decisão foi

do povo, que demons

trou desejo de mudança
desde .o início da ca�- "

panha. "O problema é

que se criou muita ex

pectativa. Agora, vamos

ver o retorno para o

povo", avalia Pavanello.

A presidente do

PSDB deJaraguá do Sul,
Niura Demarchi dos

Santos, afirma que, ape
sar de a vitória de Luiz '

Henrique ter causado

surpresa, o resultado

mostra que os partidos
que permaneceram fiéis

aos compronussos assu-,
midos obtiveram bons

resultados.

Niura lamenta o fato

de que, por divergências
pessoais entre dois líde

res regionais, uma ala do ,

PSDB continuou' coe

rente e respeitou até o

fim as diretrizes partidá
'rias.

senta no âmbito esta- ções municipais, que, novo presidente da Re- (MARIA HELENA DE MORAES)

I
Governador eleito monta equipe para transição

Dr. Pedro Chuji Nishimori
,

CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
,

CRM 8879

Dr. Daniel 'Antonio Wulff
CRM 8835

Membros titulares da sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia

]ARAGUÁ DO SUL -

Luiz Henrique da Silvei

ra (PMDB) foi eleito

governador do Estado

com 50,34°�o dos votos

válidos (1.512.447)',
contra 49,66% (1.491.723)
dos votos de seu adver

sário, governador Espe
ridião Amin (PPB). O

resultado final sobre a

certeza de sua vitória foi

conhecido somente por
volta das 22 horas de do

mingo, depois que foram

apurados os votos da Re

gião Norte, mais especi
ficamente de Joinville,
onde o candidato do

PMDB levou vantagem
sobre o seu oponente.

Além do PMDB e

dos joinvilenses, outros

partidos de oposição
auxiliaram Luiz Henri

que na virada sobre

Amin, entre eles o ,PT,
que declarou apoio à

candidatura do ex-pre
feito de Joinville, depois
que o mesmo se pronun
ciou favorável ao candi

dato do PT à Presidên-

cia da República, Luiz

Inácio Lula da Silva,
rompendo o compromis
so da coligação PSDB/
PMDB no Estado de

Santa Catarina.

Semana que vem, o

governador eleito deve

montar uma equipe de

trabalho para a tarefa da

transição. (MHM)
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.ESPERANÇA: NOVO PRÊSIDE�JTE DA REPQBLlCA APOSTA EM GOVERNO DE MAIS IGUALDADE

I
Lula é eleito com vantagem
histórica, de' mais de 60%

]ARAGuA DO SUL -

Depois de disputar pela
quarta vez o cargo de pre
sidente da República e

amargar, durante 13 anos,
três derrotas seguidas, Luiz

Inácio Lulada Silva, 57

anos, pernambucano e ex

metalúrgico de profissão, )

elegeu-se presidente do

Brasil; com 61 Y/o dos vo-

, tos, contra 38,7%,do seu

adversário, o tucano José
Serra. Em seu primeiro
pronunciamento, feito
ainda domingo à noite,
Lula, emocionado, disse

q);le "a esperança venceu o

medo".

Apesar da vitória espe
rada, milhões de petistas e

militantes de carteirinha
foram para as ruas come
morar o sucesso da cam-

. panha, que se caracterizou
como sendo a segunda
maior votação já n;gistrada
na história do Ocidente, .

superada apenas pelo repu
blicano Ronald Reagan, ao

se eleger presidente dos

Estados Unidos, em 1984.

Ontem, no seu primei
ro pronunciamento à na

ção, Lula enfatizou que vai

gpvernar não apenas para
os que votaram nele, mas

para 175 milhões de brasi

leiros, que contam com o

novo governo para supe
rar a fase difícil em que se

. encontra a grande maioria

Arquivo/CP
Senadora eleita Ideli Salvatti junto com o presidente também eleito Lula da Silva

f;'

do povo brasileiro. Entre
suas frases em favor do

povo, elediz que "o mer

cado precisa saber que os

brasileiros têm que comer

três vezes ao dia". O novo

presidente eleito também
enfatizou quê pretende
cumprir todos os acordos
firmados e que não é a fa
vor do calote, mas sim

contra a exploração.
Em seu primeiro pro

nunciamento como presi
dente eleito, Lula disse que
o Brasil está mudando e

que a responsabilidade de
J '

governar é muito gr,ande.
Ele garantiu que não vai

administrar apenas parà os

, petistas e que todos os par
tidos terão a chance do diá

logo e da negociação nà

PARA PRESIDENTE
Nome n?
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 13
JOSE SERRA 45
Total de votos válidos
Brancos
Nulos
Total de votos apurados

PARA GOVERNADOR
,

Nome
LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA
ESPERIDIÃO AMIN

\

.Iotal de votos válidos
Brancos
Nulos
fatal de votos apurados

busca da solução para os

problemas que o Brasil
enfrenta atualmente.

O presidente eleito
também se dirigiu à comu

nidade internacional, ape
lando para a necessidade
de paz, e ressaltando a pos
sibilidade de se construir

uma sociedade economi

camente auto-suficiente.

,liFarei o que estiver ao meu

alcance para que a paz seja
uma conquista.definitiva do

continente", frisou.

Em Jaraguá do Sul,
centenasde militantes do
PT e do PMDB come

moraram a vitória de Lula,

e de LHS, numa grande
festa ocorrida na Praça
Ângelo Piazera. Param pe
tistas da região, a conquista

Partido
PT
PSDB

Votos
52.793.261
33.370.723

\

86.163.984
1.727.759
3.772.134

91.663.877

Partido \

PMDB'
PPB

I

Votos
1.512.447 .

1.491.723
3.004.170
45.100
189.671
3.238.941

% votos válidos
61.3%
38.7%

% votos válidos
50.3%
49.7%

\
_

. f
"

Votos da Região da Amvali
(Associação dos Municípios

do Vale do Itapocu):
JARAGUÁ DO SUL
Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva
José Serra
Governador
Esperidião Amin
Luiz Henrique da Silveira

GUARAMIRIM
(

Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva
José Serra
Governador
Esperidião Amin
Luiz Henrique da Silveira

CORUPÁ
Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva
José Serra
Governador
Espéridião Amin
Luiz Henrique da Silveira

MASSARANDl{BA -,

Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva
José Serra
Governador
Esperidião Ainin
Luiz Henrique da Silveira .

SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ
..

Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva
José Serra
Governador
Esperidião Amin
Luiz Henrique da Silveira

SCHROEDER
Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva
José Serra

l° turno
.'

42.691
13.735

21.166
18.854

1° turno

8.856
I 2.817

4.642
4,659

l° turno

4.587
2.304

1141

2,.821

I ° .turno
2.813
2.216

2.811
3.619

1° turno

4.481
1.937

3.761
2.727

10tumo'
842
671

973
709

10tumo
5.205
U61

25.83/
37,98�

2°turnJ
9.556
4.246

5,994
7.878

,

2° tu

4.879
2.702

3.524
4.127

2° tumJ

3.551
3.783

1591
3.916

2° turno

5.145
2.918

4:068
4.0l6

1.042
933

do partido ao cargo máxi

mo representa a vit6ria de
I

/

todos os que trabalharam 'BARRA VELHA

para'esse resultado, nâo> Presidente
apenas nessa campanha, 'Luizlnácío Lula da Silva
ma� desde afundação do José Serra
partido na região. O pe- Governador
ríodd de transição deve Esperidião Amin
iniciar oficialmente ama- Luiz Henrique da Silveira _

nhã, quando o presidente
Fernando Henrique Car

doso recebe, em seu ga
binete, o seu sucessor, O

presidente nacional do PT,
José Dirceu, afirmou que
Lula pretende' fazer um

governo que una o País. O

candidato tucano josé
Serra agradeceu os mais de

30 milhões de votos que
I

l-

recebeu e desejou boa sor-

te ao novo presidente
eleito.

2°tuTJl{l
5.472
1.666

F.speciàlização: 'Hospital de Clúlicas F,stad9 do Rio de Janeiro.
i

e Curso na Sociedade Brasileira de OftaItllologia do Rio de JaneirO

.

Fone: (047)275.1150
Av. Mal. Deodoro, 776 • Sala. 12 - Ed. Maximunn C!m1er
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A vida de Luiz Inácio da Silva, antes de ser Lula presidente
Nascido em 1945, foi plantador de feijão e milho,

ngraxate, vendedor de laranja, ajudante de
, turaria. Virou torneiro mecânico e lider sindical.

lllilJ aje, é o presidente da República Federativa do
J�Ó rasil, eleito com mais 60 milhões de votos, pas
J6l ndo assim a entrar na história como o presidente

eito com o maior número de votos na História do
131 rasil.
18� Luiz Inácio Lula da Silva é pernambucano de

aranhuns, onde nasceu, segundo o que consta em

urro
a certidão de batismo, a' 27 de outubro de 1945,

i6 as a data de nascimento é 6 de outubro.

16 O apelido Lula foi incorporado ao nome em

82, por razões eleitorais. Penúltimo dos oito filhos

lI1II Divulgação

I arço de 1979: Lula fala para 80 mil metalúrgicos

, A greve de"1979
A greve de 1979 foi deflagrada a partir da idéia de

de convocar uma assembléia geral da categoria,
ln gente o suficiente para lotar um estádio de futebol.

mo
ln 13 de março de 1979, 80 mil metalúrgicos em

eve ocupavam o gramado e as arquibancadas do
tádio da Vila Euclides, em São Bernardo do Campo.
ln microfone, Lula teve o seu discurso repetido pelos
e ouviam, como ondas sucessivas. Dois dias depois,
ando 170 mil trabalhadores já estavam parados em

odo o ABC, a greve foi considerada ilegal. Na'

adrugada de 22 para 23 de março, enquanto os me

úrgicos permaneciam em vigilia no sindicato, de
rasília, o ministro do Trabalho, Murilo Macedo, falava
ln o governador de São Paulo, Paulo Maluf. Pouco

epois, tropas da Polícia Militar garantiam a in

tvenção no sindicato.
Cotn a Vila Euclides fechada, os trabalhadores

ziarn suas assembléias na Igreja Màtriz de São

� ernardo do Campo. Mas, ao discutir com os em-

r�s,ários, a trégua de 45 dias no movimento, Lula
exigiu e obteve a reabertura do estádio.

O 1 de maio daquele ano coincidiu com o período
e trégua. Participaram 150 mil trabalhadores do ato

��andado por Lula, na Vila Euclides, quando
1n1cius de Moraes recitou "O Operário em

nstrução". Ao final da trégua, a 13 de maio, assinou
" u� acordo considerado razoável entre empresas e

. dlCato" - C"
, a mtervençao 101 suspensa e a greve

o���tada. Embora reduzidos os salários, o, saldo
, l,tJCO do movimento liderado por Lula foi
gnjficativo. '

de Eurídicb Ferreira de Melo e Aristides Inácio da

Silva, passou a primeira infância nos oito hectares

de terra onde a família plantava feijão, milho e

mandioca para o consumo próprio.
Quando Lula completou 7 anos, em 1952, mãe

e filhos viajaram 13 dias de pau-de-arara, do Nor

deste a São Paulo, dividindo a ração de farinha,
rapaduráe queijo. Vieram ao encontro do pai, que
trabalhava como estivador no Porto de Santos. Alu

no do Grupo Escolar Marcílio Dias, onde cursou o

primário, Lula. ajudava em casa engraxando sapatos
ou vendendo laranja e tapioca na estação de barcas
de Santos.

Em 1956, a família mudou-se para a capital

A greve 'de 41 dias
Em 1980, Lula liderou a histórica greve de 41

dias. A campanha salarial dos metalúrgicos de São

Bernardo do Campo e Diadema reivindicava,
sobretudo, garantia de emprego, redução da jornada
de trabalho para 40 horas semanais, controle das

chefias pelos trabalhadores e direito de os dirigentes
sindicais entrarem nas empresas a qualquer hora,
Como os patrões se mostraram irredutíveis às ne

gociações, a greve teve início em 1 de abril, quando
140 mil metalúrgicos cruzaram os braços.

A repressão ao movimento incluiu até heli

cópteros do Exército, que, armados de metralha

dora, sobrevoaram as assembléias da Vila Euclides.

Lula conseguiu que os trabalhadores não se deixas

.sern intimidar. Enquanto cantavam o Hino Nacio- ,

nal, todos erguiam bandeirinhas do Brasil.

Em 17 de abril, o ministro do Trabalho, Múrilo
Macedo, decretou a segunda intervenção no

sindicato presidido por Lula, cassando seus diretores
da vida sindical, mas sem conseguirem que se

afastassem do comando do movimento. No, dia 19,
às 6 horas, Lula foi prçso em sua casa pelo Dops,
numa operação coordenada pelo governo de Paulo

Maluf, e que envolveu a prisão de inúmeros diri-

.

gentes sindicais em todo o ABC, inclusive juristas
e sindicalistas de São Paulo.

No 1 de maio, Lula .teve a alegria de saber, na

prisão, que 120 mil pes:oas haviam s,e reunido

numa manifestação em São Bernardo do Campo.
A tristeza, poucos dias depois, foi obter permissão
especial para, escoltado, comparecer à missa, de

corpo presente de sua mãe. Como forma de pressão
para que os patrões retomassem as negociações,
Lula e seus companheiros

de cárcere fizeram seis dias de greve de fome.

Em 20 de maio de 1980, Lula teve sua prisão
preventiva revogada. Julgado pela Justiça Militar,
em novembro de 1981, Lula foi condenado a 3 anos

e 6 .meses de prisão. Sentença anulada poste
riorrnente. A greve terminou em '11 de maio, com,

um saldo de um gtande avanço politico na

organização da classe dos metalúrgicos do ABC.

paulista. Morava na Vila Carioca, num quarto e co

zinha nos fundos de um bar. Aos 12 anos teve seu

primeiro emprego, como ajudante numa tinturaria.

Dois anos depois, ingressou numa metalúrgica e

obteve o diploma de torneiro mecânico, no Senai.

Em. 1967, Lula pisa pela primeira vez no Sin

dicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo,
época em que trabalhava nas Indústrias Villares.
Em 1969 foi eleito suplente de diretoria executiva.

, Em 1975 assumiu pela primeira vez a presidência
do sindicato, eleito com mais de 90% dos votos da

categoria. Reeleito em 1978, inovou as campanhas
salariais, introduzindo a luta pela reposição salarial

e promovendo amplas mobilizações de massa.

Divulgação
Casamento de Lula com Marisa. Foi ela que costurou
a primeira bandeira do partido

o Partido dos Trabalhadores
A proposta de criar o PT surgiu em julho de 1978.

No Hotel Bahia, em Salvador, onde participava de

um congresso dos petroleiros, Lula declarou à

imprensa que já estava na hora de a classe traba

lhadora criar o seu próprio partido politico. Lula

percorreu o Brasil para convencer a classe tra

balhadora de que era inútil esperar que o Congresso
Nacional fizesse leis favoráveis aos assalariados. A

Primeira reunião histórica do PT aconteceu em
I.

janeiro de 1980, num' antigo reduto da burguesia
paulista, o Colégio Sion. Intelectuais corno Antônio

Cândido, Mário Pedrosa e Sérgio Buarque de

Hollanda logo aderiram à nova proposta partidária.
Em 1982, o PT, que já congregava 400 mil mili

tantes em todo o Brasil, lançou Lula candidato a

governador de São Paulo. Apesar da faltá de recursos

para a campanha, Lula obteve 1,2 milhão de votos.

