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Casal Luiz e Terezinha Olaczyk participaram da feira de artesanato ocorrida ontem, expondo produtos
feitos basicamente com palha de milho e muita criatividade

Capital Catarinense doArroz
completa 41 anos de História

Final de semana em ritmo de festa em Mas

saranduba, devido ao aniversário de 41 anos de

História, comemorado ontem. Para registrar a pas
sagem da data, foi realizada a 1 a Feira Municipal de

Artesanato e Cultura. O evento oportunizou a ex

posição do potencial dos trabalhos artesanais con

feccionados pela comunidade massarandubense,
PÁGINA 7

Divulgação
Luciano Szafir e Larissa Bracher são os protagonistas da peça "O Exercício", que será' encenada em JS

Peça teatral com atores globais apresentada na Scar
Amanhã e quinta-feira, o público de Jaraguá do Sul

terá a oportunidade de assistir ao espetáculo teatral "O

Exercício", que será encenado pelos atores Luciano Szafir

e Larissa Bracher. A direção é de Mônica Lazar e conta a

história,de urn casal que se e?contr� para ensaiar urna peça.
PÁGINA 6

Mães que participam do Projeto
Cidadão, do Morro da Boa -Vista,
estão reaprendendo a contar his
tórias com os coordenadores do
Canto do Conto, Paulo César e

Carmen.: Página 5

Tragédias resultam em
" .�

ttesmortesnaregillo
A Polícia Rodoviária Federal

\

registrou a morte de duas pessoaE
por atropelamento, no sábado.

Laesli Delling, 17 anos, passageira
do Golf que chocou-se contra

um poste, também foi a óbito.

PÁGINA 10

Malwee goleou o

time do Bonato
Basta, urn empate para a Mal

wee garantir a 1 a

colocação no gru�
po na segu�da fase do Campeonato
Catarinense de Futsal - Divisão

Especial.
PÁGINA II

Apolitec pretende
inaugurar no próximo
mês as instalações
PÁGINA 4

Moedas (11)
COMPRA VENDA

US$COMERCIAL 3.50273.5035

US$ PARALELO 3.4000 3.5000

US$ TURISMO 3.3700 3.5300

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2 CORREIO DO POVO OPINIÃO TERÇA-FEIRA, 12 de novembr�

Como escolher a melhor
escola para seu filho

]OSEMARY AMomo LAzZARIS - Pedagoga, especializada em

Psicopedagogia e Gestão Educacional. Diretora do
Instituto Educacional Jangada

Do mesmo modo criterioso e responsável como as

pessoas escolhem o melhor para seus filhos em cada detalhe'
da vida moderna, das roupas ao lazer, do alimento à leitura,
assim também é com a escola. E principalmente com a

escola.

O mundo está cada vez mais competitivo, cada dia mais

complexo, com o permanente advento de novas tecnologias
e novos desafios, exigindo cada vez mais formação das

pessoas, não apenas em termos científicos e acadêmicos,
mas também em bases morais, de disciplina e de visão

filosófica da vida. A escola tem grandes responsabilidades
neste novo cenário.

Da Educação Infantil ao Ensino Médio, a preocupação
não está só em oferecer conteúdos de qualidade, em sintonia

com os Parâmetros Curriculares' Nacionais, mas ,prin
cipalmente em comprometer;,se com a formação de

verdadeiros cidadãos gerenciadores e não meros acu

rnuladores de conhecimento;
A hipermídia* educativa, por exemplo, incorporada ao

püttal da escola, disponibiliza ao educando vários aspectos
a se considerar:

- interação que se produz entre o computador e o aluno;
.

2 possibilidade para dar atenção ao aluno (professor on-

line);
- potencialidade de ampliar as experiências a cada dia;
- suporte do computador como ferramenta intelectual;
- capacidade de outorgar ao aluno o controle do seu

próprio ritmo de aprendizagem;
- controle do conteúdo da aprendizagem por parte do

aluno bem como da família.

O hipermeio também pode ser útil na ajuda aos

estudantes para criar seus próprios materiais de estudo e a

desenvolver idéias a respeito de conteúdos curriculares.

Ainda faz-se necessário a oferta de um currículo acrescido
nas disciplinas obrigatórias, além de um grande leque de
aulas paralelas, permitindo ao aluno desenvolver seus

talentos em várias áreas, como esportes, música, teatro,

informática, dança, línguas estrangeiras e outras. Oferecidas
. em horários alternativos, as aulas paralelas estimulam a

socialização e incentivam os talentos pessoais dos alunos ..

Assim poderemos, enquanto pais, transmitir a nossos

filhos uma maior segurança com relação ao seu futuro,
passando a eles a afirmação de que.;;t sua escola está co

nectada com o futuro. O futuro dos nossos filhos.
* Hiperrnídia caracteriza-se por permitir que, no próprio

texto, encontrem-se links sobre temas específicos,
possibilitando a interação entre o computador e o aluno,
ampliando e motivando a aprendizagem com recursos

multimídias através de textos explicativos, gráficos, imagens,
animações, filmes, sons, etc.

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para Rua Willter Marquardt, L180, ou pelo e-mail:
cp.redacao@jornalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou telefone para contato.
o jomal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.

A·· banalização da violênci

Os textos e colunas assinados .são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindci, necessariamente, a opinij'

"Matou a família e depois foi

ao cinema" é o título de uma

das inúmeras histórias escritas

pelo dramaturgo brasileiro Nél

son Rodrigues, mas bem pode
ria ter sido a manchete - verí

dica - do crime que chocou

toda a sociedade brasileira, que
ficou pasma ao saber do assas

sinato
.

dos pais, tramado pela
própria filha. Uma verdadeira

tragédia grega que é estampada
em toda a imprensa como um

caso isolado, resultado não se

sabe de que tipo de desvio de

personalidade e que a psico
logia não consegue explicar,
nem justificar,

Menina bem-nascida, rica e

aparentemente feliz, mas que
não sabe aceitar um não, espe
cialmente quando a negação de
seus anseios parte da própria fa

mília. Ora, todos aprendemos
que os problemas a gente deve
eliminar. Afinal de contas, tudo
o que se quer se consegue, espe
cialmente se é esse o exemplo
que a sociedade atual tem ofe
recido aos mais jovens. Nesse

sentido, a atitude da jovem que
mata os pais, com a ajuda do

namorado e do irmão do mes

mo, parece apenas mais uma

rAfinal, basta conseguir
sucesso profissional,
formar uma família,

construir uma bela casa e

oferecer tudo o que
simboliza prazer e

felicidade através do
consumo aos nossos

filhos? ...J
conseqüência da banalização
da violência doméstica e da
falta absoluta de parâmetros
morais para definir entre o certo

e o errado.

Depois do fato acontecido,
psicólogos, pedagogos e outros

especialistas são chamados a
'

explicara que não tem explica
ção. Não existe justificativa que
salve a jovem que mata os pró
prios pais simplesmente porque
os mesmos são contra o seu en

volvimento afetivo com pes
soas que, justificadamente, não

merecem a mínima confiança.
Na história das 'trag�dias

gregas, temos o caso de Medéia,
escrito pelo filósofo Eurípedes,
cerca de 400 anos antes deCris

to, e que relata o caso de uma

mulher que, também por amor,

ajuda o amante e inimigo de

seu povo a assassinar toda a sua
família simplesmente porque
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estava apaixonada, �

rependeu-se posterio
ao ser trocada por o

lher mais jovem.sn
lhos e a rival.

O que aconteceu

mente mostra quea
ciedade está repleta
dias, algumas mais

que resultam em siM

versíveis, O que fiz

que deixamos de faZff

esse tipo de coisa aCú

que devemos nos.
Afinal, basta conse

profissional, formal

milia, construir uma

e oferecer tudo O que

prazer e felicidade a

consumo aos noSS,

Será que não está l1l

revermos os noSSOS I

de felicidade e harro

liar? Até que ponto é
)

te para o futuro rnor�
sas crianças a faclu

conseguir satisfazer'
desejos, não importa,
teis pareçam ser? A�

vamos continuar ed

nossos jovens corno

jetivo de vê-los belol

sem ao menos quesn
se passa em seus co,
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"

sença de apenas um representante da Região
pocu na Assembléia Legislativa aumentou a

nsabilidade do deputado eleito Dionei Walter

a do PT. Na avaliação de empresários e outros
,

cos do Vale do Itapocu, o momento exige
ças nas formas de relacionamento entre o PT

demais partidos. Em Jaraguá do Sul, onde a

a'informal do PT com o PMDB, e que acabou

rindo a vitória de Luiz Henrique da Silveira ao'

mo do Estado, os eleitores esperam que a região
eneficiada ou pelos menos ouvida em suas

pais necessidades.

o
I nacional anunciou,

a passada, apoio
o presidente deito,
nácio Lula da Silva,

, Em Jaraguá do

o mesmo apoio já
sido explicitado, .

integrantes do PPS

através de declara-
o candidato a de-

o estadual pela re

édico Luiz Felipe
cante. O PPS nacio

declarar apoio ao

presidente, descar
cr e a iniciativa resulte

nefícios para o par
de Ciro Gomes ,

presidente nacional
S, senador Rober-
ire, afirma que não

aaparticipação do
esidenciável na

I e ministerial.

VIAGEM
O presidente eleito Luiz

Inácio Lula da Silva po
derá fazer uma viagem a

Washington ainda em de

zembro, para encontrar

se com o presidente dos
Estados Unidos, George
W Busch. O convite foi

feito pelo presidente nor

te-americano e anuncia

do no final de semana

pelo coordenador da

equipe de transição do
, novo presidente, Antônio

Palocci Filho. O presi
dente eleito do Brasil ain

da não decidiu se vai ou

quando poderá viajar,
mas a definição sobre a

primeira viagem ao exte

rior de Luiz Inácio Lula

da Silva, como presi
dente, deve acontecer o

mais breve possível.