Em 1986, elegeu-se à Assembléia Nacional Cons

tituinte, com 652 mil votos, o maior índice obtido

por um deputado federal naquela eleição.
Presidente do 'partido, reeleito desde sua

fundação em 1980, Lula deixou o cargo em 1987,
reforçando o principio do rodízio na direção par
tidária. Desde então tornou-se presidente de honra

do PT. Ajudou a fundar a CUT (Central Única dos

Trabalhadores), a CMP (Central de Movimentos Po

pulares) e o Instituto Cidadania, do qual é pre
sidente.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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6 CORREIO DO POVO ECONOMIA TERÇA-FEIRA

IALTERAÇÃO: �ÓRMULA DE CÁLCULO DO PIS PASSA A TER UM SISTEMA NÃO CUMULATIVO

Minirreforma 'tributária vai
ser discutida hoje, na Acijs

, ]ARAGuA DO SUL-,
No primeiro dia de de

zembro, entra em vigor
as modificações referen
tes à apuração do PIS

(programa de Integração
Social), através da Medi
da Provisória na 66, de

29/8/02, também deno
minada de minirreforma

tributária, editada pelo
governo federal. Os re

flexos dessas alterações
atingirão todos os se

tores da economia, mas

com efeitos ainda maio

res para os prestadores /
, Consultor .Pedro Anders, da KP�G, fala a empresários, na Acijsde serviço. Para discutir

bre a aplicação dessas

regras, principalmente
quat;lto aos créditos que
as empresas podem _

re

conhecer. Na prática, a

partir dos exemplos ana

lisados, não há redução
na carga tributária, ocor

rendo somente uma

equalização nos diferen
tes setores da economia.

Por outro lado, as ex

portadoras foram bene
ficiadas com a MP na 66,

essa e outras mudanças
na legislação, a Acijs
(Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do

Sul) sedia hoje, das 14
às 18 horas, no Cejas
(Centro Empresarial de

Jaraguá de Sul), painel
organizado pela Consul

toria KPMG, direciona
do aos profissionais li

gados ao direito tributá

rio, comerciantes e em

presários.

De acordo com o di
retor de impostos da

consultoria, Pedro An
ders, a fórmula de cál
culo do PIS foi alterada,
sendo que a alíquota
elevou-se de 0,65% para
1,65%. Haverá, noen

tanto, uma sobrecarga
no setor de serviços e

um alívio nos setores da
indústria e do comércio.

Segundo ele, ainda res

tam muitas dúvidas so-

sob análise; pois terão

direito ao crédito do PIS

sobre a aquisição dos
insumos utilizados nos

produtos exportados,
ainda que as vendas pa
ra o exterior não sejam
tributadas. "Uma vez

mais, a suposta atenua

ção da carga tributária
resultou no agravamento
do ônus tributário para
alguns setores", acredi
ta. (JULIANA ERTHAL)

Ação Livre no maior evento de esportes de aventura
]ARAGuA DO SUL - outubro e 3 de novem- alizar nacionalmente o hoteleira, agências de

A Ação Livre, operado- bro, e reúne empresas eco turismo praticado ecoturismo e operado-
ra de turismo receptivo, comerciais e de servi- na Região Norte de res de esportes de aven-

representará Jaraguá do ços relacionados ao es- Santa Catarina. tura estarão pela pri-
Sul e região na quarta porte de aventura, colo- Segundo ele, a parti- meira vez na feira, com

edição da ASF, (Adventu- cando-os em contato cip,ação da Ação Livre apoio da Santur (Santa
re Sports Fair), maior com o público interessa- na ASF foi viabilizada Catarina Turismo). "Em,
evento de esportes de do no cenário do turis- através da parceria com um estande de 36m2, os

aventura do Brasil. mo radical. a Rede Accor Hotels catarinenses vão mos-

A feira acontece no De acordo com o tu- (Hotel Parthenon Cen- trar que o Estado tam-

pavilhão da bienal do rismólogo Fenisio Pires tury), Hotel Itajara e a bém é destino para os

Ibirapuera, em São Pau- Junior, é a grande opor- griffe Mineral (Marisol). amantes do turismo de

lo, entre os dias 30 de tunidade para contextu- Empresários da rede aventura", finaliza. (JE)
I

PALESTRA
Nesta quarta-feira, o professor Heu Farah profe
palestra sobre "Educação Financeira", a partir d

19h40, no Market Place, localizado na Rua Reinai
Rau, número 60. Para participar como ouvinte bas
levar um quilo de alimento não perecível, que s

entregue a Ajadefi (Associação J araguaense a
Deficientes Físicos). Mais informações no 370,636
com Vancle da Silva Cunha.

ACIJS
O Núcleo de Automecânicas da Acijs (Associad
Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul) promov ,

de 28 a 31 de outubro, das 19h30 às 22h30, na 06' ,

Mecânica Baumann, o curso de "Injeção Eletrôni

Motor Fire". Oínstrutor seráJonas Miers, profissio
do Senai (Serviço Nacional de Aprendizage
Industrial), de Joinville, Fetesc e CotrageL
investimento é de R$ 170,00 para integrantes
núcleo /associados a Acijs, e de R$ 190,00 para

.

sócios. Informações e inscrições no telefone (47) 371

1044.

SESC
O Sesc (Serviço Social do Comércio) promove, no

'dias 12 e 13 de novembro, no auditório da Acij
(Associação Comercial e Industrial deJaraguá do S

,

das 19 às 22 horas, a palestra "Oficina Motivação p

Vencer", ministrada pelo consultor e motivados Mári

Domingos, com 25 anos de experiência no ramo, Pali

empresas associadas a Acijs, o investimento é de lU

20,00 para as inscrições feitas até o dia 5 de novemb

Ingressos à venda na central de atendimento do Ses

em J araguá do Sul.

TREINAMENTO
Fausel & Associados Ltda., especialista na área d(

se'gurança do trabalho, oferece treinamento d(

segurança na operação de caldeira (formação,
operador de caldeiraj-que acontece nos dias 29,30(
31 de outubro e 1, 5, 6, 7, 8, 12 e 13 de novemb!�
das 18 às 22 horas, a ser realizado no Edifício
Domingos Chiodíni, sala 303, localizado na Rua João
Marcatto, 13, Centro. O treinamento é obrigatório I

para operadores de caldeira. Útil para técnicos d(

segurança, cipeiros, mecânicos de manutenção e outra!

profissionais comprometidos com a segurança nO

trabalho. O investimento é de R$ 160;00 pai
I

participante para empresas associadas a Adjl
(Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do S�,

Apevi (Associação das Micro e Pequenas Empresal)
e Aciag (Associação Comercial e Industrial Agrícoll
de Guaramirim), e de R$ 180,00, por participaotl
para empresas não associadas a estas entidades.

PorcellanatosEliane.
Aqui tem a qualidade que, você

procure com as melhores condições.
Porcellanatos

eliane
L o J A S

BREITHAUPT
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UGA-5E - casa na Vila Lenzi ou

vaBrasília até R$ 200,00.
atar: 372-3492 após 18h el
gmar.

RRA DO RIO CERRO - vende-se,
alv., 140m2, gar. el 3 carros.

atar: 376-2308, cl Marli ou 376-
91, cI Ana Paula.

LOT. FIRENSE - vende-se, madeira.
R$ 25.000,00 e o resto Pare.
Tratar: 9101-4807 ou 273-0347.

PARANÁ - vende-se, na cidade de

Palatina, ou troca-se por casa em'

Jaraguá do Sul. R$ 25.000,00.
Tratar: 9953-4012, cl Edinei.

RIO MOLHA - vende-se, de mad.,
próx. a gruta. Tratar: 9993-6992.

RIO MOLHA - vende-se, el 800m2,
acompanha lagoa cl 1000m2, casa

em const. CI 8�m2. R$ 40.000,00.
Tratar: 276-335'3.

,

VENDE-SE - semi-acabada, el
70m2, terreno cl 380m2, sito na

Tifa Martins. R$ 16.000,00 + presto
Do terreno (neg.). Tratar: 370-8097
ou 9104-5468. CRECI 9839.

VENDE-SE - em reforma, vista
panorâmica de toda rua Joinville.
Localizada na R: Águas Claras,
sendo a ultima casa à esq., s/n·.
Preço nego e aceita-se troca.
Tratar: 9952-1836.

VENDE-SE - el 1.350m2, el casa

mista; na Rua Bertha Weege.
Tratar: 370-8097 ou 9104-5468.
CREC19839.

VENDE-SE-el 600m2, el casa

mad., cl i50m2, sito a Rua Luiz

Gonzaga. Preço neg., Jguá Esquer
do. Tratar: 370-8097 ou 9104-5468.
CREC19839.

VILA NOVA - vende-se, el 2 pisos,
cl 275m2 e terreno cl 494,50m2,
sito na Vila Nova, área nobre. Valor
a cornb. Tratar: 370-8097 ou 9104-
5468. CRECI 9839.

CI'NTRO - vende-se, cl 3 dorm.,
ótimas cond. Entrada + finane.
Aceito carro, no negócio. Tratar:
9979-9970.

DIVIDE-SE - procura pessoas.
Tratar: 371-9917 ou 9956-6839.

DIVIDE-SE - rio centro. Tratar: 9975-

6818,cl Giorgia.
-,

PiÇARRAS - vende-se, Ed. Ana
Paula, avo Beira Mar, 9· andar, cl
97m2, el 3 qtos, 2 bwc, sala,
sacada, todo mob., el gar. R$
45.000,00. Tratar: 9973-5212 ou

371-6418.

PRECISA-SÉ - alugar 1 qto. Tratar:
9124-7309.

SCHROEDER - vende-se, financiados,
próx. a Marisol. Tratar: 9133-7539.

Tratar: 376-2601 ou 9112-3947.

PROCURA-SE - moça pI dividir apto,
no Centro, Tratar: 9973-5404.

PROCURA - SE - moças ou rapazes
pI dividir apto no Centro. Tratar:
9121-3179.

PROCURA-SE - ap. pequeno pi
alugar pI casal. Tratar: 371-4191 ou

275-3387.

ÁGUA VERDE - vende-se, el
588,00m2, pronto pi construir, próx.
a Unerj. Tratar: 9133-7539.

AMIZADE - vende-se terreno cl 350m2•
Rua Ewaldo Schwarz. Tratar: 376-2092

AMIZADE - vende-se, R$ 3.000,00
entrada e o restante em 50 pgtos.,
próx. ao Clube dos Viajantes. Tratar:
372-0074 ou 9112-4711, cl Elson.

BARRA DO RIO CERRO - vende-se,
antes da Tritec, 350m2. R$

,

10.000,00. Aceita-se carro ou moto
no nego Tratar: 9963-5287.

, COMPRA-SE.., terreno de 600 a

800m2, bem localizado. Tratar: 9122-
5747 Creci: 4820

'

ILHA DA FIGÚEIRA - vende-se área
de terra de 100mts, ótima localiza
ção. R$ 13.000,00 nego (aceito
carro). 276-3206 oU·9993-0623.

ITAJUBA - vende-se ou troca-se, el
300m2, a 500m da praia. Tratar:
370-5187.

JARAGUÁ ESQUERDO - vende-se,
20x30m. R$ 22.000,00, lot.
Juventus. Tratar: 372-0074 ou 9112-
4711, c Elson.

PRÓX.UNERJ - compro terreno de
600 a 800m2• Tratar: 9122-5747 -

Creci-4820

SÃO LUIZ - vende-se, cl 428m2,
próx. Caie. R$ 21.000,00. Tratar:
370-7331.

TERRENO - vende-se, 2, cl 600m2
cada um. R$ 8.0.00,00, os dois.
Aceita-se carro ou moto no nego
Tratar: 374-1588.

TERRENO - vende-se, el 375m2, cl
casa de madeira. R$4.000,00 +

financ.R$150,00. Tratar: 9991-6059.

TERRENO - vende-se, situado na

Rua Berta Weege, 1945, cl
7.500m2, cl casa de alv.ce 100m2•

TERRENO - vende-se, el 300m2,
situado em Rio da Luz. R$
11.000,00. Valor nego Tratar: 370-
8097 ou 9104-5468. CRECI 9839.

TRÊS RIOS DO NORTE - vende-se vári
os terrenos (prox. Escola Viter Meireles).
Tratar: 276-0605 ou 275-0069.

VILA NOVA - vende-se, área 20.000m2

(75x260m), ótima vista. Aceita-s'e car

ro no negócio. Tratar: 9979-9970.

A melhor em comunicação visual
Mídia Externa e Interna.

\

I

Av. Pref. Waldemar Grubba, 1583
Fone/Fax (47) 371-8637 - Jaraguá do Sul - se

ernail: dumkep@netuno.com.br
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Programação de Cursos
PERíODO HORÁRIO INVESTIMENTODIASeH

Controle Financeiro e Contábil

19h às 22h
.

1+1 R$ 120,0039h 29/10 a 10/12
r

Maquilagem

16h 04/11 a 02/12 2D feiras 09h às 12h ou 19h às 22h R$ 210,00

Decoração de Vitrinas

18h às 21h 1+1 R$ 75,0012h 11/11 a 111/11

Embalagens Natalinas e Ocasiões Especiais

15h 18/11 a 03/12 3D e 5D 18h30 às 21h30 .1+1 R$ 183,00

A Arte de Bem R.eceber e Servir

·14h às 17h R$ 200,0020h 18/11 a 26/11

Atendimento e Vendas no Varejo

15h 26/11 a 29/11 19h às 22h 1+1 R$ 70,00

Oratória

15h .25/11 a 29/11 19h às 22h, R$ 130,00

* Decoração de Ambientes
* Etiqueta Social e

Profissional
OBS.: ao final do curso

* Workshop - Como se Ves
tir com ElegânciaLANÇAMENTOS PARA

NOVEMBRO E
DEZEMBRO * Oratória Nível II

CiJSESC
SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
CENTRO DE ATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

O SESC JARAGUÁ DO SUL opresento o Oficino MOTIVAÇÃO PARA VENCER, com o Consultor Mório Domingos. SenhorIo) Empresóriolo),
o SESC coloço-se à disposição poro umo visito à suo emprese, poro divulgação, em especial 00 RH (Treinamento e Desenvolvimento)
da sua empresa comercial, industrial e de serviços. Basto ogendarpelo fone (47) 371-8930 e iremos até vo.cê.

I
-

MOTIVACAO PARA VENCER
,.

Com o Consultor e Motivador MARIO DOMINGOS

Dias: 12 e 13 de novembro das 19h às 22h
Local: Grande Auditório ACIJS

CONTÉÚDO DA OFICINA: -,

Importância de trabalhar em equipe; Disposição para as mudanças; Relacionamento entre os funcionários; Visão de
Futuro; Espírito de Liderança; Desenvolvimento da criatividade; Saber ouvir; Comprometimento

COM CERTIFICADO EMITIDO PELO SESCe COFFEE BREAK

OFERTA DE LANCAMENTO:
Para empresás associadas a ÀCfJS, e estudantes �m gera� garantindo sua vaga até dia 05 de

. novemb�o de 2002;ingressos à venda no valor de RS 20,00 por pessoa.,
Investimento:

Comerciário e Dependente: RS 25,00 Empresários e Conveniados: RS 35,00
.