TRE ASPAS
,

à Executiva decidir o que se deve fazer."
� Irma

-
r

çao e do prefeito de Jaraquá do Sul,
Pasold - PS D B - ao referi r-se aos novos

. ,

I
S que o partido deve tomar daqui para a

)

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Dr. Daniel Antonio Wulff
CRM 8835

titUlares d '

.

W
a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia

POLÍTICA CORREIO DO rovos

I PROPOSTAS: DEPUTADO FEDERAL ELEITO PELO PFL AFIRMA QUE CONTINUA FIEL ÀS ORIGENS

Paulo Bauer confirma intenção
de trabalhar em prol de se

Luiz Henrique visita a região para agradecer votos

]ARAGuA DO SUL - A

eleição do vice-governador
Paulo Bauer (PFL) a depu
tado federal aumentou a

responsabilidade do parla
mentar catarinense, especial
mente na Região do Itapo
cu, onde Bauer fez algo em

torno de 12 mil votos e é

considerado o único repre
sentante da região em Brasí

lia, já que o deputado fe

deral Vicente Caropreso
(PSDB) não conseguiu a re

eleição. Paulo Bauer afirma

que quer continuar traba

lhando por Santa Catarina

e que não vai esquecer as'

necessidades do Vale do

Itapocu. "Quero que o nos

so Estado e a Região de Ja

raguá do Sul continuem

fortes e crescendo sempre",
afirma o parlamentar.

Entre as propostas de

trabalho do deputado fede

ral eleito, ele cita as reformas

tributária e fiscal, que pode
incrementar ainda mais o

desenvolvimento econômi
co da Região do Itapocu,
que há muito tempo vem

reivindicando a moderniza

ção e atualização dos tribu-

]ARAGuA DO SUL - O

governador eleito Luiz

Henrique da Sil�eira
(pMDB) vai estar na cida

de, amanhã, para agradecer
o resultado eleitoral obtido
na coordenadoria de Jara
guá do Sul, formada pelos
cinco municípios da mi

crorregião. O governador
eleito vai visitar os municí

pios que sediaram as coor

denadorias de campanha
para agradecer pessoal-

'mente o apoio recebido

Paulo Bauer quer reformas tributária e fiscal, entre outras propostas

tos. O incentivo para a gera
ção de novos empregos e

mais postos de trabalho nas

pequenas e microempresas
é outra proposta de traba-'

lho de Paulo Bauer como

deputado federal. Ele argu
menta que, atualmente, as

micro e pequenas empresas
da região são responsáveis
pela grande maioria dos

empregos e, por isso, mere

cem todo o apoio.
O parlamentar enfatiza

que não será um deputado
federal de apenas uma ci-

dos eleitores.

Luiz Henrique da Sil
veira de deslocará de São
Bento do Sul, de helicópte
ro, em direção i Jaraguá
do Sul, onde sua chegada
está programada para as

10 horas, no heliporto da
'

empresa-Carinhoso. De

acordo com o coordena
dor regional do PMDB
em Jaraguá do Sul, An

tenor Galvan, uma carrea

ta vai acompanhar Luiz

Henrique pelas principais

dade, mas de todo o Esta

do de Santa Catarina.' Ele

enfatiza que estará sensível

aos apelos e necessidades de

todos os municípios e que
não deixará de atender as

reivindicações da Região de

Jaraguá do Sul, até porque
a Região Norte é uma das

mais produtivas do Estado,
e,.· portan.to, terá respaldo
do parlamentar.

Além disso, Paulo Bauer

compromete-se a lutar pela
valorização da mulher no

mercado de trabalho, apoio

ruas do Centro até a sede
do Sindicato do Vestuário,
onde o governador eleito
concederá entrevista cole

tiva à imprensa.
Â vinda de LHS a jara

guá do Sul, segundo o. de

putado estadual Ivo Ko

neli, é uma demonstração
de reconhecimento à po
pulação do Vale do Itapo
cu. "Somente em Jaraguá
do Sul LHS obteve uma

vantagem de 12.151 votos

sobre o adversário, a tercei-

ao ensino público funda

mental e médio e valoriza

ção dos profissionais da

educação, financiamento,
custeio e redução de men

salidades escolares de estu

dantes universitários em ins

tituições educacionais co

munitárias e privadas e re

dução do custo-Brasil, asse

gurando competitividade
aos produtos nacionais no

mercado globalizado e im

plantação de políticas pú
blicas para a valorização do
trabalho agrícola.

ra maior diferença de

votos do Estado", lembra
o deputado.

Somando os votos de

Corupá, Guaramirim,
Massaranduba e Schroe

der, a coordenadoria de

Jaraguá do Sul deu a Luiz

Henrique uma vantagem
de 16.265 votos.

De Jaraguá do Sul, o

governador eleito segu�
para Blumenau, onde sua

chegada está prevista pata
as 12 horas.
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4 CORREIO DO POVO ECONOMIA

O Sesc (Serviço Social.
do Comércio) promove,
hoje e amanhã, das 19 às

22 horas, no auditório, da

Acijs (Associação Comer
cial e Industrial de Jaraguá
do Sul), palestra com o te

ma "Motivação para ven

cer", ministrada pelo con

sultor e motivador Mário

Domingos.
A proposta da oficina,

segundo ele, é trabalhar

temas como visão de futu

ro, importância do trabalho

em equipe, disposição para
as mudanças, comprome
timento pessoal e com a

empresa e saber ouvir. "O

trabalho será desenvol

vido com teoria, músicas

e dinâmicas".
Um dos assuntos abor

dados é sobre o compro
metimento, por isso, Do

mingos reforça que o su-

TERÇA-FEIRA, 12 de novembro

IOPORTUNIDADE: O CENTRO OBJETIVA PERMITIR A INTEGRAÇÃO COM O MERCADO DE TRABALHO

Apolitec foi O tema abordado
na Associação Comercial de JS

]ARAGuA DO SUL - Na

reunião semanal da Acijs
(Associação Comercial e In

dusttial de Jaraguá do Sul) e

Apevi (Associação das Mi

cro e Pequenas Empresas do
Vale do Itapocu) realizada

ontem, por volta das 18 ho

ras, no Cejas (Centro Em

presarial de Jaraguá dó Sul),
o diretor-geral do Centro

Politécnico Geraldo Wernin-
.

ghaus, Alfeu Hermenegildo,
apresentou a situação atual

da Apolitec (Associação
Politécnica de Jaraguá do

Sul), que tem como co-rnan

tenedores a Unerj (Centro
Universitário de Jaraguá do

Sul), a Prefeitura de Jaraguá
. do Sul e a Acijs, com todos
os sindicatos patronais.

Segundo ele, o Proep
(programa de Expansão da

Educação Profissional) visa

a expansão, modernização e

melhoria de qualidade e per
manente atualização da edu-

Fotos: Cesar Junkes/CP

Diretor da Apolitec, Alfeu Hermenegildo

cação profissional no País,
através da ampliação e

diversificação
-

da oferta de

vagas; da adequação de cur

rículos e cursos às necessida

des do mercado de traba-
<'

lho; da qualificação, recicla-

gem e reprofissionalização
de trabalhadores, indepen
dente do nfvel de escolari

dade, da formação e habili

tação de jovens e adultos nos

níveis médio (técnico) e su-

perior (tecnológico). Para

isso, liberou o financiamento

de aproximadamente R$ 2

milhões para a obra e equi
pamentos, cuja inauguração
está prevista para o próximo
mês, de acordo com a agen
da do ministro da Educa

ção, que se fará presente.
De acordo com o pro

jeto político-pedagógico,
já avaliado e aprovado tec

nicamente pela coorde-

nação pedagógica do

Proep/MEC, os cursos a

serem oferecidos pelo Cen

tro Politécnico, a partir de

2003, são: Informática

(Habilitação em Sistemas de

Informação), Eletrônica

(Habilitação em Aciona

mentos) e Construção Civil

(Habilitação em Edifica

ções).
- A composição desses

ambientes mereceram um

estudo adequado, não só das

áreas compativeis às necessi

dades de cada laboratório,
como também à setoriza

ção, objetivando um fluxo

adequado e contínuo na

movimentação dos alunos

dentro do prédio, na inte

gração dos cursos e na segu
rança. A compra se dará em

duas etapas, sendo uma ain

da este ano (sistema pregão),
e a outra em 2003", finaliza

Hermenegildo,
(JULIANA ERTHAL)

Senai inaugura projeto d!C Decoração Natalina
]ARAGuA DO SUL - A

CDL (Câmara de Dirigen
tesLojistas), em parceria com

a Prefeitura deJaraguá do Sul

e Unerj (Centro Universitário

deJaraguá do Sul), promove,

para este ano, o Natal da

união e do voluntariado. Os

resultados são visíveis e o em

penho elogiável.' O Senai

(Serviço Nacional de Apren
dizagem Industrial) inaugu
ra, no dia 17, às 8 horas, na

esquina do Banco do Brasil,
Centro, o projeto desenvol

vido pelos alunos do curso

técnico em estilismo, junta
mente com a coordenação
ao Senai, sobre o tema, paz.
De acordo com a responsá
vel. pelo projeto, Andréia

Gonçalves de Souza, na

decoração serão utilizados

materiais reciclados, tecidos

brilhantes com estamparias
modernas. ''Nossa expectati
va é demonstrar-criatividade
e talento visando renovar o

espírito natalino no Municí

pio", acrescenta.