Comunidade em geral: RS 40,00

Ingressos à vend_a a partir de 28/10 na Central de Atendimentos do SESC Jaraguá do Sul

Rua Preso Epitócio Pessoa, 1273 - Centro',
www.sesc-sc.com.br / e-mail: caiaraguadosul@sesc�sc.com:br

Fone/Fax: 371-8930 - Fone: (47) 371-917

TERÇA-FEIRA, 29 de outubro de 2002

RIO MOLHA - vende-se, cl
área de 20.850m2, R$
130.000,00 ou de 40.850m2, R$
160.000,00, ou área total de

140.850m2, R$ 360.000,00, á
6km do centro, perto de tudo

que vc precisa. Local cl toda

infra-estrutura, chalé e edícula
no estilo suíço, aq. á lenha e

parabólica, rede sanitária

septica, rede hidr., direto da

nascente, rede elétrica cl ilumi

nação externa, gatpão cl

COMPRA E VENDA
DE CONSÓRCIOS

(DE CARROS, MOTOS, CAMINHÕES E IMÓVEIS)

COMPRO CONSÓRCIOS
DE CARROS, MOTOS OU

CAMINHÓES, COM MAIS
DE 1.5 PARCELAS

PAGAS. PAGO A VISTA

Tratar: (47) 9951.�905

empregos
2730002.

PROCURO PESSOAS - sérias e

decididas pI trabalhar a partir de

casa, período parcial ou integral.
Requisito: telefone. Tratar: 371- ..

6418 ou 9992-6045.

www.hom.com.br/dinheiro

REPRESENTANTE - Chec Chec - SPC

do Brasil - admite representante
comercial para atuar em Jaraguá do
Sul e região. Tratar: 370-6615.

VENDEDORES - precisa-se, cl
experiência, na área de consórclo.:
ótima remuneração. Tratar: 371-

8153, Consórcio União.

VENDEDORES - precisa-se, pI atuar

em loja de brinquedo do Shopping.
Tratar: 9117-3289, cl Ana Lúcia.

veículos
ótimo estado, marrom met. R$
4.500,00. Aceita-se troca no nego
Tratar: 9111-7033.

CflEVETTE - vende-se, 87. R$
3.500,00. Tratar: 9111-1452.

CHEVY - vende-se, SLE, 87, branco,
alc., ótimo estado. R$ 4.150,00.
Tratar: 373-0422 ou 99754623.

CORSA - vende-se, 99, prata, ou tro

ca-se por um terreno. Tratar: 371-7260.

CORSA - vende-se, 4p, 97/98, cl
3.000,00 + 36 parco R$ 250,00, v.e.,

trava, alarme, d.h. Tratar: 9123-

7514, çl Mateus.

I

CORSA SEDAN SUPER - vende-se,

quitinete, canil, lagoa e mais
terrenos prontos pi construir
aceito imóveis e veícul'os cf'
parte do pgto , Tratar: 370.
8563.

VENDE-SE - terreno pi chácari
cl 40.000m2, sendo 10.000m
área plana, cl 2 riachos, cf
água cristalina, lago, caminho
pI Pomerode. Próx. Parque
Aquático Paraíso, 12krÍ1 do
centro. R$ 35.000,00. Tratar:
370-8928, cl Marcus.

VENDE-SE - 2 morgãos deterr
cl casa em alv. R$ 40.000,00
Tratar: 9123-7514, cl Mateus.

ESTAGIÁRIO
Estamos cadastrando
estudantes do Ensino

Médio, Técnico e Superiol.
Comparecer a Destramed,
Av. Getúlio Vargas, 99,

sala 7, piso superior.
Tratar: 275-2088

CENTENÁRIO - aluga-se, R. Fidélis

Stinghen, 64, esquina. Tratar: 37Q.3561.

CONSULTÓRIO - divide-se de Psico

logia, no centro, Tratar: 371-0503

GALPÃO - aluga-se prox. Samae. R:
Ervino Menegotti, 1.190. R$ 250,00.
Tratar: 273-6113.

LANCHONETE - vende-se no começo
da Reinoldo Rau. R$ 3.000,00.
Tratar: 9123-5357.

DESENHISTA - precisa-se, cl amplo
conhecimento em Photo Shop.
Tratar: 37().8237.

PROCURO PESSOAS - pi área de

vendas e liderança pI trabalhar cl
produtos naturais pI saúde e

beleza. Tratar: 273-0383 ou 9118-

8386.

PROCURO PESSOAS - pI área de
vendas e liderança pI trabalhar cl
colchões magnéticos e acentos

magnéticos pi carros. tratar: 273-
0383 ou 9118-8386.

PROCURO PESSOAS - pI trabalhar

cl distribuidor ou supervisor. Tratar:

ASTRA - vende-se 01, 2p, GLS,
compl., 20.000km. R$ 26.500,00.
Aceito proposta. Tratar: 371-5233 cl
Marcio Aurélio.

BLAZER - vende-se Exc., 97 preta,
compl., cl gás. Natural. Tratar: 275-
6060.

CHEVETTE-vende-se, 87.R$
3.200,00, ou troca-se por moto ou

construção em andamento. Tratar:

372-3061, cl Adriano.

CHEVETTE - vende-se, SL, 89, em

OFEREÇO-ME - pi cuidar de

pessoas (idosas, doentes ou

somente pI companhia), posso
pernoitar ou ficar 24h. Tratar: 371

0462, cl Nena.

OFEREÇO-ME - pI lavar e passar
roupa em casa. Tambêm cuido�

crianças. Tratar: 273-5086, c/
Marcia.

OFEREÇO-ME - pi trabalhar.
Cursando Sistemas de

Informação.Tratar: 372-3922.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar.
Doméstica (mensalista, sem

pernoitar). Tratar: 273-0782, pela
manha ou a noite.

PROCURA-SE - de costureira,
dobração, etc. Tratar: 276·3100.

PROFESSOR PARTICULAR - oler

me pI dar aulas de Química e

Matemática. Tratar: 275-1856.

QUíMICA - ofereçome p/atuar I

responsáblíldade técnica paraem�
sas da área química.Tratar: 275-1

iJiÍ
99, verde met., som cl CD, ala;
R$ 13.600,00. Tratar: 275-3721
37Q.1953, após 15h.

____-/
.

.

u�CORSA SUPER - vende-se o
I

se, 98, 4p, limpador diant. e tra5"1
qté e frio. Aceita veículo no valO�
tre R$ 6.500,00 e R$ 7.000'00il.
mir R$ 312,00. Tratar: 9�
CORSA SUPER _ vende-se, 97,c/
V.t. e rodas esp. R$ 9.500,00.
Tratar: 371-5393.

. . ----:;
CORSA WIND - vende-se, 95, g��
e assumir financ. Tratar: ;:!7&3 I

KADETT - vende-se, sport �·�o,�
vermelho, único dono. R$ 10'74
Tratar: 379-1310 ou 9973-58 .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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recruta e seleciona para admissão
imediata as seguintes vagas:

\
VAGAS ABERTAS· 28/10/02
'PROFESSOR DE IDIOMAS (4958) ambos os sexos, um professor de inglês e um de espanhol
'AUX PRODUÇAO (4767/1924) sexo masarlino, segundo grau,
'OPERADOR DE PRODUÇAO (4811/4960) sexo masculino, primeiro grau, vogas poro 1', 'J' e

�Iumo
_

'OPERAPOR DE PRODUÇAO (4813/495�) ambos os sexos, ginásio
, ENROLAPOR (4822) segundo grau, sexo moS(ulino,
'OPERADOR DE BOBINAGEM I (4825) sexo feminino, ginásio,
, OPEIiADRO DE MONTAGEM I (4872) sexo masculino, ginásio
'EMPREGADA/GOVERNANTA (4888) poro Corupá, preferenda que durmo no coso

'MONTADOR (4969) sexo masculino, primeiro grau, experiência em monlagem mecônica, hi
dráulico
'SERRALHEIRO (4968) sexo masculino, primeiro grau, conhedmento em leitura e inlerpretação
de desenho, experiência não é exigido.
'ALMOXARIFE (4967) com experiênda, sexo masculino, primeiro grau, que saiba ler e interpre
lar desenhos,
• OPERADOR DE MONTAGEM_(4966) sexo masculino, ginásio.
'REPARADOR DE INSTALAÇOES (4925) sexo masculino, conhecer os tipos de ferramentas/
equipomenlos necessórios poro executor o trabalho, bem como seu manuseio, possuir conhecimen·
lo de técnicos de pintura !
, FRESADOfl/FERRAMENTEIRO ( 4947) sexo masculino, primeiro grau
'FARMACEUTICO (1946) ambos os sexos, poro Massaranduba
'PROJETISTA MECANICO (4944) sexo masculino, segundo grau
, VENDEDOR (4943) sexo masculino, segundo grau, conhecimento em auto peças, mecônica,
porquimetro
'RECEPc/ONISTA!TELEFONISTA (4934) sexo feminino, segundo grau, com experiênda poro
Ilhroeder

.

'MOTORISTA PARA ENTREGAS (4928) sexo masruline, experiênda em entregas, preferencia
de comes

.
.

'ASSISTENTE DE MATERIAI� (4923) sexo masculino, experiênda em olmoxorife
'AUXILIAR DE EXPORTAÇAO (4926) horário normal, oferece plano saúde, dá treinamento,
lonhecimento em inglês e espanho, prefere com curso de comércio exterior, irá fazer o porte
administrativo e doculJ1etnal de exportação
'VENDEDOR DE VEICULOS (4918) ambos os sexos, segundo grau, o empresa oferece VA, seguro
de vida, plano, saúde, exige experiência
'AUXIUAR DE REFEITORIO (4882) sexo feminino, primeiro grau, limpeza geral, pisos, sanitá
rios, vidros, calçados, salão de refeições, cortinas, solo de reuniões, teto, organização em geral e
no 5I!lo de material de limpeza, havei possibilidade e assumir 2' ou 3' turno.
'AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS/ATENDENTE (4808) Poro floricultura, Sexo masculino,
primeiro grau, com habiliíação, e gue goste de plantas
, VENDEDOR (4807) Poro floricultura, sexo masculino, habilitação, primeiro grau
'.REPRESENTANTE COMERCIAL (4790) 10 vogas, ambos os sexos, possuir firmo registrado e

dlenlelo no área de confeccão .

'CONFERENTE (4734/4758/4854) horário comercial, irá receber produtos de fornecedores e

lonlerir e ajudar nos organizações do setor, conhecimento em informático
.

'AUXILIAR ADMINISTRATIVA (4699) - sexo feminino, conhecimento em informático, preferendo
londidatos com experiência em material de construção

'd ATENDENTE(4744) - sexo feminino,solteira e disponibilidade poro trabalhar no praia no final
o ano

'ENGENHEIRO SANITARISTA OU TÉCNICO - experiência em Trotamento de Águo, Efluentes e

Cold1iraria. Ambos os sexos.
'TECN/CO DE LABORATÓRIO (4632-E) e- Curso Superior. Desenvolverá produtos de segmento
frigorifico.
'FRESADOR
, SERRALHEIRO
, CALDEIREIRO
, TORNEIIIO MECÂNICO

VAGAS BREITHAUPT
'ATENDENTE DE ACOUGUE ( 4932) sexo feminino
'EMPACOTADOR (4719/4776/4939) ambos os sexos
• GUARDA (4917) sexo masculino, primeiro grau
'AUXIUAR DE CAIXA (4916/4951/4964) idade minima 16 anos, ambos as sexas, primeiro grau•

�ONFERENTE (4734/4758/4894 o 4898/4861/4862) sexo masculino, primeiro grau

h .'�/A E OPERADOR DE ESTACIONAMENTO (4870/4869) sexo masculino, segundo grau,
orano das 10:00 às 18:30 ri intervalo de 1: 1 O

; AUXILIAR ADMINISTRATIVO (4866/4868) ambos os sexos, segundo grau, harória normal,
elordde Cobrança, efetuar cobrança via telefone, obedecendo seqüência estabelecido através de

ogen omento eletrônico
• ZElADOR (4864) ambos os sexos'

I' ATENDENTEDE FRIOS (4837) 18 anos, atender clientes fazer reposição de frios (queijo, presuno e outros)

;9���DEDORA(4790/4792/4793/4774/4778/4761/4762/4763/4764/4841/4842/4816/4860/
,

4965) ambos os sexos, segundo grau, vogas paro Jaraguá, Guaramirim

G AÇOUGUEIRO (4759/4795) sexo mnsrullnn e primeiro grau completo. (vagos poro Jaraguá,
uoramlrim)

: �EPOSITOR (4794) sexo masculino, segundo grau,

'A?RADOR DA CAIXA (4801//4885/4873/4953/4954/4963) ambos os sexos, segundo grau
cu EdNDENTE DE VERDURAS (4893/4875) sexo masculino, idade o partir dos dezoito anos,
,

rsan o o segundo grau.

ouEMPACdOTADOR (4719/4939) acima de dezoito anos, sexo,mosculino e segundo grau completo
curson o.

;1�U�IUAR DE DEPÓSffO (4489//4733/4899 o 4912)
,

melro grau ou cursando.

cu;ADdEIRO (4760/4771) vogo poro Jaraguá e Guaramirim, sexo masculino, primeiro grau ou
san o o segundo'AUX

.

'MO
IL/AR DE VENDAS (4856) sexo masculino, podendo estar cursando o segundo grau .

«Im' h�ORISTA (4849/4850) sexo masculino, motorista habilitado poro conduzir caminhonete e

Jor�n �es toco e trucK e correto 21.000Kg (2 eixos), desejável CNH E ( minimo C), conhecer bem
gua e os municipios adjacentes, desejável segundo grau ou cursando

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 (Rua do Hospital).
Cx. Postal200 - CEP 89.255.-000

Fone (47) 371-4311 Fax (47) 275-1091
recrutamento@humana.com.br w�w.humana.com.br
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GRUPOS GERADORES DE ENERGIA

Innúqulnos Indústria'
e Comá-do lIda. - ME

,. Venda "loca�o "'Conserto" Montagem

Trabalhamos cem \/Gndas o umse,IOS:
• Molares Eslatfon6rtos • Molossera
• lovo Joio • �od"iro
• Aspirador ' Molobombas
.. Compressor lO< Enfre oo1ros, ••

275-0316/371-9421
9133-6136/9952-1838

.. Assistência 24115
www.irmaquinas.<jb.net
Irmaquinas@uol.cotit.br

Ruo Cei. Pro lo Gomes de Oliveira, J 65 J � Centro - Joro uá do Sul

KADETT - vende-se, GL, 96. R$
10.000,00. Tratar: 9952-2420.

- KADETT - vende-se 92, SL. R$
5.000,00 ou entro R$ 2.300,00 + 23x
de R$ 240,00. Tratar: 9952-5027 ou

370-7879 após 19hrs, el Jackson.

LOGUS - vende-se, 95, CLt, ar qte,
desemb.'tras., alarme, som,

.imposto pago. Tratar: 276-0440 ou

2760031.

OMEGA - vende-se, CO, 95, 4.1,
banco de couro, compl., vinho. R$
16.950,00 ou R$ 5.100,00 + finane.
Tratar: 376-1772.

OMEGA - vende-se, GL, 95, eompl.
R$13.000,00, aceita-se carro de
menor valor. Tratar: 373-2563.

OMEGA - vende-se, GLS, 98, tudo

original, em bom estado. Tratar:
9973-8668 ou 372-3944.

PICK-UP CORSA - vende-se, 98,
rodas, capota marit., protetor, prata
meto R$ 4.800,00+ 24x R$ 470,00
·fixas. Tratar: 273-1001.

PICK-UP FtORtNO - vende-se, 93,
ale., prata meto R$ 5.500,00. Tratar:
273-1001.

5-10 - vende-se, 96, cap. Marit.,
protetor, ótima, financio. Tratar:

,

273-1001.

VECTRA"': vende-se, CD, 97, cornpl.
R$ 21.500,00. Tratar:.373-2563.

VECTRA - vende-se, CD, 94, cornpl.,
azul, impee. R$14.950,00 ou R$
4.500,00 + finane. Tratar: 273-1001.

VECTRA - vende-se, GLS, 97,
eompl., freios abs, el gnv. Tratar:
373D422 ou 99754623.

VECTRA-vende-se, 98, compl., el
gnv. R$ 21.500,00. Tratar 9985-
2554,275-1555 ou 275-2334.

AAT\47 - vende-se, 81, frente

Europa, doc. em dia. R$ 1.300,00.
Tratar: 370-1225, el Robson. '_-

FIORINO - vende-se 93, piek up, •

álcool, prata. R$ 5.500,00 ou finan
cio. Tratar: 273-1001.

FtORINO - vende-se, LX, 89, gas.,
preta, ótimo estado. R$ 5.000,00 ou

finane. Tratar: 370-7703, el Jacob.

FlORI NO FURGÃO - vende-se, 95.
R$ 7.500,00. Tratar: 372-3680, el

Edson.

PALIO - vende-se 500 anos, cornpl.,
00, 24.000km. R$ 16.500,00. Aceito

Proposta. Tratar: 371-5233 el
Mareio Aurélio.

PALIO - vende-se, 1.6, 4p, el trava

e vidro. R$ 12.500,00. Tratar:
9123-1488.

PALIO - vende-se, 16V, 97, cornpl,
+ ar. R$ 12.500,00 ou pare. Tratar:
273-1001.

PALIO - vende-se, EX, 99, 2p,
branco. R$ 11.000,00. Tratar: 275-
3227 ou 9118-3091.

PALIO - vende-se, 4p, prata. R$
3.000,00 + 20 pare. R$ 270,00.
Tratar: 9995-2778, el Adriano.

.

, PALIO - vende-se, EDX, 4p, 97.
Aceito troca. Tratar: 371-7542.

PALIO WEEKEND - vende-se, 00,
trava, v.e., alar., dir: Tratar: 373-
1026 ou 9123-1488..

PALtO WEEKEND - vende-se.
Tratar: 371-9993 ou 9125-2084.

,
\

TEMPRA - vende-se, 92, 4p, cornpl.
Valorentr. + finane. Tratar: 371-7542.

TtPO - vende-se, 1.6, IE, 95,
cornpl., cinza meto R$ 6.000,00 + 15

pare. R$ 255,00. Tratar: 9975-2765.

TIPO - vende-se, 95, preto meto R.$
6.000,00 + 15 pare. R$ 255,00 ou

troca por carro de valor até R$
6.000,00 e assumir finane. Tratar:
9975-2765.

UNO - vende-se ou troca-se por
terremp, 4p, verde, Okm. R$
14.500,00. Tratar: 376-2767.

UNO - vende-se, LX, 94, 4p. R$
7.500,00. Tratar: 373-2563.

UNO -; vende-se, SX, 98, limpador e

desemb., ar quente. R$ 8.600,00 ou

finarieio. Tratar: 273-1001.

UNO -wenoe-se ELX, 94, 2p, verde,
VE, TE. R$ 7.700,00. Tratar: 273-
1001.

UNO - vende-se 96, completo el ar

e. som el cd. R$ 10.000,00. Tratar�
370-2914 el Adair.

CARAVAN - vende-se, Comodoro,
80. R$1.500,00. Tratar:275-1676.

CORCEL - vende-se, 4p, branca,
original, 77, impecável. R$ 2.200,00.
Tratar: 374-1020.

'MEIRA REFORMA

"TUDO EM MÁRMORE E GRANITO
NACIONAIS E IMPORTADOS"

Fone/Fax: (47) 275·1858
L�!.M!J!tJlÍno"!!"r'!'.!!!!.I.,��.!,:!.�� �,�...!!I!�.:Y!I�"L!I!,Il_�,.!a!�!!!,!!!,�L

Obras de Massa Corrida
I

Pedreiro e Carpinteiro
Pintura em geral

Encanador

CIRUGIÃO-DENTISTA
Especialista em Prótese
n». Jilir3. Osório 'lJorneTles

Fone/Fax: 371..7235 - sala 804
e-mail: drair@netuno.com.br

ENDOCRINOLOGIA

'Is« Cleuerson S"hmelzer
Fone/Fax: 275-3788 - sala 801

Rua Guilherme Weege, 50 • Jaraguá do Sul· se

{'ir. vidraçaria

�VtlWille
=Nô« queremos vender! Você quer Comprar?

Vamos negociar!

Fone: 371-0568

Rolamentos -

Retentores -

Buchas - Mancais
Anéis - Elásticos Graxa

4

BSu1./'rast
rotamentosi;

."
Rua Bernardo Dornbusch, 2,155 - Vila Baependi

Fone: 370-5131 - Plantão 24hs 9979-3484

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FUSCA'- Vende-se, 72, modelo 80,
em bom estado. R$ 2.000,00.
Tratar: (47) 3791342

GOL - vende-se Special, ano 2002. R$
12.500,00 - Tratar: (47) 3791342.

GOL - vende-se M197, verde metáli
co. R$ 10.000,00 - Tratar: (47) 379
1342

GOl-vende-se, 99. R$15.000,00.
Tratar: 9979-8040.

GOL - vende-se, '99, modo 2000,
1.0, GIII, gas natural e gas., d.h.,
4p, compl. Tratar: 370-0065, após
18h. Aceito terreno c/ parte do

negócio.

GOL � vende-se, 83, aceitá-se moto.
Tratar: 376-1396, após 19h.

GOL - vende-se, 99, 1.0, 4p, prata,
c/ 20.000km. Tratar: 372-1146_

,

GOL - vende-se, 89, CL, 1.6, ale.
R$ 5.500,00. Tratar: 9953-4012, c/
Edinei.

GOL - vende-se, CU, 96, branco,
ótimo estado. R$10.200,00 ou

financio. Tratar: 273-1001.

GOL - vende-se OtI troca-se, branco,
MI, 1.6,97, motor todo revisado. R$ .

7.500,00 + 35 pare. R$ 124,00.
Tratar: 275-3191, c/ Roni.

GOL - vende-se, 1.0, 94, azul met.,
gas., película, ai., engate bola, CO
Pioner c/ frente e controle, 69 e módulo.
R$ 7.200,00. Aceito Biz no nego Tratar:

374-2016, clMarlize até 13h ..

GOL PLUS - v-ende-se, 97, c/ rodas

15, som e alarme. R$ 10.800,00.
Tratar: 370-1161..

GOL PlUS - vende-se, 87, c/ rodas
liga, aro 14, som e alarme. Valor a

comb. Tratar: 370-1161.

lOGUS - vende-se, CL, 1.8, 93,
v.e.,t.e. Tratar: 371-1895 ou 9133-
9106, c/ Jonas.

lOGUS - vende-se GLS - 94, comple
·to mais aparelho de som com CD.
Valor R$ 3.500,00 + financiamento
Tratar: (47) 3791342

PARATI - vende-se CL, 94. R$
8.300,00. Tratar: 370-8526 c/ Airton.

PASSAT - vende-se, 78, branco. R$
1.200,00. Tratar: 9111-7033.

PASSAT - vende-se, 1.8, ale., 87,
super int. R$ 3.500,00 ou R$
1.000,00 ent. (neg.). Tratar: 370-
5504 ou 9963-8002.

PASSAT - vende-se, Village, 87,
branco, gas., em ótimo estado. R$
4.200,00 ou financio. Tratar: 370-

7703, c/ Jacobi.

SANTANA - vende-se, 97, cornpl., á
gás nat. R$ 15.500,00. Tratar: 37,3-
2563.

SANTANA - vende-se, 89, 1.8, gas.,
.:

em ótimo estado. R$ 5.500,00.
Tratar: 371-6238, aceito carro de
menor valor.

SANTANA - vende-sé, GU, 94, 4p,
dh, rodas. Financio. Tratar: 273-1001.

SANTANA - vende-se, 85, compl. R$
4.200,00. Tratar: 371-�117, c/
Charles. Aceita-se moto no neg -.

-,

SANTANA -,vende-se, 85, c/ roda e

sem. som, c/ CD a álc., cinza rnet.

R$ 4.500,00 ou financio. Tratar:

370-7703, c/ Jacobi.

VARIANT - vende-se, 80, cinza,
ótimo estado. R$ 2.150,00. Tratar:
273-1001.

Especializada
ouro em estofamento

automobilistico
em couro

e tecido

RURAL WlllYS - vende-se, 6Cc,
traçada e reduzida.,Ótimo estado.
Tratar: 276-0544 ou 276-0031.

BESTA - vende-se 01, c/ 16 lugares,
arcond., compl., cadastrada em agên
cia, toda regulamentada, pronta p/
trabalhar. R$ 24.000,00 + financ. Acei
ta carro até R$10.000,00. Tratar: 371-
3087 ou 9133-6902.

SENIC - vende-se, RT 1.6, 01/01,
frente antiga, c/ 34.500km, compl.
R$ 28.000,00. Tratar: 370-1100.

BIZ - vende-se, 00, preta. R$
3.000,00. Tratar: 9953-4012, c/ Edinei.

BIZ-vende-se 98, azul, R$ 2.600,00.
Tratar: 9115-5667 c/ CrisUane.

BIZ - vende-se, 02, preta, 3 meses

de uso, ótimo estado. Tratar: 370-
8664 ou 371-1502 após 18 hrs.

,

CB 450DX ...: vende-se ou troca-se,
85, preta, ótimo estado. Tratar: 370-
6253 ou 9122-8088.

CB 500 - vende-se, 01, c/ 4900km,
vinho. Valor a comb. Tratar: 371-

0077, a/ Adriana.

CG TITAN - vende-se, 99, verde. R$
2.700,00. Tratar: 9123-9011.

CG TITAN - vende-se, 00/01, ES,
c/ 12.000km rodados. R$ 2.700,00
+ 13 pare. de R$ 190,00. Tratar:

371-8345, cf Roberson.

CG TITAN - vende-se, 98. R$
2.600,00. Tratart 373-2563.

CONSÓRCIO - vende-se. Tratar:
376-3034.

DARlYN -vende-se, 99, 790km

rodados, amarela. R$ 2.200,00.
Tratar: 372-2995.

MOTO - vende-se, 82, modo 87,
vermelha. R$ 1.100,00. Tratar: 371-

2350.

SUZUKI - vende-se, 550 GT, 76,
vermelha. R$ 1.500,00, ou troca-se

por DT 180. Tratar: .371-6616, cf
Nilson.

SUZUKI- vende-se, GS-500, 94,
estado de riova, ou troca-se por
carro. Tratar: 371-8153, c/ EICio.

TERÇA-FEIRA, 29 de outubro de 200

MASSOTERAPEUTA
Massqgens em Geral

TENERÉ - vende-se, 88, azul.

R$ 4.000,00. Tratar: 9103-1611
ou 275-1204.

Tratar: 9975-2527.
�al

Go

Go

Un

VESPA - vende-se, PX 200, 86,
vermelha, doc. em dia. R$
1.300,00. Tratar: 371-1335.
Aceita-se troca.

TITAN - vende-se, 99, azul, ótimo
estado. R$ 2.950,00 ou R$.
890,00 + 36x. Tratar: 376-1772 ..

VIRAGO - vende-se R$ 6.000,00+ Ka
15x R$ 266,00. Tratar: 371-7390
ou 9125-2722.

rrtAN - vende-se, 'h, prata. R$
2.200,00 + 13 prest. R$ 180,00. Me

Es
r-----------------,

I Ch

I Sa

I Ch

I �a

I p,

I
�

I MI
I RODAS - ESCAPAMENTOS - SUSPENÇAOI n
I GEOMEtRIA - BALANCEAMENTOS I
I' I
I APRESENTE ESTE RECORTE I
I E GANHE 5" OESC. EM PROOUTOS I

: JS" NOS SERViÇOS :
I AV. PREF. WALDEMAR GRUBA, 1641 - BAEPENDI- JARAGUA DO'SUL :: ,FONE/FAX: 370-1614 I
1. ... .1

I
I
..
I
I

ULCE

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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01 cinza G

00 b ranco G

96 branco G

96 vermelho G

95 vermelho A

95 branco G

94 prat A

93 prata G

92 branca G

92 branca G

89 branca, G

85 vermelha A

00 branca G

02 vermelha G

KAMY Automóveis Ltda.
Rua Jorge Lacerda, S/N - �c.entro - 89280-000 Corupá - SC

Palio EX cl OH, VE, trava
Fone/Fax: 375-2018/9993-5854

preto 2001 R$ 17.300,00
GOl16v GIII F-l000 89 Ipanema. . 96

branco 2000 R$ 17.300,00 F-l000 78 Parati 92
�rsa Wind Sedan branco 1999 R$ 13.800,00 Saveiro 91 Parati 84

�Ctra GL compí.
S-10 96 Gol! 95

prata 1998 R$ 20.500,00 .Chevy. 92 GoIGIII16V 00

GOl16V 4P R$ 12.800,00 Fiorino 86 Gol 99
branco 1999

Calibra 95 Gol 96

GOIMI2p branco 1999 R$ 11.500,00 Omega 94 Gol, 96

�rsa Wind Vectra 95 Gol 94
branco 1997 R$ 10.300,00 Vectra 94 Escort 98

Parau CL 1.6 R$ 13.800,00 Corsa 01 Escort 94vermelha 1997

UnoM'1 Corsa 99 Escort 89
Ile eletronic verde 1994 R$ 6.800,00 Corsa 94 Escort 88

tscOrtL 1.8 Logus 94 Escort 87
azul 1993 R$ 7.800,00

Kadett 94 Escort 86
Ctievette SL branco 1989 R$ 4.500,00 Quantum 95 Uno 91

'hevette SL Santana 92 Prêmio 89

prata 1988 3.500,00 Tipo 94
Chevette 87

I Rey Opala 80Verona 94
Fusca 1600

J

Tempra 93
Fiat147 79

Monza 91
Brasilia 78

Monza 90 Uno Mille 92

Parati compl. 4p, 1.6

Gol16V

Gol1.6

_ Uno 4p
!Ot Kadett 1.8
lO

Monia GL

Escort 1.6
"

I Chevette

I Saveiro CL1.6

I Cheve 1.6

I
I
I

�I YBR 125
I�--------------------------�
I
I�----------------------------.
I �

: a,EIfIJ! 370·3113
I
I
I

�
I

Parati CL

Parati GL 1.6

Rorino IE

Av. Waldemar Grubba \.' Jaraguá do Sul· se
Palio ELX cinza 01
Corsa, 4p, cornpl. branco 01
Corsa Sedan 16V branco 00
Strada Working cinza 00
Resta branco 00
Saveiro CL 1.6 branco 99
Gol CL 1.6 vermelho 98
Parati CL 1.6 vermelho 98
Kadett GL prata 97
Corsa Wind preto 96
��� �� %
Iernpra 16V branco 95
Uno ELX, 4p verde 95
Logos GL, compl, prata 94
Premio S branco 92
Monza SL/E 4p

.

.
vermelho 91

Kadett SL prata 91
Santana CL azul 86
Fusca 1300L branco 83
Chevette prata 92

Classic A-190 prata 01
Peugeot 205x51 vermelho 96
Peugeot 405 SLI cinza 95

Suzuki 750 vermelho 76
Honda Biz vermelho 01

.

"'1 Vatorantinll fih2r1Ç2$

'373-1881

R$ 2.