INICIATIVA - A tendên-

Alunas do curso de estilismo decoraram a vitrine da Livraria Grafipel

cia da moda também conta- ção de Moda", que é a de- dores", enfatiza.

giou o setor comercial. É o coração de vitrines, basean- A maior dificuldade dos

caso da livraria GrafipeI, que do-se em revistas de moda alunos, segundo a professo-
disponibilizou um espaço pa-

.
que traz as novidades para ra de estilismo do Senai, Ca-

ra proporcionar uma oficina 2003, com temas futuristas;' rolina Testoni, é justamente
de trabalho às alunas do curso associando os croquis com os encontrar espaços para a

técnico em estilismo, do Senai. produtos vendidos na loja. divulgação dos trabalhos

"O resultado foi surpreen- "Gostaríamos que este exern- dos alunos. "Necessita-se,
dente", destacou o gerente, plo fosse seguido poroutros portanto, abrir novos labo-

Valdinei Zimermmann. comerciantes, pois, com toda ratórios, oportunizando a

Segundo ele, nove alu- a certeza, a cidade ficaria mais demonstração dos esforços
nas desenvolveram um dos colorida e se destacaria pela e reconhecimento dos gran-
quesitos da matéria "Produ- inserção de trabalhos inová- des talentos", acredita. (JE)

"Motivação -para ven
cesso profission'
mamente liga0
bom relaciona,
liar, a base de ,I

do ser humano,
De acordo

rente do Sescdej
Sul, Mery Laise

Warmling, ii V,I

social será o

do evento. "É
lente oportuni
comerciário a

suas capacidadô
atingir seus obili
mais motivaçãd

O investia
comerciário/de
de R$ 25,00, co

empresário Rj! (

munidade R$�!
grupos acima

pessoas,10%de
Mais inforrr4'a(

INFOR
UNERJ
A Unerj (Centro Universitário de Jaraguádo
parceria como RC/SC (Conselho Regional
tabilidade de Santa Catarina), iniciou o curso

graduação em gerência de qualidade nos sen

tábeis. A aula inaugural foi ministrada pelar
do RC/SC,Juarez Domingues, sobre o tenu,
ço Social". O curso reúne 28 participantes e;

do de 17 módulos, entre eles, o diagnóstia (

qualidade em serviços, análise de investimen

profissional.

TRABALHO
A coordenação de Extensão e Relações Co \

da Unerj (Centro Universitário de Jaraguádo
parceria com o Sine (Sistema Nacional de

Secretaria da Pamília, governo federal, Panflol
de Ampar? ao Trabalhador, participa ariv

I

programas de qualificação e requalificação pm,
No segundo semestre deste ano, a institLúçiíoll
27 cursos, que envolveram aproxirnadal11
alunos na área de serviços em JaraguáJ
municípios da Microrregião da Amvali, Do

beneficiados, mais de 80 pessoas foram abs

mercado de trabalho. A iniciativa cannn

próximo ano, abrindo inscrições no Sine pa[il
de turismo, artesanato, indústria, comérciae

'

Especialização: Hospital de Clúlicas Estado �o RIo

e CurSO na Sociedade Brasileira de Oftl1mologlll do

F()n�: (047)'27S.1150 '111
Av; Mal. Deodoro, 776 • Sala 12 • Ed. Maxl
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lhos e netos já é urna tradi

ção. "Eu, quando não lem

bro de nenhuma história,
conto um pouco do que já
aconteceu na minha vida",
argumenta Basilícia. Ela

costuma relatar as dificulda

des de sua vida sofrida e as

altemativas encontradas por
ela para manter a família uni

da, apesar das dificuldades.
(MARIA HELENA DE MORAES)

bro G ri> c:

���;;_;;:_:;:_.:...:..::...:..::.:..:...:.::..:....:::_:::..::....=..;::...::...:;;_ . ..;:!III.IE....R.....A..L__----c-
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IENVOLVIMENTO: PROJETO CIDADÃO RESGATA A PARTICIPAÇÃO DOS PAIS NA INFÂNCIA DOS FilHOS

óximo final de semana, Jaraguá do Sul estará

representada no programa do Faustão por 45

ntes do ensino médio da Escola Municipal de

o Fundamental Alberto Bauer. Além dos

ntes, participam da viagem três professores e

pais de alunos. Eles embarcam para o Rio de

o na sexta-feira. Além de participar do

ingão do Faustão", os estudantes também

mi ·opontos turísticos do Rio deJaneiro. A diretora

cola Alberto Bauer, professora Tânia Lenita

da Silva, explica que todos os anos a escola

ove viagens de estudos. Ano passado, os

ntes foram para Curitiba.

ala Municipal de Ensino Fundamental Francisco

de Corupá, promove, nesta quarta e quinta-
2' Mostra de Trabalhos Anuais, que se caracteriza

resumo de todos os trabalhos realizados pelos
ntes tlurante o ano letivo. A exposição estará

ao público no horário das 8h30 às 11h30 e das
às 17 horas, e, no dia 14, das 8h30 às 11h30.

inalizar o evento, a escola promove ainda a

a O Resgate do Profissional: O professor, que
inistrada pelo. professor Casemiro José Mota,
'ville. A palestra é dirigida aos professores da

unicipal de ensino e acontece às 14 horas do
, na Aciac (Associação Comercial, Industrial e

Ia de Corupá).

r comunitária Rosinha, conhecida na cidade por
ação no bairro onde mora, promove; no dia

dezembro, a 12" edição do Natal Solidário, que
ce na Rua João Carlos Stein, na 80, no Jaraguá
rdo. Rosinha faz suas festas em prol das crianças
es e conta com a ajuda da comunidade para a

o de brinquedos, roupas e alimentos não

veis, que serão entregues no dia 22, quando
ce a festa. Quem tiver interesse em doar alguma

Pode ligar para o número 370-9582.

rnunidade Evangélica Luterana do Bairro

d� e CZerniewicz está realizando uma campanha
çao de fundos para a construção do templo. A
te do templ' '...

d.
o esta exposta no pnmeIro pISO o

�gC .

enter Breithaupt, onde permanece até o

deste me's A d -, -

d. s oaçoes pro-construçao o

� Po�em ser feitas através da conta número
,agencia 417. A construção do templo deve

çat C"'l b
.

r, teve.

Mães do Morro da Boa Vista
incentivadas· a contar histórias

,

]ARAGuA DO SUL -

Contar histórias é urna das

melhores maneiras de man

ter a aproximação com os

filhos e netos. A partir dessa

premissa, os coordenadores
do Projeto Cidadão do

Morro da Boa Vista estão

trabalhando na tentativa de

resgatar esse velho, saudável

e esquecido hábito, que em

balou os sonhos de infância

de muita gente, mas que hoje,
aparentemente, foi aban

donado pelas famílias. ''A

luta diária pela sobrevivência

e, acima de tudo, o modo de
vida moderno, que prioriza
a comunicação eletrônica da

televisão, fez com que a gran
de maioria das famílias per
desse o hábito de se reunir e

contarhistórias", analisa apeda
goga do Projeto Cidadão do
Boa Vista, Denise Oliveira.

Na quinta-feira à tarde,
ela reuniu cerca de 15 mulhe

res que participam do Proje
to Cidadão no Boa Vista

para wna sessão de histórias

]ARAGuA DO SUL-Inse

ticidas usados no controle da

dengue têm se mostrado ine

ficientes para o controle da

dengue. Um exemplo é o

caso do Temephós, insetici
da utilizado contra o .Aedes

aegypti, que, em algumas
localidades tem se demons
trado ineficiente no controle
da dengue. Frente a essa rea

lidade, uma classe de com

ponentes aparece como uma

grande promessa. É a classe

dos chamados Reguladores
de Crescimento de Insetos,
ou inibidores de desenvolvi
mento de insetos, que po
dem ser utilizados tanto co

mo substitutos para os con-

Basilícia Rosa de Jesus conta as histórias de sua vida para os netos

na biblioteca pública. A in

tenção foi a de que elas ou

vissem histórias contadas pe
los contadores de histórias .

do Projeto Canto do Con

to, desenvolvido pela Fun

dação Municipal de Cultura

com a coordenação de Pau

lo César da Silva e Carmen

Maria Vailatti. "Queremos
que elas reaprendam a contar

as histórias antigas e espe-

troladores de vetores quanto
complementos em medidas

integradas em operações de
controle.

Conhecidas desde 1971,
a substância Diflubenzuron

demonstrou, em testes reali

zados por diversas organiza
ções (a Organização Mundial
da Saúde é urna delas), alto

grau de eficácia no controle
de insetos como o .Aedes ae

gypti, pernilongo, febre
amarelá élêshimaniose,Jáuti

lizado em diversos países, o

Diflubenzuron tem se' mos

trado promissor, com uma

eficiência de até 7lP/o de morte

de larvas e 0% de surgimento
,1ro. mosquitos adultos.

cialmente resgatar os causas

antigos", explica Paulo Cé

sar, que já desenvolve o Pro

jeto Canto do Conto com

crianças de jardim a 4" série

do ensino fundamental, e

agora pretende ampliar a

idéia envolverido mães e

pessoas de terceira idade.

Para a aposentadaBasili
cia Rosa de Jesus, 64 anos,

contar histórias para os fi-

]ARAGuA DO SUL - Foi

inaugurado no sábado o

complexo de piscinas do Sin

dicato dos Trabalhadores nas

Indústrias do Vestuário deJa
raguá do Sul e Região. Parti

ciparam da solenidade lide

ranças sindicais, comunitárias

e politicas e também dezena�
de trabalhadores da categoria
que, desde sábado, contam

com mais urna opção de la

zer para o verão.

O presidente da entidade,
Gildo Alves, enfatizou, em

seu discurso, a importância de
se oferecer mais opções de
lazer para os trabalhadores
do setor e seus familiares. Sa
lientou ainda que a recreati-

va, localizada na Ilha da Fi

�eira, foi adquirida com o

dinheiro recolhido dos tra

balhadores e que por isso

mesmo está à disposição dos

vestuaristas, que podem fre

qüenraro local sem pagarnada

A recreativa já dispunha
de piscinas e churrasqueiras,
mas a oferta foi ampliada
com duas novas piscinas e 13

churrasqueiras, A nova pis
cina adulta, com tobogã, tein

quase dois mil metros qua
drados, e a infantil, com mais

dois tobogãs, possui mais de

200 metros quadrados. Além

disso, foram investidos recur

sos na construção de três no

vos quiosques. (MHM)

Controle da Dengue no Brasil Vestuaristas com mais lazer

Pareel/anatos Eliane. §
Aqui tem a qualidade que você

procura com as melhores condições.
;ii�n� � BREITHAUPT ii
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6 CORREIO DO POVO GERAL

IDEFINIÇÃO: VILA AMIZADE PODE SER ANEXADA AO MUNiCíPIO DE SCHROEDER, ANO QUE VEM

Plebiscito entre moradores

será realizado ainda este
SCHROEDER/ GUARA

MIRIM-A realização de um

plebiscito pode ser a solução
para o impasse criado com

a descoberta de que a Vila

Amizade não pertence ao

município de Schroeder, mas

sim faz parte de Guatamirim..

O erro cartográfico foi des
coberto pelo IBGE (Institu
to Brasileiro de Geografia e

Estatística) em junho deste

ano, e tem gerado preocupa
ção aos moradores da Vila

Amizade que residem numa

área de cerca de dois quilô
metros, considerada, agora,
como parte de Guatamirim.

Ao todo, segundo o pre
feito de Schroeder, Osvaldo

Jurck, residem no local apro
ximadamente 1,4 mil pes
soas, que ainda não sabem o

que devem fazer ou o que
pode acontecer com eles. ''A

solução pode vir do plebis-

Divulgação
Prefeito de Schroeder, Osvaldo Jurck, quer ouvir o povo

citol porque, o importante,
no meu ponto de vista, é sa

ber o que a população deseja.
Não podemos fazer nada
sem ouvir os moradores, que
são eles �s principais atin

gidos", ressalta Jurck, que
afirma não se incomod� de
continuar sendo o prefeito
da Vila Amizade. "Foi justa
mente nesse local que lancei

minha candidatura para pre
feito. Por ironia do destino,
descubro que o local não nos

pertence", comentao prefeito.
Uma das preocupações

do prefeito de Schroeder é

com o funcionamento da

Escola Gustavo Tank. A

diretora da instituição de

ensino, Melânia de Souza,
lamenta o fato e teme pela

ano

insegurança das crianças, que
não sabem a que município
pertencem, e ainda pela
possibilidade de comprome
timento do próximo ano le

tivo. ''Não vamos fechar a

escola, mas temos que definir
tudo ainda este ano", afirma

Jurck, que acredita na possi
bilidade de anexação da área

a Schroeder, através de um

acordo entre as duas partes
interessadas.

Até o final do ano, as du
as prefeituras' assinaram um

convênio de emergência,
mas, a partir do ano que vem,

a solução definitiva deve ser

encontrada, até porque o

município de Schroeder vai

deixar de receber cerca de R$
600 mil ao ano, em função
da diminuição do número de

habitantes e do limite geo

gráfico.
(MARIA HELENA DE MORAES)

Ator global faz apresentação em Jaraguá do Sul
]ARAGUÁ DO SUL - O chegam duas horas antes do vezes engraçada, mas princi- fala da profissão de ator, das

espetáculo "O Exercício", começo do ensaio. Ele é um palmente cruel na tentativa de . coxias, do processo de
com Luciano Szafir e Larissa ator basicamente técnico e ela cada um convencer o outro construção da personagem
Bracher, será apresentando é profundamente subjetiva e da sua razão de encarar a até a complexidade da rnon-

amanhã e quinta-feira, no emocional. vida. Não dispensam char- tagem do espetáculo. Os dois
teatro da Scar (Sociedade Essa grande diferença me, golpes baixos, lágrimas personagens, ainda segundo
Cultura Artística), às 20h30. entre os dois é o ponto de e ironias e a luta fica cada vez a diretora, tentam, com garra,
O texto, de LewisJohn Carli- partida para que o autor dis- mais intensa. Isso tudo fica alegria, amor e ódio, medo

no, estreou no dia 18 de outu- cuta as relações íntimas do mais complicado uma vez e coragem, seguir e acompa-
bro, em curta temporada no casal- eles foram casados que a ficção interfere o tem- nhar a explosão de sentimen-
Teatro Municipal de Niterói. no passado e terminarám a po todo na relação dos dois. tos' que ocorre numa relação
Sob a direção de Mônica La- relação de uma forma bas- "O Exercício" teve duas a dois.

zar, o espetáculo mostra dois tante traumática para os dois montagens antológicas: uma A diretora da peça refor-
atores (ele e ela) a duas sema- -, como também as for- com Glauce Rocha e Rubens ça que a encenaçãe; visa pro- .

nas da estréia do próximo. mas e dificuldades que os de Falco, e outra com Gra- porcionar ao público uma

espetáculo. Como ela está em atores encontram no exerci- cindo Júnior � Marilia Pera. visão da realidade das coxias

dificuldades de achar o per- cio da profissão. A direção ficou a cargo de do teatro, como também di-

sonagem, ele se prontifica a Com o tempo, os dois Mônica Lazar, que diz que o verti-lo com os episódios tra-

ajudá-la. Para tanto, os dois começam uma luta sutil, às espetáculo é um texto que gicômicos da vida cotidiana.

Pesquisa vai revelar perfil do consumidor local
]ARAGUÁDO SUL- Saber

o que o jaraguaense quer e po
de comprar é o objetivo da

I

pesquisa queaPrefeitura, atra-

vés da Secretaria de Produção
e a CDL (Câmara de Dirigen
tes Lojistas), realiza neste final
de ano. De acordo com o se

cretário de Produção, Dieter

Janssen, pesquisa semelhante
t�m sido realizada desde 2000

na cidade, sempre na última
semana de dezembro. ''Esta
é a terceira vez que realizamos
esse tipo de levantamento

porque precisamos de infor

mações atualizadas everdadei
ras sobre a realidade do nosso

comércio", argumentaJanssen.
O secretário explica que

o questionário, com 24 per
guntas, será aplicado para um

universo de 3 mil pessoas, que
serão ouvidas nas ruas ou

mesmo dentro das lojas. A

execução do trabalho ficará

por conta da Unerj (Centro'
Universitário de Jaraguá do

Sul), que vai elaborar o ques
tionário, tabular os dados e

apresentar o relatório final,
que será apresentado até o dia
31 de março do ano que vem.

O secretário informa ainda

que a pesquisa de campo será

realizada por cerca de cem

estagiários.
Anecessidade de pesquisa

surgiu para que a administra

ção pública e a CDL conhe

çam, com mais exatidão, quais
são os desejos do consumi
dor e os motivos queo levam
a comprar em outras cidades.

TERÇA-FEIR� 12 de novembro

ABANDONO DE EMPREGO COMUNI
De conformidade com o art. 482, letra I da CLT, CQIT'
Sr. Denilson da. Rosa Vatete - CTPS 57956- serie[
comparecer no prazo de 48 horas no setor pessoal�1
PNEU CENTER COM REC ACESS LTDA., sito a RUi
Waldemar Grubba, 2850 , Vila Lalau, Jaragua do&.
comparecimento no prazo acima citado caracteriza
de ernprego..

Atenciosamente
PNEU CENTER

Conselho Tutelar dos Direitos

Criança e QO Adolescente do Muni
de Jaraguá do Sul-SC

Lei Federal8.069/90-
Lei Municipal2.579 /99

Av. Getúlio Vargas, 577 - Cen

Fone/fax: (Oxx47) 37�-0324
E-mail:

conselho. tutelar@jaraguadosul.co

Agradecimento.
Jaraguá do Sul, 1 de novembro dd

.\

As Conselheiras Tutelares de Jaragui
com mandato de 3/11/1999 a 3/11/200
de público agradecer aos segmentos das

jaraguaense: Poder Judiciário, Ministério

Poder Público Municipal, 19a CRE, Co

Municipais, Programas de Atendimento à

e ao Adolescente, Polícias Civil e N

Imprensa Escrita e Falada, bem como t

Órgãos governamentais e Não-govern
que nesse período se fizeram prese

preocupação para com o Direito da Cria

Adolescente.

Ressaltamos que a Lei 8.069 /90, m�s

regulamentar as conquistas em favor das

e dos adolescentes, consagradas no

constitucional, promoveu uma CoO(

revólucionária a infância e da juVe
colocando-as na posição de sujeitos de

e pessoas em condições peculiares de

volvimento,
Nesta oportunidade, na condição dei 3

sido eleitas como Conselheiras Tutelar
dendo contribuir para que cada Criança ;
lescente serem sujeitos de sua própria
saímos deste mandato de Conselheiras 1u

dizi
com certeza, também, com um apren
construindo nossa própria história.

Nosso muito obrigada.