02 ,;", ,... .. R$ .'7:500;()

370-2227/9975-1804
Rua Pref. Waldemar Grubba 3841 - Jara uá do Sul- se

Gol GIII, 4p, 16V 01 azul Gas.
Gol GIII, 4p, 16V 00 bege Gas.

Go14p,16V 99 branco Gas.
Corsa sedan super 99 branco Gas.
Fiesta Class, compl. 99 azul Gas.
Corsa super, 2p 98 verde Gas.
Palio EO, 4p 98 azul Gas.
Vectra GL, compl, 97 azul Gas.
Palo Classi, compl. 97 vermelho Gas.
Uno SX, 4p 97 cinza Gas.
Kadett GL, compl. 96 cinza Gas.
F-l000 XLT compl. HSS 97 verde die.
Gol CL 1.6 96 branco Gas
Saveiro GL 1.8 95 vermelha Ale.
Kadett GL 2.0 95 vermelha Gas.
Vectra CO 94 preto Gas.
Santana CL 1.8 4p. OH 93 azul Gas.
Saveiro CL 1.6 91 prata Gas.

Voyage GL 89 cinza Ale.
CS 400 84 azul Gas.

Corsa Sedan 1.6 GL 96 verde
Gol CL 1.6 MI. 97 vennelho
Golf GLX- ar 94
F-l000 eompl. Diesel 94 cinza
Ranger Xl, eompl. 97 preta
S�a GL 1.8, el d.h. 98 branca
Saveiro CL 1.8 98 vennelha
Corsa Wlnd 1.0 99 branca
Corsa Wlnd 1.0 94 preto
Uno Mille EP, 4p, el trio 96 vennelho
Uno Mille el trio 95 verde
Escort � 2.0, eompl. 93 vennelho
Versalles Gula, eompl. 95 vennelho
Temprà 8V, eompl. 93 branco
Tempra 8V, eompl. .92 azul
Gol CU 1.6 89 branca
Kadett SLE ejTrfo . 89 verde
Escort GL 1.6 92 azul
Eseort L 1.6, ale. 85 vennelho
Fusca 80 branco'
Fusca 74 branco
Monza GL, eompl., 4p 95 azul
Monza SLE el Trio 93 azul
Monza SLE el Trio, ale. 93 azul
Monza SLE el trio, 4p 87 cinza
Monza SLE el Trio 86 prata
Uno CS 1.3 Ale. 86 vennelho
Passat. Ale 83 preto
Del Rey, Ale. 83 cinza

J G I VEíCULOS
.

Faça aqui o melhor negócio!

FINANCIAMOS

SEU VEíCULO

II

Procure-nos pelos seguintes telefones:
I

Orsola: 9979-0113

Maga: 9981-5840

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TE

TER A-FEIRA 29 de outubro de 2001

Para compra de imóveis, constru.ção ou reforma
de R$ 20.000,00 a R$ 90.000,00

Prestações a partir de R$ 214,16 podéndo usar seu

fundo_ temos créditos para caminhões e automóveis.
"

I(utorizaçâo BACEM

I:

CAÇAMBA DE CAMINHÕES - vende

se, 5m. R$ 3.000,00. Tratar: 371-

6616, cl Nelson.

COMPRA-.5E - Corsa Sedan, cl ar

cond., 02 ou Vectra 98 a 99. Tratar:

9902-8372, cl Marcelo.

COMPRO CARRO - no valor de R$
5.000,00. pgto cl material de
constr. Tratar: 273-5082 ou 9103-

6554, cl Jonas.

JOGO DE RODAS - vende-se, esporti
va, 3 pontas cl pneu, semi novas, aro

13. R$ 280,00. Tratar: 371-7260.

MOTOR - vende-se, de Uno 1.6,
gas. R$ 500,00. Tratar: 273-Q611.

RODAS 14 - vende-se, modelo Audl,
pI Ford, novas. R$ 450,00. Tratar:
37Q.8391.

,

I
I'

(
SOM AUTOMOTIVO - vende-se, cl 2

pares de 6x9, 2 capacetes, módulo 580

watts, CD, JVC, seminovo, cl controle.

R$ 700,00. Tratar: 9955-2945.

SOM P/ CARRO - vende-se, auto

rádio, toca fitas + 2 caixas' + fitas cl
estojo. Só R$ 80,00. Tratar: 3.71-
1403,. Cf Silvio.

VENDE-.5E - 2 sub 12', Pioner, 500
wats. R$ 350,00, cl a caixa 400.

�ceita 1 par de 69' Pioner. Tratar:

�7Q.7812.

I

'(11) 3411-0296
\1WWJ18ddavenc.r.�011UIr/clrico

diversos
APARELHO DE SOM - vende-se, 4

em 1, da CCE. R$ 180,00. Tratar:
376-3666. /

APARELHO MICROSYSTEN -

vende-se, da CCE. R$ 30,00.
Tratar: 376-3666.

AULAS PARTICULARES - de

informática, com método individual

para aprender cl facilidade, e

aulas de Espanhol cl professor
Peruano. Tratar: 275-1334

BARRACA - vende-se, pI 3

pessoas, seminova, modo Nautica.
Tratar: 371-2117, cl Charles.

BAZAR - vénde-se, compl., no

bairro São Luiz. R$ 15.000,00.
Tratar: 9902-5620 ou 376-0330, cl
Otavio.

CADEIRA DE AMAMENTAÇÃO
vende-se, marinho, de balanço. R$
80,00. Tratar: 370-0028 ou 372-
2275.

CD _ vende-se, coleção, 'Nazaré

(18), alguns importados. Tratar:

376-3434.
.

CARRINHO DE BEBÊ - aceita-se

doação pi gêmeos. Tratar: 9104-
5510.

CELULAR - vende-se Pronto Tim,/
Nokia, R$ 100,00. Tratar: 9955-
2945.

'CELULAR - troca-se, com antena

residencial da Tim, por video
cassete. Tratar: 373-3888, cl
Anésia.

CELULAR - vende-se, Nokia 3320,
pré-pago, novo. R$ 450,00. Tratar:

370-8782, cl Egom.

CELULAR - vende-se, Motorola
Star Tac 7790, Pronto. R$ 200,00.
Tratar: 370-8328.

BICICLETA - vende-se 21 marchas,
caloi ventura, roxa, feminina, em

bom estado. R$ 80,00. Tra
tar:9104-5510.

ESCORAS - compro, p/ construção
e também tábuas de caixaria.
Tratar: 371-7733.

FAZEMOS PÃTINA E DECAPÊ - em

móveis, restauração e artesanato

em madeira. Tratar: 9905-2929 ou

, VENDE-5E - PRAIA CAMBORIU
Apto cf 1 dorrn. situado no Centro - R$ 37.000,00. Buratto_
Tratar: (47) 9983-5920 ou 3.67-1993. CRECI 296.

VENDE-5E - PRAIA CAMBORIU
Apto cf 2 dorrn., mob., gar., situado no Centro - R$ 53.000,00.
Buratto - Tratar: (47) 9983-5920 ou 367-1993. CRECI 296.

VENDE-5E - PRAIA CAMBORIU
Apto cf 3 dorm., cf suíte, mob., gar., sacada, quadra pf Mar-R$
95.000,00. Buratto - Tratar: (47) 9983-5920 ou 367-1993.
CRECI 296.

,

/II!__

�, .

'

1k1_.l�/!�
OUlJIre e '(JUUflU(t

Somos Meigas, Carinhosas,
Iniciantes, Safadas

Divertidas e Sedutoras

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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·'''i
2j
7,
5!

arquitetura
design

,��9��'� ��,�I��� l�� � ���P���.

VENDE·SE iLOJA
Jorog"ó �querdo ,

Lôt. Ano P�uIQ II. ,j
RUQ Prin(iPQI

"

9955-9756, cf Luiz.

LOCADORAS - vende-se, uma em

NovaBrasília e outra no Shopping
Breithaupt. Tratar: 275-3937.*

�m atividades desde 1994
00 00

* Otimo Ponto Comercial ,,1.5.0 \1l:\lIO{
* Clientela formo.da t sÓ en\t()t e

MÁQUINA SOLDA - vende-se

elétrica, e lixadeira, furadeira e ex

de ferramantas. Semi-industrial.
Tratar: 370-8563.

VINDE-SE! O ponto comerdol, estoque e os equipamentos da Ioiá. !

AlUGA·SE: a sala c/l0/00m!, c/ carência de, três meses para o l' pagamento!
.. 376.070$,2

: ,

;
"., " , : : .. ,,'/

MOINHO - vende-se pf triturar e

granular sereais, marca Metisa.
Tratar: 370-2146 cf Geraldo'.

-

,

GRAVADOR DE CD - Compra-se.
Tratar: 372-3922_

MÓVEIS - vende-se, jogo de sala
3x2 lugares + puff e pia cf tampo.
Valor a comb. Em ótlrnoestauo e

novos, Tratar: 275-2140 cf Wilma
ou 370-1516, a noite.

FAX - vende-se, marca Panasonic,
mod, KX-FT 21 LA. R$ 250,00.
Tratar: 9997-6386, cf Eduardo_

FORNO - vende-se, a gás, ,pf
padaria de 120 pães francês e a

vapor, marca Venâncio. R$
.

700,00. Tratar: 376-1090_

INVESTADEIRA DE MALHA -

vende-se, 1,70 larg., seminova.

R$ 400,00. Tratar: 9909-0502
ou 275-3708_

PAR DE ALTO FALANTE - vende

se, 6.9, 280 watts, cf tela. R$
100,00. Tratar: 276-0175_

GELADEIRA - vende-se, em ótimo
estado. Tratar: 370-5795.

LAVAÇÃO - vende-se, cf clientela

I formada e toda estrutura. Tratar:
PEDALEIRA - vende-se, Zoom
GFX 707 .. R$ 400,00_ Tratar:

Atenção
N.ãQ se engane mais!!!'

CONSORCIO REGATA E
INDISCUTIVEEMENTE o MELHOR

Com mais de 1'0 anos no ramo· ,

Com'mais de 5 mil cli�ntes ativos aqui na:,região
- . �

50 FALTAVOCE!!!

Ligue já
371-304'0 - 370-0061

371-8684, cf Sandro.

PIONNER - vende-se, frente
descartável do CD, modo BEH
323. Tratar: 370-5937,

PISCINA - vende-se, de fibra,
3,50 x 1,50, 50cm de profundida
de. R$ 300,00_ Tratar: 372-

37,52.

PISTOLA - vende-se, de

metalização, cf 800gr de

cromoníquel. Tratar: 371-9358,
.

cf Josê.

PERDEU-SE - um livro de

Microbiologia em inglês (capa ver

de), Gratifica-se. Tratar: 372-0751.

TELEFONE - vende-se prefixo
371. R$ 400,00. Tratar 371-
7390 ou 9125-2722.

VIDEOGAME - vende-se, play
station, cf 1 controle e 8 CD·s.
Tratar: 371-0482 ou 9121-1320_

-

31
SI
41
7 I

.

Rua Rednoldo Ra�, 51!..:larapá do Sul

Bem Objeto

CRYPTON
JOGTEEN
C-100 BIZ
C�.100 BIZ ES
YBR 125 K
CG 1:25'
VBR 125 E
C�100 BIZ +

CG 1'25KSE
VBR125 EO
CGTTfANES
XLR 125
XlR 125 ES
CBX200

TOM,225
XR200R
XT"225
CBX 250 TWISTER
XR 250 TORNADO
NX-4FAlCON
VIRAGO 250

20 - Assémbléia:
'!: Véncimento: 14/11/2.002'
• Assémbléia: 18/11/2.0p2'- RS

............... .I

VENDE-SE APARTAMENTO PiÇARRAS

1º andar - 1 suite + 1 qto casal + 1qto + bwc,
cozinha americana, ampla' sala, área de servi

ço, área aberta, 1 vaga na garagem, 20m da

rua principal BOm do mar, sacada coberta, ti
churrasqueira de frente - 130m2 da área si

condômínio - água própria � mobiliado.

Tratar: (47) 345-2668/9993-3638.

'.�'

�L
AERO CARGO·

Cargas nacionais e internacionais

Rua Coronel Procópio Gomes de Ollveira, 246 - sl, 1 -

- 371-0363-

Grupo Super Fácil 500
Assembléla em: BI1JnlenaU ern 24/10/2.002

I

Escolha seu plano:'

PL Crédito

CYT
JGT
C1
ces

""YBK"
61
YBE
CH
KSE
YBn
CGS

Xl
XLS
63
TOM

'64
XT2
CBT
XRT
NX4
VRG

Parcela até Parcela após
Contemplação Contemplação

3.710,00
3.728,00
3.73-0,00
4.120,00
4;150,00
4.320,00
4.550,00
4.580,00
4.740,00
4.770,00
4.980,00
5.250,00
5.590,ÔO
6.250,00
;6.590,00
'6.91.0,00
7.49(),00
7.550,00
8.280,00

1'0.530,00
10.890,00

51,70
51,9�
51.98
57;41:
57,83
60,20
63,40
63,82
:S6,05
66:47
69;39
73,16
77,89
87,09,
91,83
.96,29
104;37
105,20
115,38
146,73
151,74'

98,44
98,92
98,97
109,32
110,12
114,63
120,73
121,53
125,77
126,57
132,14
139,31
148,33
165,84
174,86
183,35
198,74
200,33
219,70
279,41
288,96

30 - Assembléia:
* Vençimento: 13112/2.002
* Ass.mbléia: 16/12/2.002 .. BNU

INFORMAÇÕES: R�A JORGE, CZERNIEWICZ N2' 154 -.';DEFRONTE AO rÊAbRO .DA SCAR - 371-3040 - 370-:0061
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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(!) (!) �

.c o in ó r c I o C o "vi) rc i"

"'I\IJ�O: UNIAO

e tê
C c n $ ó f � f" ..c o ns ór « lo

UNIAO, UNIAO

(!)@)
(:·o,n.ÓrcJO cc n scrc r c

UNIAO UNIAO

, \

ACHADOS E PERDIDOS

FOI PERDIDO UM NOTEBOOK

ENTRE A RUA SÃO BENTO DO

SUL ATÉ A CONSTRUTORA E

IMOBILIÁRIA BETA LTDA., NO

BAIRRO JARAGUÁ ESQUERDO.
ESTE NOTEBOOK É DE EXTREMA

IMPORTANCIA PARA A PESSOA

POIS SEU TRABALHO DEPENDE

DOS ARQUIVOS QUE CONTÉM
ARMAZENADO.

QUEM LOCALIZOU PODE

DEVOLVER NA CONSTRUTORA E

IMOBILlARIA BETA LTDA., OU

ATRAVÉS 'DE SEU TELEFONE

371-6600 OU 9973-5000,
POIS "RECEBERÁ EXCELENTE

'GRATIFICAÇÃO EM DINHEIRO.

ATENCIOSMENTE

IMOBILIÁRIA BETA LTDA.
. . .

CONSORCIO ·UNIAO
. R...'I4.a: Ba:rdo ÕO ::R..ic> :Sra:-n.cc>/ 6.2_7 .

C>BS_ ( Pró<::X:!i
.
......-n.o a.c:>s S-"_"_per'J-'YIercaõos .A..Hf.Jelo-n.e )

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Faleceu às 19:00 horas de

25/10'0 Senhor FREDERICO

ZILlS NETO com idade de 54

anos, deixando enlutados a

esposa, filhos, filha, nora, neto

e demais parentes e amigos. O

sepultamento foi realizado em

26/10 às 16:00 horas, saíndo o

féretro da Igreja Evangélica
Rancho. Bom - Schroeder
seguindo para o cemitério
Municipal de Schroeder.

Faleceu às 19:3 O horas de
25/10 o Senhor JOÃO
PEREIRA com idade dé 82

anos, deixando enlutados 1

filho, 1 nora, 2 netos, 1 bisneta
e demais parentes e amigos. O

sepultamento foi realizado em

26/10 às 11:00 horas, saíndo o

féretro da Igrejá Santos Anjos
. Schroeder seguindo para o

cemitério Municipal de
Guaramirim.

Faleceu às 13:00 horas de
26/10 a Senhora ENlÍLIA
YALGEN com idade de 73

anos, deixando enlutados
filhos, filhas, genros, noras,

netos e bisnetos e demais
parentes e amigos. O

sepultamento foi realizado em

27/10 às Í6:00 horas, saíndo o

féretro da residência de sua

filha - Schroeder, seguindo
para 0- cemitério Municipal de
Guaramirim.

, Faleceu' às 14:30 horas de
26/10 a Senhora LIDIA

DRAEGER I<LEEMANN com

idade de 39 anos, deixando
tolutados o esposo, 1 filho, 1

filha, seus pais, sogra, irmã e

cunhado e demai s parentes e

amigos. O sepultamento foi
realizado em 27/10 às 16:00

horas, saíndo o féretro da sua

residência - Rio da Luz 2°,
seguindo para o cemitério Rio
da Luz 2°.

Faleceu 'às 6:00 horas de
27/10 a Senhora ÀDELA
BRICI<E FLEMING com

idade de 78 anos, deixando
enlutados 1 filho, 1 nora, 1
llinhada, 3 netos.e demais
Q9rentes e amigos·. O

,sepultamento foi realizado em

27/10 às 17:00 horas, saíndo o

féretro da Igraja Evangélica
Luterana - Schroeder seguin
do para o cemitério Bom Jesus.

Faleceu às 9:30 horas de
27/10 o Joven JONATHÁN
IlAGO BALSANELI com

idade de 1 ano e 6 meses,
?eixando enlutados Pai, mãe,
l1:!n._ãos, irmãs, avós e demais
Qàrgntes e amigos. O sepul
tamento foi realizado em

28/10 às 9:00 horas, saíndo o

féretro da sua residência -'- R:
Dambosco - Vila Lalau se

gUindo para o cemitério
M.!m.icipal do Centro.

GERAL CORREIO DO POVO 7

ILEITURA: LIVROS ESTARÃO À DISPOSiÇÃO PARA EMPRÉSTIMO A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA

Biblioteca Pública Municipal dispõe
,

de' 350 novos títulos em seu acervo

]ARAGuA DO SUL - A co

letiva à imprensa, promovida pela
Prefeitura, foi realizada ontem

pela manhã, na estrutura da

Biblioteca Pública Municipal Rui

Barbosa, localizada na Rua Ida

Bona Rocha. Entre os assuntos

abordados pelos secretários, foi

colocado em pauta a aquisição
de 350 livros novos, de vários

gêneros, entre infanto-juvenil,
literaturas, didáticos e outros.

Durante o ano, os responsáveis
pela organização do acervo

fazem uma listagem das obras
solicitadas pelos leitores e dos

-

livros que já estão danificados,
amarelados devido ao tempo
de uso, e os incluem na lista de

aquisição.
Os novos títulos foram co-.

locados em exposição e prosse

guem à mostra pa�a o público
até este fim de semana, "Quem
quiser pode fazer reserva desde

Biblioteca dispõe de novos títulos de variados gêneros

já, mas apenas a partir da pró
xima segunda-feira os livros-esta

rão dispostos a empréstimo", in

forma a bibliotecária-superviso
ra, Dirce Terezinha Nunes.

Além de "solicitar os livros

que a comunidade sugere, a su-

Concurso retrata a Paz Mundial
]ARAGuA DO SUL - Acontece

hoje, às 18h30, no Shopping
Center Breithaupt, primeiro piso,
sala 119, a escolha dos cinco me

lhores cartazes sobre a Paz Mun

dial, com o tema "Sonho de Paz",
promovido pelo Lions Clube -

Cidade Industrial. Os cartazes, que
estavam expostos desde o dia 23

de outubro, serão julgados quanto
a sua originalidade, melhor ex

pressão do tema e mérito artístico.
Farão parte da comissão julgadora
uma equipe da Ajap (Associação
]araguaense de Artistas Plásticos)
e integrantes da imprensa local,

De acordo com o assessor e

coordenador do concurso da paz,
Sergio Zapella.ceroa de 2,5 mil

crianças, com idade entre 11 e 13

.anos, de 18 escolas do Município,
participaram do 15° concurso de
cartazes. No entanto, cada escola

escolheu um trabalho para a

disputa regional, que será decidida
hoje. Os cinco melho�es trabalhos
classificados vão concorrer, no dia
8. de novembro, à etapa estadual,
que acontece em Brusque.

Zapella espera que o evento

proporcione aos jovens a oportu
nidade de refletir sobre a Paz Mun

dial. ''A expectativa é a de alcançar
novamente o bom resultado do

concurso que_elegeu, no ano pas
sado, o cartaz de Camila Riegel,
entre os 23 melhores do mundo",
conclui o coordenador. OE)

Cartazes serão escolhidos hoje, para representar o Município

pervisora diz que analisa as obras

mais necessitadas em termos de

pesquisa ou assuntos mais

procurados. "Se estamos carentes

em determinada área, falta as

sunto para leitura, buscamos

atualizar o acervo com os títulos

mais recentes e completos para
atender às necessidades de nossos

leitores", explica.
No total, a biblioteca conta

com aproximadamente 30 mil

títulos, entre livros, periódicos e

recortes, e recebe visita diária de

cerca de 200 pessoas por dia,
sendo uma média de 150 para'
empréstimo e os demais para
consulta.

As pessoas interessadas po
dem efetuar cadastro na biblio

teca, munidos de carteira de iden
tidade e comprovante de resi

dência. É cobrada taxa de R$
2,00 ao ano. O horário de aten

dimento é de segunda a sextas-
"

feiras, das 7 às 19 horas, sem fe-'
char para almoço, e, nos sábados,

.

das 7 às 13 horas. A biblioteca

também conta com dois com

putadores, com acesso a Internet,
no valor de R$ 0,50, a cada, 30

minutos. (FABIANE RIBAS)

Rua abandonada causa revolta
]ARAGuA DO SUL - A Rua

Germano Stqlf, localizada na Vila

Lenzi, acende polêmica e põe em

risco a vida dos moradores, de

acordo com a tecelã]aqueline .

Hintz, residente naparte mais crítica

da rua. Segundo ela, após dois dias

de chuva; já começa a exalar um

odor putrefato, em �azão do tra

balho de tubulação malfeito e

inacabado por parte da Prefeitura,
"Mais dramático que o odor é a

proliferação de ratos", completa.
O buraco (do lado esquerdo),

que chega a medir aproximada
mente um metro de largura, divide

espaço com o matagal (lado direi

to), que tomou conta da passágem.
, Para agravar ainda mais a situação,

esta cena desoladora é protagoni
zada num morro, razão de deses

pero dos motoristas que precisam
realizar manobras arriscadas para
não caírem no bueiro. "O mais re

voltante é 6 pagamento anual de

R$ 120,00 de IPTU (Imposto
Predial e Territorial Urbano), sem,

contudo, receber o retorno, es-
I

perado há mais de 5 anos", acres-

centa. Para ela, não há comunica

ção entre as pessoas e o poder pú
blico. Segundo o secretário de De

senvolvimento Municipal, Hum

berto Travi, em abril deste ano, a

rua foi patrolada e macadamízada,
Ele acrescenta ainda que já está pro
gramado a passagem da capina me

cânica e química no local. (JE)

Moradora aponta buraco que está causando tantos transtornos.

J
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 CORREIO DO POVO GERAL

• INCENTIVO: PROJETO DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUA DO SUL ESTIMULA ESTUDANTES

'Canto. do Conto' objetiva a

formação de novos .Ieitorcs
]ARAGuA DO SUL - As

crianças que freqüentam o

Centro de Educação In

fantil Mari� Rosa Donini
• tiveram uma experiência

diferente na sexta-feira da
semana passada. Elas fo-,
ram visitadas pela dupla de
contadores de histórias
Paulo César da Silva e Car

mem Maria Vailatti, funcio

nários da Fundação Cultu
ral de Jaraguá do Sul e res

ponsáveis pelo Projeto
"Canto do Conto", que
consiste basicamente em

contar histórias para as

crianças que freqüentam a

rede municipal de ensino
da Educação até a 4a série
de ensino fundamental.

O projeto, de acordo
com Carmem, que é a co

ordenadora do mesmo, vi
sa despertar nas crianças o

gosto pela leitura através de
histórias animadas e da

imaginação dos ouvintes,
além de divulgar os auto

res e ilustradores da literatu
ra infantil. "Este ano, já visi
tamos cerca de 30 entida
des como projeto de con-

Alunos do Centro Infantil Rosa Donini adoraram a experiência

tação de histórias, e cerca

de 5 mil alunos já partici
param", comenta Car
mem. Ela explica que a

idéia do "Canto do Con
to" �urgiu quando da edi

ção da primeira Feira do

Livro, em 1997. "Ficou

um período desativado e

retomamos em 1999, co

mo projeto itinerante, e

ano que vem pretendemos
ampliar, oferecendo o tra

balho para outras entida-

des", anuncia a coordena
dora. A intenção é passar
a contar histórias também

para as pessoas de terceira

idade.
O professor Paulo Cé

sar usa sua experiência de
ator de teatro para envol

ver os alunos no enredo das
histórias. Para os pequenosI

estudantes do Centro de

Educação Infantil Maria
Rosa Donini, a estratégia foi

utilizar urri cenário apro-

priado para contar às crian

ças a história "Sabe de quem,
era aquele' rabinho?", que
chamou a atenção pelo cli

ma de mistério e comédia.

Para a garotinha An

dressa Moira, de' 6 anos,
todas as histórias são boas
e engraçadas. "Eu gosto de
ouvir 'as histórias. Minha

mãe também conta algu
mas para mim", comenta

a rneruna.

(MARIA HELENA DE MORAES),
,

,

Mostra de Dança do Divina encantou o público
]ARAGUA DO SUL -

Perto de mil pessóas fo
ram até o Colégio Divina

Providência, na sexta-feira
à noite, para assistirem à T'
Mostra de Dança do Di

vina. De acordo com a'
,

'

coordenadora de ativida-

des extraclasse, professora
Maria do Carmo Delgado
de Souza, esta foi a mostra

mais prestigiada pelo pú
blico. ''A atenção de todos
foi uma constante durante
todo o tempo que durou
o espetáculo", afirma a

coordenadora.
A Mostra de Dança é

uma oportunidade qqe os

estudantes têm de divulgar
o que está sendo feito no

colégio, para a comuni

dade. Maria do Carmo

explica que o Divina de
i senvolve várias atividades

extraclasse e a dança é uma

Coreografias inteligentes e figurinos sofisticados encantaram a platéia

delas, com 15 grupos em

atividade e um totalde 130

alunas, da eduçação infantil
ao ensino médio.

Um dos fatores que
influenciam no sucesso do
evento é a escolha dos te-

mas centrais. A cada edição
do evento é escolhido um

tema. Este ano foi "O Cir

co", tema que envolveu

,

não apenas os organizado
res da Mostra e seus

bailarinos, mas, sobretudo,

o público e os familiares

dos estudantes do Divina.
A T: Mostra de Dança

do Divina Providência
teve como coreógrafa a

ex-aluna e bailarina Daniel
le Cristina Grossl. (MHM)

TERÇA-FEIRA, 29 de outubro de 2002

Classificados do

CORREIODO
POVO

é negócio certo!

Ligue 371-1919, e

confira!

Rua Reinoldo Rau. 61 -

sala 1 e 2 - Jaraguá do Sul
Telefones: 371-5531 - 982-0710
Rua Paraíba, 256 - Blumenau
Telefone/Fax: 340-2393

m

A

eI

sp

liz

COMUNICADO

Compareceu nesta DP. VANDA ANGELlBA FLORIANE
- ME, CNPJ: 80.074.701/0001-04, informando
estravio de 25 Blocos de nota fiscal, sendo 20 Blocos
SÉRIE 01 NQ 001a 100e 5 Bloco's SÉRIE B1 nQ 001
a 250 segundo esse registro

err

Jaraguá do Sul, 25 de outubro de 2002

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Associação de Moradores da Ilha da Fi

gueira convoca os associados para participarem da

Eleição da nova diretoria, que realizar-se-á no dia

23' de novembro de 2002, na sede do Posto da

Polícia Militar, situado na Rua José Theodoro

Ribeiro,3595, no horário das 10 às 13 horas.
As chapas com o nome dos concorrentes deve

rão ser entregues no dia 7 de novembro, na sede da

Polícia Militar, das 19 às 21 horas.

Observação: poderão votar, ser votados e

compor chapas somente os associados cujos nomes

constam no livro de sócios.
, ,

Jaraguá do Sul, 17 de outubro de 2002,
Lídia Zenaide SabeI - Presidente '

ESTADO DE SANTA CATARINA
PrefeituraMunicipal deJaraguádo Sul

EDITAL

TOMADA DE PREÇOS N2 131/2002

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAl,

TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

O MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL, torna público que,
em conformidade com o que preceitua a Lei n2 8.666/93 e

suas alterações posteriores, fará r,ealizar na sede da

Prefeitura, sita na Rua Walter Marquardt n21.111- Barra

do Rio Molha, na sala de reuniões, sob a coordenação da -,

Comissão de Licitações, uma licitação sob a modalidade de

TOMADA DE PREÇOS do tipo MENOR PREÇO GLOBAL,
para éontratação de empresa para execução de Ol:!ra de Arte

para Passagem em Desníveíno Entroncamento da BR 280/
UNERJ, em Jaraguá do Sul-SC.

DATA, LOCAL E HORA - Os envelopes com a documentação
para habilitação e proposta comercial deverão ser entregues
e protocolados até às 11:00 horas do dia 13 de novembro
de 2002, no Setor de PROTOCOLO, no endereço acima. A

abertura dos envelopes nº 01 (documentos para habilitação)
e nº 02 (proposta comerciai), dar-se-á às 13:30 horas do

mesmo dia.

DISPONIBILIDADE DO EDITAL: O edital estará disponível
na Intemet no seguinte endereço: www.jaraguadosul.com.br/
prefeitura .

RETIRADA DO EDITAL: O Edital e Anexos poderão ser

retirados na Divisão de Licitações da Prefeiturá Municipal de

Jaraguá do Sul, no endereço acima, mediante pagamento de

taxa no valor de R$ 50,00 (cinqüenta) reais.

INFORMAÇÕES: Dúvidas e esclarecimentos poderão ser

obtidos por escrito no endereço acima ou pelo Fax (0**)
(47) 370-7253.

Jaraguá do Sul (se), 25 de outubro de 2002

IRINEU PASOLD -Prefeito Municipal

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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/ �DAS- DE QIAMANTE

Nesta data, trans

rre para o distinto ca

Alex e Hilda as Bodas

eDiamante, que cor

sponde aos 60 anos de

liz matrimônio.