Conselheiras Tutelares:

Tânia Griselda Krause, Maria de �

Araújo Lima Giorgi, Sueli Terezioha
Xavier dos Santos, Maria Rech ScbÍ

Mariane Manske Oechs1er,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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oveis
alv., 3 qtos, perto CTG Laço
Jaraguaense. R$ 22.000,00. Tratar:

371·7527, el Sr. José.

VILA NOVA - vende-se, el 110m2, e

terreno de 665m2, rua tranqüila el 2

quartos, sala, biblioteca, cozinha, piso
de madeira, 2 garagens. R$
75.000,00. Aceita-se casa de maior
valor. Tratar: 99754467 ou 275-0971.

ALUGASE-quitinetes mobiliadas, na Rua
Rdelis Stinguen, 64. Tratar: 37Q.3561.

CZERNIEWICZ - vende-se, com 2

quartos, suíte, sala, cozinha e

demais dependências. R$
48.000,00. Tratar: 37Q.2542.

PiÇARRAS - vende-se, Ed. Ana Paula,
avo Beira Mar, 9· andar, el 97m2, el 3

qtos, 2 bwc, sala, sacada, todo mob.,
el gar. R$ 45.000,00. Tratar: 9973-
5212 ou 371-6418.

I

PROCURA-5E - moça pI dividir apto
no Centro. Tratar: 9902-6762 ..

VENDE-SE APARTAMENTO PiÇARRAS
1Q 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 prihcipal BOm do mar, sacada coberta, cl
churrasqueira de frente - 130m2 da área si

condômínio - água própria - mobiliado.

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

PROCURA-5E - pessoas pI dividir

apto mobiliado no Calçadão, Centro.
Tratar: 370-0908 el Gilmar.

RIO CERRO - vende-se, na Rua
Valdir Giralla, el 385m2• Tratar: 376-
0017 ou OXX062 261-5695

VIEIRAS - vende-se, terreno de

375m2, el casa de 6x8m. R$ 3.000,00
+ 28 pare. R$ 150,00. Aceita-se carro

no negócio. Tratar: 9991-6059.
BARRA - vende-se, loteamento
Miranda com 325m2. R$ 9.000,00.
Tratar: 376-2154.

V(NDE�SE: O ponto tomercia!, estoque e os equipamentos da loja. .1'ALUGA-SE: a sala cf 10,OOm2, c/ clIrência de .três meses para Q 1! pogomenlo'
" _ .316.0703!

-
. .._/

CHICO DE PAULA - vende-se, el
383,44m2• R$ 12.000,00. Tratar:

9975-2164, el Junior. CRECI 9465.
'CENTRO - aluga-se, em frente Caixa
Econômica Federal. Tratar: 372-0639
ou 371-7390.

VENDE-5E - PRAIA CAMBORIU
Apto cj 1 dorm., situado no Centro - R$ 37.000,00. Buratto -

Tratar: (47) 9983-5920 ou 367-1993. CRECI 296.

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

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se el
577,.76m2• R$18.000,00. Tratar:

9975-2164, el Junior. CRECI 9465.
CENTRO - bazar e papelaria Mare

chal, com estoque, completa. Tratar:
371.Q452 ou 9905-2653 ou 99028751.

37Q.0287 após 19hs.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se cl
1050m2, plano e escritura. R$
13.000,00. Tratar: 9993.Q623.

ESTRADA NOVA - vende-se ou

troca-se loja, ótimo ponto.Tratar:

VENDE-5E - estamparia, mesa

térmica cl 10 chapas, 100 jogos de

quadros + acessórios. R$ 8.000,00.
Aceita-se earra no nego Tratar: 275-
2752 ou 37Q.6624

Vende-se- Chácara cl 65.000m2, a

lkm doFrig, Theilaker, cl casa de

alvenaria 240m2 cl piscina + casa

pi caseiro, contém linha telefônica..

luz e água, com escritura. R$
120.000,00. Tratar: 372-3922 ou

9122-4198, com Walter. CRECI 9238

Para compra de imóveis, construção ou reforma
de R$ 20.000,00 a R$ 90 ..000,00

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

fundo IDD temos créditos para caminhões e automóveis.
Autorização BACEM--

VILA LENZI - vende-se, padaria,
toda equipada cl máquinas nova,

completa. Tratar: 371-4300.

"TUDO EM MÁRMORE E GRANITO
NACIONAIS E IMPORTADOS"

'MEIRA REFORMA I
Obras de Massa Corrida
Pedreiro e Carpinteira

Pintura ern geral
Encanador

([(;
. vidraçaria

�ilw.Wille
Nós queremos vender! Você quer Comprar?

Vamos negociar!
Fone: 371-0568

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TUOO EM 5X
·SEM dUROS

* Móveis sob medida;
* Inclusive móveis de

Gramado;
* Cozinhas planejadas.

IiIpregos
PANFLETEIROS - precisa-se de pes

.

soas p/ trabalhar c/ panfletagem,
período integral. Sexo masculino. R$
250,00 + passagem. Tratar: 370-3320.

PROCURO PESSOAS - p/ trabalhar
a partir de casa, tempo integral ou

parcial, ótima remuneração. Tratar:
276-3184 ou 9902-2182.

PROMOTORES DE VENDA - precisa
se urgente, 40 vagas, sendo p/ 20

mulheres e 20 p/ homens. R:
Reinaldo Rau, 340. Tratar: 275-1496

RAPAZES - precisa-se, p/ atuar em

loja de brinquedo do Shopping.
Tratar: 9117-3289, c/ Ana Lúcia.

REPRESENTANTES/PREPOSTO
Precisa-se que já atendem
indústrias de confecções para
vender Etiquetas Bordadas e

Etiquetas p/ind. de Jeans. Tratar:

99553823, c/Doríval

CHACREIRO -casal c/ experiência se

oferece p/trabalhar. Tratar: 273-5086.

DIARISTA - ofereço-me p/ traba

lhar. Tratar: 370-6371, c/ Michele.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar na área
de malharia. Tenho prática em

dobração, revisão, embalagem,
corte e máq. de pressão. Tratar:

373-3787, c/ Noeli.

PROFESSOR PARTICULAR -

ofereço-me p/ dar aulas de Química
e Matemática. Tratar: 275-1856.

QUíMICA - ofereço-me o/atuar na res

ponsabilidade têcnica para empresas
da área química. Tratar: 275-1856.

ESTAGIÁRIO
Estamos cadastrando

estudantes do Ensino

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

sála 7, piso superior.
Tratar: 275-2088

Rua Adélia Fischer, 303

Fone: 370-0251
jaraguadosul@sc.senaCabr

cursos
lação Tributária

iÇàodeAmblentes
l!agem

30h

44h

15h

18111.& 29/11

18/11 a 16/12

18/11 a 18112

2aaS'

2".4"eS"

2'feiras

Para não associados ao Núcleo de Cabeleireiros
Para associados ao Núcleo deCabeleireíros

ena Natalinas e

a ESPeciais 1Sh
deOem""eceber8 Servir20h

18/11 a 22111 2' a S'

18/11 a 28111 4' a Sâb.

19h30às22h30 1+1 R$92.00

18h30ás22h

09h às 12hou

1+2R$10S.00

19hás22h 1+1 R$R$78.00

1+1 RS70,OO

18h30às21h30 1+1R$183,OO

4aa6a-19hás22h

Sáb. 08h30ás1h30 R$200.00
Çào de V·,...l"on8S 12h 20/111123/11 2"aS& 18hás21h 1+1 R$75,OO

IrnentoevendasnoVarejo lSh 2$111 a 29/11 2·aS· 19hás22h 1+1 R$70.00
a 15h

FIo
2$111 a 29/11 i·a6" 19hàs22h 1+1 R$70.00

1'iI1 Arra InOSeBuquês 20h 02/12a10/12 2"a6- 18h30às21h30 1+2R$13S.00
SOtialep . .

roflsslonal 085: Ao final do curso Work_hop Cornos. Vestircorn Elégãncia

1Sh 02/12809/12 2"aS"

róximos cursos

* Oratório Nfvelll

19hàs22h 1+1 R$80.00

CORREIO DO POVO 3

@SESC
SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
CENTRO I)E ATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

O SESC JARAGUÁ DO SUL apresenta a Oficina MOTIVAÇÃO PARA VENCER, com
o Consultor Mário Domingos.

Empresas poderão agendar visita do SESC, para divulgação, pelo fone 371-8930.

MOTIVAÇÃO PARA VENCER
Com o Consultor e Motivador MARIO DOMINGOS

CONTEÚDO DA OFICINA:

--Importância de trabalhar em equipe; Disposição para as mudanças;
Relacionamento entre os funcionários; Visão de Futuro;
Espíl:'ito de Liderança; Desenvolvimento da criatividade;

Saber ouvir; Comprometimento

COM CERTIFICADO EMITIDO PELO SESC e COFFEE BREAK
Investimento:

Comerciário e Dependente: R$ 25,00
Empresários e Conveniados: R$ 35,00

Comunidade em geral: R$ 40,00

Ingressos à venda a partir de 28/10 na Central de Atendimentos do SESC Jaraguá do
Sul, à Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1273 - Centro.