Alex e Hilda descen-
,

em de famílias .que

'-graram da Europa
ra o Brasil, em busca

,

pâZ para trabalhar, já
ue a Alemanha e

nros países viviam em

ns-tantes disputas, de

rras, e os menos

HISTÓRIA

Alex e\Hilda Barg

ortunados viviam em estado de semi-escravidão,
, \

\

Aqui, alcançaram o seu ideal, que passou para
s filhos, netos e bisnetos, agora fruindo de bem

tar,

De um longo currículo de atividades, pinçamos
Empresa Transportadora Andorinha, que chegou
30 ônibus a percorrer as linhas para lndaial, Blu

enau, Joinville, Corupá e Schroeder.

Em meio as s�as atividades, encontrava o casal
-,

rnpo para recreação e lazer no Schützenverein,

As LEITURAS DE

INSULTO À GUARDA (209)

Na sua vida de notívag,o e de boêmio, teve

GUimarães Passos, por mais de uma vez, de ser

interpelado pelos policiais rondantes. Uma

noite, caminhava ele sem destino, quando um
\ ,I

!Uarda o deteve. ,

- Que queres, vérrnlna humana? -,

interpelou o poeta, descendo da nuvem onde
rimava o seu sonho.

de Rio da Luz I, e na Sociedade de Atiradores, que

posteriormente se converteu no hoje aristocrático'

Clube Atlético Baependi.
A celebração religiosa e os festejos realizar-se

ão, nas dependências da- AABB (Associação Atlé-
/'

,

tica Banco do Brasil).
O CORREIO no POVO, que tem no ca�al Alex e

Hilda constantes leitores, honrado em poder registar! '

o grato evento, deseja muitas felicidades e longos
anos de vi�a. (EVS)

- Aonde vai assim? -, insistiu o policial.
-\\Urbi etorbi!/I-, informou o Guima,

num gesto largo. r

- Como?
-

\\ U rb i et o rb i ! /I

- "Tê]e preso, é que é. Não pode "lnsurtá"
a guarda! -, protestou o roncante.

E levou-o para a delêqacta.
<, Paulo Barreto __:_ "Revista da Ac. Bras. de Letras",
n° 8, abril de 1912

á ter disciplina
para cumprir as

uidado com a

r afetivo, há
risco de demonstrar carência.
Câncer - Aproveite para
fazer as coisas sérias e definir

sionolrnente,
is rocloncl, Na

emoções falarão

rá que ralar um'

, mos ficará satisfeita
dos colegas.

suas emoções. Será

.

a gprofundar os seus

laços afl!tl�s.
Virgem - Aproveite esse período,

nstrará maior
e produtividade. O
�ntcil, terá a chance
a amorosa

ente, saberá unir o

el. Apenas não

dI�eloYQ'Gli> amorosa em

segundo' plano.
Escorpião - O convívio com

ais velhas lhe fará
a sorte irá melhorar a

arme na paquera.

CORREIO DO POVOCJ

(

(tiírcul6
Italiano

CON H ECENDO A ITÁLIA
Região da Lombardia

Superfície: 23.850 km2

População: 8.870.000 habitantes
Densidade: 371 hab/km2
Capital: Milano (Milão)
Cidades importantes: Brescia, Bergamo, Como, Pavia, Crernono,
Mantova

A Lombardia é uma região grande, 47% do seu território é

planície, rica em lagos e rios.

A agricultura na Lombardia é a mais rica da Itália. As planícies.
permitem o plantio de arroz, milho e muitos produtos vegetais, que

destinam-se a criação de gado de corte e leiteiro.
A indústria na Lombardia é muito diversificada, produzem-se

'máquinas eletrônicas em geral, automóveis, produtos químicos,
roupas, I ivros, alimentos, remédios, móveis e pneus.

A Plrelli é a maior indústria italiana produtora de pneus, e

está estabelecida em Milão.
A Província de Como, é famosa na produção de sedas; Brescia

na. produção de armas e barras de ferro para construção; Bergamo
na produção de cimento; Varese na produção de sapatos,
eletrodomésticos e motocicletas.

-

Acontece todo ano em Milão, uma das mais importantes feiras
mundiais, estando expostos ali, produtos das maiores industrias do
mundo

Grupo Teatral na Scar
Em turnê pelo estado de Santa Catarina e Paraná, o Grupo Teatral
\\EI Feral-Fiera di Primiero", da Província de Trento, estarão

apresentando-se em nossa cidade.

Peça: "Dnde che canta el gal zedron"
Data: 06 de novembro de 2002

Local: Sociedade- Cultura Artística - S CAR
Horário: 20:30 horas

Ingressos: Antecipadamente na Sede Social do Círculo Italiano,' a

partir do dia'04/11, ou no dia, a partir das 18:00 horas.
Valor: R$ 5,00 (Cinco rerais)

.

Promoção do Círculo Ital iano e Associazione Belluriesi de Jaraguá
do Sul.

A Porchetta
A Associazione Bellunesi de Jaraguá do Sul, realizará no dia 10 de
novembro de 2002, a Festa da Porchetta,
Local: Parque Municipal de Exposições Perfeito Manoel deAguiar
Guaramirim
Horário: A partir das 12:00 horas.

Ingressos Limitados para 200 pessoas
Valor R$ 8,00 (Oito reais)
Esta data está vinculada
com a Fêsta de São Mar

tinho (ll/ll) Pa-droeiro

da Província de Belluno
Os ingressos estão a venda
com os' Membros da Asso- -

ciação, no Círculo Italiano,
Cozinhas Berlim.

Grazíe! 371-.8222
V�ldirJosé Bressan

Rua Reinoldo Rau, 86 sala 7-
Presidente d� Círculo

Italiano

Sagitário � Receberá

import aborações das
almente na área
imo benéfico

r da sua intimidade . faturar uma grana extra. A dois,
espere muita paixão.
Peixes - Procure se apoiar em

s anteriores e tudo
fácil. Os vínculos
storõo fortalecidos.
Ir a' atração por

is velha.

Capricórnio - O céu enviará

gias para o seu emprego
ica quêos seus esforços

.

sodas. Estará mais
reensiva com

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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POR EUG�NIO VICTOR SCHMOCKEl

:{4 História de nossa gente não podeficar só
na saudade". O passado só é importante se

seu tempo foi bem empregado.

RAA
,

ISTORIA
HÁ 68 ANOS

Em 1934 (em continuação), em comunicação ao diretor do CORREIO DO
I \

POVO, Arthur Müller, e ao sr. Artur Breithaupt, presidente do Tiro de Guerra

406, em caráter oficial, fazia a comunicação desse proceder, e se
I

congratulava com a população por esse acontecimento e adiantava que o

Batalhão possivelmente deveria embarcar no dia 19, embarcando no dia 15

o sr, tenente Adelio Riceti, que vinha tratar da instalação. Sobre o assunto

o sr; José Bauer, prefeito municipal, que recebia o seguinte telegrama:
"Comunico a V Exa. a unidade sobre o meu comando segundo batalhão

I ,

engenharia já informado providências no sentido de seu breve deslocamento

para essa cidade do seu ilustre governo. Na certeza de que V Exa. facilitará

este comando todos os meios necessários a instalação; do batalhão nessa

cidade para cumprimento da presente .missão que é construir a rodovia

jaraguá=-Vacaria, desde já me congratulo com V Exa. E o povo dessa

cidade ca�arinense ao se iniciar ai a execução desta parte do programa de

viação nacional. Termina na seguinte.
r'

HÁ 15 ANOS

Em 1987, <? Seminário Municipal Permanente reunia 13 municípios do

Nordeste do Estado, em Joinville, que elegiam as seguintes prioridades:
asfaltamento da SC-474, que liga Massaranduba a Barra Velha; ligação
asfáltica Jaraguá do Sul-Pomerode; continuidade da Rodovia Corupá
São Bento do Sul; pavimentação da Estrada do Sul; preservação da Serra

I I

da do Mar; despoluição do Rio Itapocu; reabertura do Canal do Linguado;
política pesqueira regional; preservação das praias; criação de um Centro

de Administração Regional; reaparelhamento dos hospitais e unidades

sanitárias; ampliação da Maternidade Darcy Vargas; abertura da maternidade

do Hospital Regional de Joinville; reaparelhamento e ampliação do Porto

de São Francisco do Sul; ampliação do sistema de abastecimento nas cidades

de Jaraguá do Sul;e São Francisco do Sul, e ainda a construção de centros'

para reabilitação de menores carentes da região. As oito propostas eram
encaminhadas ao Gaplan, onde, posteriormente, eram repassados ao

governador Pedro Ivo Campos, para as colocar em prática. Em novembro,
um 'novo seminário; quando os representantes dos 13 municípios fa�iam a

;' avaliação' das' atitudes do' governo, e discussão das prioridades.

Em 1999, Jaraguá do S)1l não escapava da ação de uma quadrilha de roubos
de carga no Vale do Itapoçu, Cinco pessoas eram presas nos últimos dias,
acusadas de assaltarem o caminhão da Transcica Distribuidora Ltda., de

Joinville. 10 assalto ocorria na noite de 8 de agosto, na localidade de Rio

Preto, Município de Mafra, rendendo o motorista e ajudante trazidos para a

Serra de São Bento do Sul, o caminhão era levado a Joinvillee descarregado.
Depois, o veiculo voltou para SãQ Bento do Sul, vazio. A quadrilha lil�erava
a dupla e o caminhão estava abandonado na localidade de Mato Preto.

C'om a prisão de um envolvido, a polícia conseguiu chegar aos demais, que
estão presos em cadeias de São Bento do Sul e Presídio Regional de Jaraguá
do Sul, que residiam no Bairro Ana Paula, em nossa cidade. A polícia
suspeitava que o receptador seja de nossa cidade. "Estamos investigando o

nome de umproprietário de supermercado do Município", observou a
-,

delegada Ângela Tereza Bork Roesler, da Comarca de São Bento do Sul.

GERAL TERÇA-FEIRA, 29 de outubro de 20 TER
--

o Homem do
Convento

ell

J
Era uma vez um homem que vivia num convento, num

lugar 'e tempo distante, Esse homem estava à procura de

respostas para a sua, vida, mas algumas 'perguntas o

intrigavam: Como posso conseguir o amor e o perdão de Deus?
O que preciso fazer para merecer a salvação de Deus? Será

que Deus é tão carrasco que apenas exige sacrifícios,
promessas ou ainda que eu tenha que comprar um 'lugar no

céu? Em sua busca por respostas, aquele homem encontrou

na Bíblia uma passagem que transformou sua viga: "O justo
viverá por fé" Rm 1.17.

'

Sim! Deus nos aceita não por aqullo que nós fazemos, tep
Deus nos perdoa não por causa dos nossos méritos, mas unicamente por sua bondade e

misericórdia. A única exigência de Deus é nossa fé e total confiança n'Ele. Mas se Deus só pio
exige de nós a fé, será que não precisamos fazer mais nada? E as obras? A resposta que o da!
homem do convento nos dá: "A fé não se pergunta por boas obras, antes de se perguntar, ela oit
já as tem feito", Deus nos salva não por obras (mesmo que sejam muitas), mas para obras
boas praticarmos, pois "a fé sem obras é morta" Tg 2.17, ou seja, as boas obras sempre br<
serão conseqüência de nossa fé.

'

do
Em Ef 2.8-9 nos é dito: "Pois é pela graça de Deus que vocês são salvos por meio da fé,

Ja!Isso não vem de vocês, mas é presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos

esforços de vocês mesmos e por isso nínguérn deve se orgulhar". ,10
O que poderlarnos oferecer a Deus para receber a salvação? Diante de Deus nossas 01

humildes mãos sempre serão vazias, só Deus pode enche-Ias. Salvação não é mérito nosso,
mas é pura graça, presente de Deus! Não somos nós que vamos em direção à Deus, mas é Ele gé
que vem ao nosso encontro. Deus nosdiz SIM, a nós resta, de coração aberto, responder
AMÉM. A fé quer ser a nossa resposta de gratidão a esse presente que Deus quer dar a todos di
os seus filhos e filhas.

I Voltemos ao homem do convento: suas idéias se espalharam rapidamente pelo mUndo ai

afora, inclusive no Brasil. O homem do convento viveu na Alemanha e seu nome é MARTIM n

LUTERO, responsável pela Reforma Luterana em 31 de outubro de 1517. Ainda hoje o Dia da

Reforma é comemorado e muito importante para a Igreja Evangélica de Confissão Luterana

no Brasil. Para celebrar esta data, muitos cultos acontecerão na próxima quinta. Eis os locais
e horários: Paróquia Apóstolo Pedro/Centro - 19:30h; Paróquia Apóstolo 'João/Comunidade
Martim Lutero - 19:30h; Comunidade Apóstolo Paulo/Comunidade Vila Lenzi - 19:30h;
Paróquia Barra do IRia Cerro/Comunidade Cristo Salvador - 19:30h e Paróquia Rio Cerrol
Comunidade Rio Cerro II - 19:30h.

Ass<
Car

qual
natc

loté

fiM

vra 25

,
Ps. 'Christiane Plautz e P. Hilton Jair Gorris ,

Pastora e Pastor da �aróquia Após�olo Paulo - Vila lenzJ

CÂMARA MUNICIPAL
PARA: IMPRENSA

SESSÃO DO DIA 24/10/2002, PRESIDIDA PELO VEREADOR VITÓRI() ALTAIR
LAZZARIS (PPB)'

FOI REALIZADA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE MEDALHAS
DO MÉRITO DO MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL, ATRAVÉS DA LEI

MUNICIPAL N.º 3.230/2002, SUBSCRITA POR TODOS OS VE

READORES, E SANCIONADA EM 15 DE OUTUBRO DE 2002. FORAM
AGRACIADOS COM A MEDALHA DE -MÉRITO OS SENHORES:
ALBERTO TARANTO, EDUARDO ROBERTO STINGHEN, HEID�
BENHKE, JOSÉ AUGUSTO CAGLlONI [SILVIO ROBERTO'EWALD FI·

LHO, POR TEREM ATUADO E CONTRIBUíDO PELO ENGRANDECI·
,

.

I "

MENTO DO ESPORTE DE NOSSO MUNiCíPIO. A MESA DIRETORA
FOI COMPOSTA, ALÉM DO PRESIDENTE DA CÂMARA, VEREADOR
VITÓRIO ALTAIR LAZZARIS, (PPB) SECRETÀRIO DA MESA, VEREADOR
ORLANDO GILBERTO GONÇALVES (PPB), PELO PREFEITO IRINEU
PASOLD E PELO DELEGADO REGIONAL DE POLíCIA, SENHOR
ADALBERTO MANOEL RAMOS.

DISCURSARAM NA OCASIÃO O VEREADOR JEAN CARLO
LEUTPRECHT (PTB), O PREFEITO MUNICIPAL, SENHOR IRINEU
PASOLD, O PRESIDENTE DA CÂMARA, VEREADOR VITÓRIO ALTAIR
LAZZARIS (PPB) E O REPRESENTANTE DOS HOMENAGEADOS, JOSt
AUGUSTO CAGLlONI.