Informações: 3718930 ou 371 9177

Rua Preso Epitácio Pessoa, 1273 - Centro
www.sesc-sc.com.br / e-mail: cajaraguadosul@sesc-sc.com.br

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

t

I

(111 3411-0296
www.dlCidmllC8r.cOOLbr/Clrlco

·Desenvolvimento d"HomepagfJ paralnfDmer

DDtxsgem'EnvebpamelltOlEtJquet8í1em 11'.'8 Di"ef8
I""ie�;são etQuel9� de e'Dereçamento JYM<lIa Direto
Etab::JraçãoEl envo cieMas Direta v.ia emai/

Gamerci8ftzIJÇdo CD com 9000 fontaa trlifHype

�i!R
Fone 47 370-7796 I 9975-7951i

emall slgmapro@leg.can.br
homepage www.slgnapro.tl)g.com.br

CIRUGIÃO-DENTISTA
Especialista em Prótese
\Dr. Jllír3. Osório \Dornelles

Fone/Fax: 371-7231- sala 804
e-mail: drair@netuno.com.br

•

ENDOCRINOLOGIA

\Dr. Ckverson Schmel1.er
Fone/Fax: 275-3786 - sala 801

Rua Guilherme Weeg., 50 • Jaraguá do Sul. SC

MASSOTERAPEUTA
Massagens em Geral

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VVotoraldiim I finanças

Palio ED 00
GM Kadett GLS compl. 98

Corsa Milênium, 4p, Branco Okm G
Fiesta 4p 97Corsa Sedan ,4p Cinza 01 G

F 250 XL 01 Cinza R$ 43.000,00 Corsa GL, 1.6 compl. Verde 97 G Tempra 96
Corsa Super, 4p 01 Cinza R$ 14.500,00 Celta 2p Branco 02 G Kadett GL compl. 96
Partner 99 Azul R$ 14.500,00 Monza SLfE, 2p Cinza 88 G Tipo 4p 95Corsa Super, 4p 99 Cinza G R$ 11.900,00 Chevette Bege 81 G
Palio EDX 4p 98 Charnpagné G R$ 11.500,00 Uno Eletronic 95
Uno Yong 2p 98 Azul G R$ 8.900,00 VW Kadett GSI, compl. + couro 93
Gol Plus 98 Branco G R$ 11.500,00 Gol GIII, compl. Branco 00 G Fiorino LX 89
Gol MI 98 Azul G R$ 11.500,00 Gol Special cf ar Branco 00 G Passat Flahs 87Vectra GL 97 Bordô G R$ 17.500,00 Gol CLI 1.8, 2p Vermelho 96 G F-1000 86Blazer DLX 96 Cinza G R$ 26.000,00 Gol CU, 1.8, ar e dir. Azul 95 A
Kombi cf vidraça 95 Branca GNV R$ 9.800,00 Santana,4p 86
S-10 95 Bordô G R$ 14.800,00 FIAT Santana 2p DH 85Corsa Wind 95 Vinho G R$ 9.300,00 Palio Fire, 4p Branco 02 G Voyage (relíquia) 82Omega, compl. 93 Grafite G R$ 11.900,00 Mille Fire, 4p Prata 02 G 78

.

Uno 93 Verde G R$ 5.900,00 Mille Smart, 2p Branco 01 G
Fusca

Monza compl. 90 Cinza G R$ 6.500,00 Palio EDX, cf d.h., 4p Vermelho 97 G Fusca 70
Mercedes 1318 88 Azul D R$ 39.000,00 Gol competição GilFusca 82 Cinza G . R$ 2.900,00 FORD

Escort Hobby 1.6 Vermelho 94 G

Arduíno 371 4225Veículos .•
AV. Prefeito Waldemar Grubba, 1033 - Jaraguá do Sul - S

Rua João Januário Ayroso, 65
371-5343 - (47) 9903-2936

Uno Mille EX 1.0 4P. gas ... travae v. e. cornpl.t-ar) 98

Palio 1.0 4p, completo, cl ar 98

Palio EDX 1.0 2p compl. ar 98

Tipo 1.6, 4p, compl. 95

Uno Mille, Qp. 93

Uno ELX 4p compl, 94

Tempra 16V compl. 4p 95

Uno Mille 91

Bordo F-250 XL 01
Branco

Bordo Palio EX 4p. 99
Prata

Corsa Wind 2p 99
Cinza met.

Azul meto Kadett Sport 2.0 compl. 96
Branco

Gol 1.0 16V 4p 98
Branco

Escort Hobby 96
Branco

Kadett CL1.8 v.e. 95
Branco

Azul met, Gol CLl1.8 95
Vermelho Ferrari

Escort Hobby 94
Prata

Kadett SLE 90
Verde rnet.

Voyage 90
17.50Rlia,teO

3.50Prata Chevette 86
Azul

80Verde meto Fusca
Marom Fusca 74

Preto.

Vermelho met.

vw
Gal MI. 1.0
Gol CU 1.6 para-choque pers.
Saveiro CL 1.6

Gol! GLX, 2.0, cornpl, - ar

Parati CL 1.6 VE, gas.

98

96
95

95

91

GM

COrsa Wind 2P. lirnp., desemb., alarme, TE 98

J:;olse GlO>er 1.0 4p desemb. Lim. Ar queBtI1' RS>
§'ll'lí'�i��.,t.O 8 7 W,.
S-10 Deluxe 2.5 die. Turbo 96
Kadet SL 1.8, desemb .. aerol61io, para-choque pers. 91

Chevelte SLE :)..6, álcool 89

FORD
Escort Guaruja 1.8 4p trio elêtr.
Verona 1.8

PeronR.�?�:!��!·
Uno 1.0 Fire 02 Branco R$ 12.000,00
Chrysler stratus LX hidr. 97 Preto R$ �7.000,00

R$ 9.Palio Weekend, advent vermelho 00 R$ 18.000,00 Escort GL 1.6 96 Bordô R$ 10.300,00 Uno 01
Uno vermelho 96 R$ 7.900,00 S-10 Deluxe compl. 96 Verde meto R$ 15.500,00 Gol16V 4p 99 R$13.

R$14.Parati CL 1.6 azul meto 94 R$ 8.900,00 Tipo 1.6 4p 95 Prata M. R$ 5.500,00 + fino Gol16V 4p 99
R$14.Escort Hobby bordô 94 R$ 7.300,00 Golf 4p GLX 2.0 95 Preto R$ 15.000,00 Van 99
R$12.�Wyundai Elantra GLS, 4p bordô 93 R$ 8.700,00 Monza Classic 90 Cinza R$ 6.000,00 Fiesta 98
R$ 9.�

Escort GL, alc. bordô 93 R$ 8.000,00 Pampa 90 Vermelha R$ 6.500,00 Gol GLl1.8 95
R$ 8.

Uno Mille vermelho 91 R$ 5.500,00 Verona 90 Vermelho R$ 6.500,00 Uno 1000 ELX 4p 94
R$ 6.1

Verona, LX, gas, branco 91 R$ 6.400,00 Opala Comodoro 89 Prata R$ 6.000,00 Fiorino Fechada 1000 94
R$ 7.

Gol 93Monza SLE, alc. azul me. 91 R$ 7.500,00 Premio 86 Branco R$ 3.000,00
Parati 91 R$ 6.

GolCL branco 90 R$ 5.700,00 Santana CS 1.8 85 Verde R$ 4:000,00
Uno 91 R$ 5.

Del Rey Ghia . cinza 89 R$ 4.900,00 Fusca 78 Bege R$ 2.600,00 F-1000 Dupla 91 R$ 30.
Saveiro GL, ale. bege me. 89 R$ 5.900,00 Brasilia 79 Amarela R$ 1.800,00 Fiorino Fechada 1.3 89 R$ 4.

Fiesta, 4p azul me. 99 R$ 11.400,00 Ipanema 93 Prata R$ 7.800,00 Belina Del Rey 88 R$ 4.

Gol CL, gas, Marrom me. 89 R$ 5.400,00 Escort L 1.6, alc 88 Verde R$ 5.200,00 F-1000 87 R$17.
Gol, 16V, 4p branco 99 R$ 13.400,00 Pampa 90 Cinza R$ 6.800,00 Chevette 87 R$ 3.

Versailles GL, 2p R$ 7.200,00 Omega GLS, gas, 94 Azul meto R$ 15.000,00
Passat Pointer . 86 R$ 3.

Titan 98 Vermelha R$ .2.800,00 R$ 2·
Monza SLE 87 Bordô R$ 4.800,00 76

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ufa e seleciona para admissão
mediato as seguintes vagas:

ABERTAS· 04/11/2002
ijRIFE(4967 ES) sexo masculino, ter experiência, saiba ler e interpretar desenhos,
lar maléria prima, recebimento, guarda e entrega, fará o controle da expedição
tHEIRO(4968 ES) sexo masculino, ter conhecimento em leitura e interpretação de
experiência não é tão necessário, se possível curso técnico na área, recebe relação de
rortar,serrar

DR DE PRODUÇÃO -trabalhar nas áreas de produção do ramo metalúrgico ou

,primeiro e segundo grau completo, sexo masculino
NHEIRO DE VENDAS (4981 ES) curso superíor em Engenharia de Alimentos,
ou Química de Alimentos, sexo masculino
tlAR TÉCNICO 11/ (4970 ES) curso superior Técnico Mecônico ou Técnico em

ônico, ler conhecimento na parte de desenhos em auto cad (projetas)
f550R DE IDIOMAS (4958 ES) ambos os sexos, um professor de ínglês e um de

:4DOR(4969 ES) sexo masculino, primeiro grau, experíência em montagem mecônica,

RADOR DE INSTALAÇÕES (4925) sexo masculíno, conhecer os tipos de
05/ equipamentos necessários para executar o trabalho, bem como seu manuseio,
�ecim�lo de técnicas de pintura
DR/FERRAMENTEIRO (4947 ES) sexo masculino, primeiro grau
CÊUT/CO (4946 El) ambos os sexos, para Massaranduba

!TI5TA MECÂNICO (4944 ES) sexo masculino, segundo grau
RI5TA PARA ENTREGAS (4928 ES) sexo masculino, experíência em entregas,
'decames
DOR DE VEíCULOS (491 8 ÉS) ambos ossexos, segundo grau, a empresa oferece
de �da, plano saúde, exige experiência

lAR DE REFEITÓRIO (4882 ESr sexo feminino, primeiro graú, limpeza geral,
!órios, vidros, calçados, salão de refeições, cortinas, sala de reuniões, teto, organização
enosola de malerial de limpeza, haver possibilidade e assumir 2' ou 3' turno.
DOR (4807) Para floricultura, sexo masculino, habilitação, primeiro grau
lENTANTE COMERCIAL (4790) 10 vagas, ambos os sexos, possuir firma registrada

no órea de confecção
lRENTE(4734/4758) horário comercial, irá receber produtos de fornecedores e

aludar nas organizações do setor, conhecimento em informática
,

R ADMINISTRATIVA (4699l) - ambos os sexos, conhecimento em informática,
a candidalos com experiência em material de construção ,

ENTl(4744) - sexo feminino,solteira e disponibilidade para trabalhar na praia no
no

HEIRO �ANITARISTA OU .TÉCNICO (4978 ES) sexó masculino, experiência
menlo de Agua, Efluentes e Caldeiraria '

fO DE LABORATÓRIO (4632 ES /4971 L) Curso Superior. Desenvolverá
e segmenlo Frigorífico ambos os sexos

R
'

lHEIRO
IREIRO
IRO MECÂNICO

BREITHAUPT '

(4963) sexo masculino ginásioENTED t

COTAD
E AÇOUGUE ( 4932) sexo feminino

DA(491�R (4719/4776/4939) ambos os sexos •

R DE
) sexo masculino, primeiro grau

RENTE �/XA (4916) idade mínima 16 anos, sexo masculino, primeiro grau

R (4864�734/475�/4894/4897/4862) sexo masculino, primeiro grau

ENTE D
sexo femmino para Guaramirim

outrOS)EFRIOS(4837) 18 anos, atender clientes fazer reposição de frios (queijo,
EDOR \

.

2149::790/4792/4793/4774/4778/4761/4762/4763/
EIRa ��982) ambos os sexos, ,segundo grau, vagas para Jaraguá

iraR (\7959/4795) sexo masculino e primeiro grau completo. (vagas para Jaragu(J)
aR DA

4/4985/4986) ambos os sexos, segundo grau,
'

alarag .
CAIXA ('4873/4953/4954/4963) ambos os sexos, segundo grau,

ENTE
ua e Guaramirim) ,

osegun�E VERDURAS (4875) sexo masculino, idade a partir dos dezoito anos,

COTA0
o grau.

ourur��!(47J9/4939) acima de dezoito anos, sexo masculino e segundo grau
R'

,

Irouo��ur�:��SITO (4489//4733/4899 a 4912)

O(4760I4777i
Osegund vaga para Jaraguá e Guaramirim, sexo masculino, primeiro grau

RDEVE�DA
ISTA(4849 S (4856) sexo masculino, podendo estar cursando o segundo grau

Iara e Ilu (4850) sexo masculino, motorista habilitado para conduzir caminhonete
Ui e os mu�' .e.carrela 21 .000Kg (2 eixos), desejável CNH E ( mínimo C), conhecer

!(rpros adjacentes, desejável segundo grau ou cursando

Especializada .

ouro em estofamento
automobilistico

em couro

e tecido

TERÇA-FEIRA, 12 de novembro de 2002

, ,-, ..

velculos

ASTRA - vende-se 01, 2p, GLS,
compt., 20.000km. R$ 26.500,00.
Aceito proposta. Tratar: 371-5233 c/
Marcia Aurélio.

ASTRA - vende-se, GLS, 00, preto,
2p, 2 dono. R$ 21.000,00. Tratar:

9973-3373, c/ Marcelo.

BLAZER - vende-se Exc., 97 preta,
cornpl., c/ gás. Natural. Tratar: 275-
6060.

CORSA - vende-se, Pick-up, 97,
ótimo estado. R$ 9.500,00. Tratar:
9973-3373, c/ Marcelo.

CORSA SUPER - vende-se, 97, 4p,
person., ótimo estado. R$ 7.000,00
+ financ. R$ 265,00, ou troca-se por
carro de igual valor. Tratar: 372-.
3882, a partir das 14h30.

CORSA WIND - vende-se, 97/98,
cor cinza, ótimo estado. R$
10.500,00. Tratar: 376-0044 ou

9902-2718.

KADm - vende-se, SL, 91, 1.8,
gas., prata, ótimo estado. R$
6.500,00. Tratar: 9112-0427.

KADm - vende-se, bordô, 95, p/
quem procura um carro bem conser

vado, por apenas R$ 8.600,00.
Tratar: 370-7175.

KADm - vende-se, GSI, conversí
vel, ou troca-se por carro no valor de
R$12.500,00. Tratar: 9111-7033.

KADm - 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, c/ Jackson.

MONZA - vende-se, SU, 82/83, 2p,
1.8, gas, R$ 2.800,00, ótimo esta
do. Tratar: 273-0530, após 15h.

OPALA - vende-se, Comodoro, FLE,
89, com teto. R$ 5.700,00. Tratar:
9993-0623.

FlORI NO - vende-se, 93, pick up,
álcool, prata. R$ 5.500,00 ou finan
cio. Tratar: 273-1001.

PALIO - vende-se 500 anos,

cornpl., 00, 24.000km. R$
16.500,00. Aceito proposta. Tratar:
371-5233 c/ Marcia Aurélio.

PALIO - vende-se, EX, 99, 2p,
branco. R$ 11.000,00. Tratar: 275-
3227 ou 911&3091.

PALIO - vende-se, EDX, 97, azul
meto R$10,500,00. Aceito troca no

nego Tratar: 370-4810, a tarde.

PALIO - vende-se, 97, 2p, c/ ar

cond. e trio-elétr. R$ 10.500,00.
Tratar: 371:-7266, c/ Elias.

PALIO - vende-se, 99, c/ ar cond.
R$ 11.200,00. Tratar: 9979-4441.

PALIO - vende-se, 97, EP, branco.
Valor a comb. Tratar: 376-1945,
após 18hs.

.

PALIO - vende-se, 00, série 500,
completo. R$ 16.000,00. Tratar:
371-5233 c/ Márcio.

PALIO WEEKEND .STILE - vende-se,
97, cornpl., vermelho. R$18.000,00,
entro + prestações R$ 622,00.
Tratar: 9973-5212.

TIPO - vende-se, 94, cornpl., 2p,
1.6. R$ 4.500,00 + 14 parco R$
290,90. Aceitá-se carro de menor

valor. Tratar: 9103-9589.
'

,UNO - vende-se, EX, 99. R$
9.500,00. Tratar: .9979-0674.

UNO'- vende-se, 93, mille,
eletronico, 2p, limp., desemb., ar

quente. R$ 2.500,00 + 35x R$
250,00. Tratar: 373-2563.

r-----------------�
I
I
I
I
I
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RODAS - ESCAPAMENTOS - SUSPENÇÃO I
.GEOMETRIA - BALANCEAMENTOS I

I
I
I
I
I

AV. PREF. WALDEMAR GRUBA, 1641 - BAEPENDI- JARAGUA DO SUL :
FONE/FAX: 370-1614 I

�-------�--------��

APRESENTE ESTE RECORTE
E GANHE 5" OESC. EM PROOUTOS

15" NOS SERViÇOS

UNO - vende-se, Mille, 91, ôtirno
estado. R$ 5.500,00. Tratar: 373-0131.

UNO - vende-se, completo, c/ ar.

cond., com c/ CD. R$10.000,00.
Tratar: 370-2914 c/ Adair.

UNO - vende-se, ELX, 94, 2p, vidro/
trava. R$ 7,700,00. Tratar: 273-1001.

CORCEL II - vende-se, 83. R$
.

2.000,00. Tratar: 9121-0591.

DEL REI - vende-se, GL, 87, azul,
ótimo estado, R$ 2.950,00. Tratar:

373-4018, c/ Sidnei.

ESCORT - vende-se, GL, 84, alc.,
em ótimo estado. Aceito material de
constr. no nego Tratar: 276-0397,
após 19hs, c/ Lorival.

ESCORT - vende-se, Guia, 92. R$
6.500,00. Tratar: 371-1244.

ESCORT - vende-se, GL, 93, bordô.
R$ 7.990,00. Tratar: 371-3447.

ESCORT - vende-se, 87, prata. R$
4.500,00. Tratar: 370-6101.

ESCORT - vende-se, 89, gas., valor
a comb. Tratar: 370-5627.

. ESCORT PERUA- vende-se, GLX, 97,
16 v.Tratar: 9122-2483 c/ Bráulio.

ESCORT HOBBY - vende-se, 95,
super inteiro, prata. R$ 7.500,00.
Tratar: 9973-5212.

ESCORT HOBBY - vende-se, 94,
perscin. R$ 7.000,00. Aceita-se
troca. Tratar: 276-3184.

F·loOO - vende-se, cor azul, ano 69,
6cc, desmontada. Tratar: 370-6954
de manhã.

.

FlESTA - vende-se, 98; c/ som de
CD, alarme, �ro esportivo e

insufilme. R$ 11,200,00. Tratar:
9963-5287.

KA - vende-se, VL, 00, preto, c/ ar

cond. Tratar: 275-2256.

KA - vende-se, 98, vidro/trava elétri

.
ca, c/ 45.000km. R$ 11.000,00.
Tratar: 376-2961 ou 9967-9864.