\ \

NOVA SESSÃO ORDINÁRIA SEGUNDA-FEIRA 28/10/2002,
'ÀS 19:15 HORAS
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Academia Formigari ficou

em 4° no Interestilos 2002

JARAGuA DO SUL - A

Associação Formigari de

Caratê participou da

quarta etapa do Campeo-
nato Catarinense de Caratê

a Interestilos, realizado neste

final de semana. Ao todo,
2 25 atletas jaraguaenses

representaram o Municí
e e

. só pio e conquistaram 19 me-

e o dalhas, sendo seis de ouro,
ela oito de prata e cinco de
ras

pre bronze. Com este resulta-

do, os competidores de

I�é� Jaraguá do Sul totalizaram

103 pontos e ficaram com

as o troféu de quarto lugar no
10)
]e geral.
er - Este ano, está sendo
lS de muito sucesso para a

lo academia, estamos trei
� nando arduamente para

conquistar mais um bom
resultado para Jaraguá do

Sul-, destaca o professor
da academia, Arnoldo

Formigari Filho, ressal
tando o bom nível dos
seus atletas, sendo essa eta

pa um reforço na prepara
ção dos seis caratecas da

associação, que vão inte-

grar a seleção catarinense

na disputa do sétimo.
Campeonato Brasileiro de

Caratê. A disputa nacional

será realizada no ginásio
Poliesportivo do Ibira

puera, em São Paulo, entre

QS dias 14 e 17 de no

vembro. O Brasileiro vai

contar com mais de dois

mil atletas vindos de todo

o País. A seleção cata

rinense é composta por
120 atletas.

O destaque da acade
mia jaraguaense foi no in

dividual Juvenil 13/14
anos, faixa preta, com Guie

lherme Benthien. Na clas

sificação geral, por associa
ção, primeiro lugar para a

SER Ipiranga, de Blume

nau, que conquistou 20

Ouro, 13 prata, 10 bronze,
totalizando 255 pontos.
Em seguida vem Alto Vale

de Caratê, de Rio do Sul,
com 190; Cultural de

Caratê, de Indaial, com

181; e Formigari de Caratê,
de Jaraguá do Sul, com

103 pontos. (FR)

NOTAS·�---
CIRCUITO INFANTIL
Neste final de semana, São Bento do Sul será palco da
terceira etapa do primeiro Circuito Infantil de Futsal
Menor. Participam desta etapa cinco cidades e, a: cada'
mês, uma delas sedia uma fase. SãoJoão Batista e Piçarras

'. já promoveram' as suas respectivas etapas, restando, além
.

de São Bento do Sul, as cidades de Florianópolis (Adiee),
que será nos dias 22 e 23 de novembro, e Schroeder
�romotora da coFpetição), nos dias 29 de novembro
e 1 de dezembro, onde será conhecido o campeão geral.
Na classificação, até o. momento, Schroeder lidera o cir
cuito, com 8 pontos, seguido da Adiee, com 6, e· São
Bento do Sul, com 4: São João Batista tem 3, e Piçarras, 2.

CORREIO DO POVO
Há 83 anos servindo a comunidade da

Região do Vale do Itapocu

ESPORTE CORREIO DO POVO 11

IDESTAQUES: MARINA FRUCTUOZO E TALlTA HERMANN SEGUEM PARA UBERLÂNDIA, AMANHÂ

Nadadores jaraguaenses vão
atuar no Brasileiro, em MG

]ARAGuA DO. SUL -

Oito nadadores da Ajinc/
Urbano/FME vão partici
par de duas -competições
importantes neste fmal de

semana.

As atletas Marina Fruc

tuozo
.

e Talita Hermann

seguem para Uberlândia,
em Minas Gerais, onde

vão disputar o Campeo
nato BtasileiroJuvenil. Elas

embarcam, juntamente
com o técnico Kiko Fruc

tuozo, amanhã, e esperam
melhorar as suas posições
nos i:ankings brasileiro e ca

tarinense, Talita Hermann

vai competir nas provas de

100, 400 e 800 metros livre,
e Marina Fructuozo nas

provas de 50, 100 e 200

metros livre. Ambas .têm
corno objetivo chegar às

finais e melhorar as po
sições comparadas com a

última edição deste cam

peonato, realizado em Na

tal, Rio Grande do Norte,
no mês de julho.

Naquela ocasião, am

bas chegaram às finais nas

Atletas competirão em Minas Gerais, neste final de semana

Cesar Junkes/Cp

deve se consolidar como

destaque da natação cata

rinense na categoriaJuvenil
1 (15 anos), neste fim de

semana. Para isso, basta

chegar na final em qualquer
de suas provas. J á para
Marina a situação está mais

difícil, pois terá que chegar
a um 4° lugar na prova dos

50 métros livre, para se

destacar na categoria Ju
venil 2 (16 anos)", diz o.

respectivas provas. "Talita técnico,

Em São Bento do Sul,
sob a orientação técnica de

Iara Fructuozo, outros seis

nadadores vão. participar
da Copa Badesc de No

vos Talentos. O evento será

realizado na piscina muni- \

cipal da cidade, nos dias 2

e 3 de novembro, Camila

Schmitz, Tainara Dias,
Dimas Pereira, Evandro

Pereira Júnior, Marcos

Leonardo Dias e Anderson

Jaraguá do SuL Organiza
do pela Fase (Federação

I

Aquática de Santa Catari

na), a disputa tem por ob

jetivo divulgar os novos ta

lentos da natação catari-'

nense.

São esperados Vários

clubes, associações e aca

demias a este evento, haja
vista que é um campeo
nato aberto, sem a necessi

dade de estarem federa-
Amaral vão representar dos à entidade esportiva.

Equipes Mirim de basquete vencem na disputa do Estadual
]ARAGuA Dp SUL - Os

atletas que defendem o

Município atuaram no fim

de semana, nos jogos dis

putados no Ginásio de Es

portes Arthur Müller. As

equipes venceram as parti
das contra a Uniplac/La
ges, válidas pelo campeo
nato catarinense. Primeiro
foi a vez da equipe Mirim

feminino entrar em quadra.
A vitória, por 86 a 25, foi

conquistada com facili-

dade, e o resultado man

tém a Unerj/Duas Rodas/
FME na vice-liderança do

Estadual, um ponto atrás

da AABB/Chapecó.
Ao contrário da equipe

feminina, a Unerj/Duas
Rodas/FME encontrou

grandes dificuldades para
vencer o grupo masculino.
A vitória, por 69 a 56, foi

suada, conquistada num

jogo equilibrado, tenso e

tumultuado. Foi a 11 a

vitória da equipe em 14

Jogos pelo Estadual.

COMPETIÇÃO - A

Associação Jaraguaense de

Basquetebol, com o patro
cínio da Unimed e apoio
da FME (Fundação Muni

cipal de Esportes), vai pro
mover, neste final de se

mana, o primeiro Unimed

Trioball, basquetebol in

door de trios. A expec
tativa é reunir aproxima
damente 300 crianças,

entre 9 e 13 anos, com os

jogos no. Ginásio Arthur

Müller. A organização está

a cargo dos professores
Airton Schiochet e Chris

tiano Machado. A compe
tição é aberta a todos os

interessados, exceção feita

a atletas federados. As ins

crições podem ser feitas

junto aos professores de

educação física do Municí

pio ou através do telefone
9107-1747.

. LOTERIAS
Megasena Lotomania Loteria Federql
concurso:408 concurso: 261 concurso 03681

14 - 28 - 33 - 44 - 49 - 56 07 - 11 - 16 - 24 - 1 °
- Prêmio: 39.836

28 - 33 - 34 - 37 - 2° - Prêmio: 38.993
Quina 42-44-47-50- 3° - Prêmio: 57.003

concurso: 1063
54 - 61 - 64 - 80 - 4° - Prêmio: 15.634

05 - 18 - 28 - 53 - 59
92 - 93 - 95 - do 5° - Prêmio: 00.179
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• ENVOLVIMENTO: CERCA DE 135 DESPORTISTAS PARTICIPARAM DA COMPETiÇÃO DESTE FIM DE SEMANA Campeonato Brasileiro

Evolução técnica dos atletas

na 3a etapa de tênis de mesa
]ARAGUÁ DO SUL - A

terceira etapa do Torneio

Norte Catarinense de Tê

nis de Mesa, realizada neste

final de semana, nas depen
dências do Colégio Evan

gélico Jaraguá, contou com.

a participação de aproxi
madamente 135 atletas

,

vindos de Corupá, Guara

mirim, Pomerode, Itajaí,
Xanxerê e Jaraguá do Sul.

O presidente LNCTM (Li
ga Norte Catarinense de

Tênis de Mesa), Rodrigo
Tolentino Luz, destaca que
os adeptos desta prática es-

portiva demonstraram que Jogadores valorizaram cada ponto, sempre respeitando seus adversários
estão evoluindo tecnica-

fantil feminino;Jeff Blank,
de Pomerode, campeão
rio Juvenil masculino, e Ri

cardo Ramos, do Ceij, fi

cou em primeiro lugar no

Adulto masculino.
.

Entre os clubes e esco

las que se sobressaíram
frente aos demais, a Escola
Municipal de Ensino Fun

damental Ribeirão Molha

sagrou-se campeã da eta

pa, com 444 pontos; segui-

categoria Pré-mirim 9 anos

masculino;Jonathan Schut

ze, do Instituto Jangada,
campeão na categoria Pré

mirim 11 anos masculino;
Bárbara Bertoldi, do Colé

gio São Luís', campeã da

categoria Pré-mirim 11

anos feminino; Dione Hel

ser, de Pomerode, cam

peão do Mirim e Infantil

masculino; Micheli Viana,
de Xanxerê, campeã da In-

mente a cada etapa. "Os

jogos são disputadíssimos,
cada ponto era valorizado

pelo jogador, sempre res

peitando o adversário", diz,
enfatizando que; duran-te o

evento, os atletas se con

fraternizam e trocam expe
riências, formando novas

amizades.

Entre os destaques por

I categoria, João Perez, de

Xanxerê, foi campeão na

da de Xanxerê, com 241

pontos, e Colégio São J0-

sé, de Itajaí, com 174 pontos.
A próxima e última

etapa será realizada no dia
23 de novembro, no giná
sio da Sociedade Esportiva
e Recreativa Marisol. Na

oportunidade serão pre
miados os campeões do

ranking Norte Catarinense

de Tênis de Mesa/2002.
(FABIANE RIBAS)

Show de gols na 11 a rodada da 1 a Divisão de Amadores
]ARAGUÁ DO SUL � a vitória, por 1 a O. por 3 a 1. Daniel, Magrão Cristiano, do Caxias, com

Final de semana de muitos Em Massaranduba, o e Beto fizeram os gols da 11 gols.
gols na 11 a rodada do Cruzeiro enfrentou o Fla- partida, e, Cristiano, do Tu- A próxima rodada está

Campeonato da Primeira mengo, que estava desfal- py, registrou o gol de agendada para o dia 3,
Divisão de Amadores 50 cado de três atletas, mas honra. Nos aspirantes, em- domingo. Na oportunida-

, Anos da Liga J araguaense não conseguiu garantir o pate por O a O. de, o Juventus vai receber
de Futebol. Em Jaraguá resultado, perdendo por 2 Na classificação geral o Vitória, e o Flamengo
do Sul, o confronto entre a 1. Marinaldo marcou os dos titulares, primeiro lugar entra em campo para en-

as duas equipes que estão dois gols que decretaram para o Juventus, com 9 frentar o Tupy, de Schroe-
na liderança, no returno da a vitória do time rubro-ne- pontos; Vitória, 9; Caxias, der. A equipe do Caxias

competição, com seis pon- gro. Nesta partida houve 6; Cruz de Malta, 6; Fla- solicitou à LigaJaraguaense
tos cada, foi bastante dis- duas expulsões por agres- mengo, 6; Tupy, O, e Cru- de Futebol a antecipação
putado. O Juventus, des- são, Márcio, do Cruzeiro, zeiro, O. Nos aspirantes, a do confronto com o Cru-

faleado do meio-campo e Carlos Alberto, do Fla- liderança está com o Ca- zeiro, de, Massaranduba,
Alex (expulso no jogo con- . mengo, ainda no primeiro xias, com 7 pontos, à frente para o dia 2, sábado. Nesta
tra o Tupy), recebeu o tempo. Na preliminar, des- do Juventus, com 7; Fla- rodada será a folga do

Cruz de Malta e venceu o taque para o atleta Elias, mengo, 7; 'Vitória, 5; Cruz ·Cruz de Malta. Os jogos
adversário aplicando uma que registrou cinco dos sete de Malta, 4; Tupy, 2, e serão realizados às 13h30,
goleada por 5 a 2, e deu gols marcados contra o Cruzeiro, O. nos aspirantes e, às 15h30,
grande passo rumo à elas- Cruz de Malta. Placar final, Na artilharia do cam- nos titulares. O presidente
sificação. Os gols doJuven- 7 a 2 para os rubro-negros. peonato, nos titulares, estão da entidade esportiva,
tus foram registrac;los por Superioridade da equi- os atletas Índio, do Juven- Rogério Tomazelli infor-

Cesar, Fábio, dois de Índio pe líder dó returno no tus, com 10 gols registra- ma que os horários serão

e Daniel. Welson e Macha- confronto entre Tupy x Vi- dos. A defesa menos vaza- alterados a partir da pró-
do descontaram para o tória, em Schroeder. O ti- danos titulares édo goleiro xima semana, devido ao

time cruzmaltino. Na preli- me da casa deixou esca- Leo, do Flamengo, com horário de verão.

minar, o Juventus garantiu par a vitória para o visitante, 10 gols, e, nos aspirantes, (FABIANE RIBAS)

Além da derrota de 3 a

2 para o Juventude, o Fi

gueirense trouxe outras

más notícias de Caxias do
Sul: os meias Marcinho e

Igor receberam o terceiro
amarelo e não poderão en

frentar o São Caetano,
amanhã à noite, no Estádio
Orlando Scarpelli. O time

catarinense precisa da vitó
ria contra o Azulão para se

reaproximar da zona de

classificação. O Figueira tem

24 pontos, contra 27 do Vi

tória, oitavo colocado.
Os demais confrontos

de amanhã são: Flamengo
x Corinthians, Pa.1rr'ieiras x

Botafogo, Atlético-MG x

Internacional, Grêmio x

Atlético-PR:, Coritiba x

Cruzeiro, Paysandu x

Goiás e Bahia x Santos.
Os resultados de sába.

do são: Portuguesa 1 x 3
São Paulo, Internacional O
x 1 Grêmio, Santos 3 x O

Flamengo, Atlético-PR 1 x

O Coritiba, Gama ° x 1

Goiás, e Botafogo 2 x 3
Fluminense.

Na classificação geral,
primeiro lugar para o São

Paulo, com 40 pontos, se.

guido do Juventude, 37;
São Caetano, 36; Santos,
35; Corinthians, 35; Atléti

co-MG, 30; Grêmio, 30, e

Vitória, 28. Na lanterna

seguem Gama, Botafogo,
Paraná e Palmeiras.

NOTAS----
FESTIVAL DE CANOAGEM

O Clube de Canoagem Kentucky vai promover urn festival
de canoagem, de Nereu Ramos a Jaraguá do Sul, no dia 24

de novembro. O percurso consiste em aproximadamente
15 quilômetros, e os adeptos desta prática esportiva vão

levar, em média, duas horas para completar a pr0va. O

evento não terá caráter competitivo, será somente urn passeio
para integração entre as pessoas que têm afinidade com a

canoagem. As pessoas interessadas em efetuar suas inscrições
podem entrar em contato pelo telefone 372-0948, com

Darlei ou Claudiana, ou 372-4714 e ainda pelo endereço
eletrônico amoken@netuno.com.br. Será cobrada urna taxa

de R$ 5,00, que dará direito ao caldo de peixe.

PRÉ-MIRIM E INFANTIL
Na noite da última sexta-feira, foram realizadas as finais da

Copa Catarinense de Futsal, promovida pela Revista

Superesporte. As cetegorias Pré-mirim (até 10 anos) e o

Infantil (até 14 anos) estavam nas disputas deste campeonato,
desde o mês de maio. Com jogos em diversas, cidades da

Região de Itajaí.
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