MARAJÓ ,-,vende-se, 88, azul.
Tratar: 9111-7033.

MARAJÓ - vende-se, 87, vermelha,
ótimo estado, álc, Tratar: 370-7703,
c/Volmlr,

OPALA - vende-se, Diplomata, 86,
alc., 4 Cc. Aceito material de cons

trução no nego Tratar: 276-0397,
após 19h, c/ Lorival.

OPALA - vende-se, Diplomata, SE,
90, 6Cc., vidro e trv. elétr., azul escu

ro me., c/ ar cond. e d.h. R$ 5.400,00.
Tratar: 275-0879 ou 9979-0605,

OPALA - vende-se, 92, 4p, 'ótimo es

tado. Aceito troca. Tratar; 371-7542.

RANGER - vende-se, XL, 01, ar

cond., d.h., 4x4 turbo. Tratar: 9122-
2483 c/ Bráulio.

VERONA - vende-se, 91, LX, motor

AP, rodas esp., ótimo. R$ 6.500,00
ou financio. Tratar: 273-1001.

VERSAILLES -vende-se, 94, cornpl.,
c/ ar, d.r., v.e, película. R$
,11.000,00. Tratar: 275-0"585.

BRASILlA - vende-se, 78. R$
1.300,00. Tratar: 9111-7033,

FUSCA - vende-se, 76, motor 1300,
bege, R$ 3.300,00. Tratar: 9102-2092.

FUSCA - vende-se, 80, vermelho, ro

das esportivas, ótimo estado. R$
2.300,00. Tratar: 373-4018, c/ Sidnei.

FUSCA - vende-se, 1.500, "71, bran
co. Ótimo estado. Tr�tar: 276-3184.

FUSCA - vende-se, 83, álc., c/ roda
aro 14, liga leve, motor 1600, nova.

R$ 3.500,00. Tratar: 273-0050.

FUSCA - vende-se, 73,.branco,
licenciamento pago até 2003. R$
1,600,00. Tratar: 370-9108.

FUSCA - vende-se, 78, ótimo esta

do, motor novo. R$ 2.600,00, Tra
tar: 9111-7033.

FUSCA - vende-se, 80, preço a

combinar. Tratar: 370-89,57 c/ Ivete.

FUSCA-vende-se, 78, motos

1.300, c/ jogo de aro de 3 pontas,
c/ reparos na lata, R$ 1.100,00.
Tratar: 9903-0156.

GOL - vende-se, 97, gas., vermelha,
trv, elétr., trv, carneiro, ipva pago até

09/2003, insufilme, aro, som, aI., cha
ve segredo inteligente. R$ 9,000,00 +

6 pare. R$ 290,00. Tratar: 372-3061
das 12h as 13h, ou 9111-1452.

GOL - vende-se, GL, 1.8, compl. R$
8.500,00. Tratar: 9963-5287.

GOL - vende-se, 95, CU, 1.6,
bordô. P$ 9.600,00. Aceito troca no

nego Tratar: 3704810, a tarde.

GOL -vende-se, 00, GIII, 4p. R$
15.900,00. Tratar: 371-3447.

GOL - vende-se, 16v., 1.0, ano

2000. R$ 16.500,00. Tratar: 371-
5233 c/ Márcio.

GOL - vende-se, 99, com ar cond., e

GNV (Gás Natural). R$ 15.000,00.
Tratar: 9979-8040.

PASSAT - vende-se, 83, ate. R$
1.500,00, preto. Tratar: 9979-0605,
c/ Paulo.

SAVEIRO - vende-se, 95, CL, 1.6,
gás, capota marítima, e protetor de

caçamba. Troco por Gol de menor

vator-ã.O ou 1.6. Tratar: 9903-9567.

COMPRA E VENDA
DE CONSÓRCIOS

(DE CARROS, MOTOS, CAMINHÕES E IMÓVEIS)

COMPRO CONSÓRCIOS
DE CARROS, MOTOS OU

CAMINHÕES, COM MAIS
DE 15 PARCELAS

PAGAS. PAGO A VISTA

Tratar: (47) 9951-3905
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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8 CORREIO DO POVO

acessôrlos au emotivos
Qualidade e confiabUidade em acessórios' NA COMPRA DE QUALQUER ACESSÓRIO A COLOCAÇAO �

,-----����.--------------------��----��----���--���.

1íi4e'.·.! CarWin
� Peças do IOda linha .. FORD .. OI .. IEI'· 1II111S ··ToYOn
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â

r i os

. .....

.

tÍ>'lOlM'" ..... *Apllcação de pel[tula *Faixas refletivas para caminho
Rua 25 de Julho., 300· Vila Nova - Jara.s..,6 do Sul' • e-mell: marongoni.autopeças@ferra.com.br • Tel. 372'..2900' - Te]. Fax: 371

r- ." ". . -- •. - .. ,,- - ..

-

_-- , ----.. '-1'
: .• _- _, .•

lC4Pko
AceSSÓRIOS

VOYAGE - vende-se, 95, 2p. R$
7.500,00. Tratar: 9112-7830:

VOYAGE-vende-se, 84. R$
3.200,00. Tratar: 9111-7033.

VOYAGE-vende-se, 90/91, a

gasolina, 1.8, todo original, cor

cinza escuro. R$ 6.500,00. Tratar:
372·3922 ou 9122-4198 cl Walter.

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

HONDA CIVJC - vende-se, EX, 98,
automática, prata. Tratar: 9122-2483

cl Bráulio.

ISPERO - vende-se, 95, ou troca-se

por Omega. Tratar: 9993-0623.

L200 - vende-se, GLS, 01, preta, 4x4
turbo. Tratar: 9122-2483 c/Bráullo,

SCOOTER - vende-se, 97. R$
1.000,00. Tratar: 370-7703, cl Valmir.

VESPA - vende-se ou troca-se, 86, Px
200 cil., cl capacete. Tratar: 371-1335.

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

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

BESTA - vende-se 01,\
XL 250 R - vende-se, moto Honda, ar cond., compl., cada

91. R$ 2.500,00. Tratar: 275-4081 cia, toda regulament'
trabalhar. R$ 24.000,00

XR 125 - vende-se, 2001, cl ta carro até R$10.000,OC
3.000km rodados. Tratar: 371-4300. 3087 ou 9133-B9a2.CB 400 - vende-se, 83. R$ 1.800,00.

Tratar: 371-2117, cl Charles.

Rua Bernardo Dornbusch, 2155 - Vila �O!
Fone: 370-5737 - Plantão 24's 9971,

CBX - vende-se, prata, 00. R$
4.800,00. Aceito carro ou moto no ne

gócio. Tratar: 370-1520, após 18hs.

Rolamentos·
Retentores·

Buchas - Man
Anéis - Elásticos

CG - vende-se, 84. R$ 1.400,00 .:

Tratar: 370-1161.

AGRALE- Vende-se, 94, baú longo, modo
\

DT 180 - vende-se, pI trilha. R$
7000RD. R$21.800,OO. Tratar. 372-1817. 900,00. Tratar: 673-2563.

COMPRA-5E - Chevrolet ou Ford GARELLI - compra-se. Tratar: 273-
toco cl carroceria. Tratar: 372-0108. 5086, cl Márcia.

crT
JGT
C1
CBS
YBI<
61
YBE.
C1+
KSE
YBD
CGS
Xl

.XLS
63
T.DM
64-
XT2
CBT
XRT
NX4
VRG

Parcela até
Contemplação

1

CRYPTON
JOGTEEN
Ç-100 BIZ
C-100 BIZ ES
Y�� 125 I<

CG 125
YBR125.É
C�100BIZ+
CG 125 I<SE
'VBR 125 ED
CGTlTANES
XlR 125'

.

�lR 125ES
CB)(200
TOM 225;
XR200R
XT225
CBX 250 TWISTER.
X,R 250 TORNADO
NX-4 FALCON
VlRAG0250

98,44
98,92
98,97

109,32
110,12
114,63
120,13
121,53
125,77
126,57
132,14
139,31
148,33
165,84
114,86
183,35
198,74
200,33
219,10
219,41
288,96

3.710,00
3.728iOO'
3.13Ô,OO
4;120,00
A:.•150,()O
4.,320,00
4.550,00
4.580,00
4.740,00
'4.710,00
4.980,00
S;250.0()
5.590,00
tt250,OO
6,.590,00
6.910,00
7�490,0()
1:550,00
8.•28(),00

10.530,0,0
10.890,00

51,70
51,95
51,98
57,4'1
57,8:3
60,20
63,40
63;82
66,05
66,47
69139
13,16
77,89:
87,09
91,83
96,29
104,37
105.�O
115,38
146,73
151�74

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



373-1881

VEíCULOSJGI
Corsa Wind 1.0
Saveiro CL 1.6
Saveiro CL 1.8

Ranger XL, compl.
Versailes Guia, compl.
Ipanema GL
Monza GL, compl., 4p
F-1000 compl. Diesel
Corsa Wind
Gol CL 1.8
Monza SLE cf Trio
Verona LX
Escort L 1.6
Gol CLl1.6
Kadett SLE cjTrio
Gol CL 1.6
Monza SLE cf Trio
Passat, álc

XLX250R vennelha

00 branca G

01 cinza G
Corsa Wind 98 verde Gas.

89 branca G Gol GIII, 4p, 16V 00 bege Gas.

85 vermelha A Go14p,16V 99 branco Gas.
Corsa sedan super 99 branco Gas.

92 branco G Fiesta Class, compl. 9� azul Gas.
Corsa super, 2p 98 verde Gas.

92 bránca G Palio ED, 4p 98 azul Gas.
Vectra GL, compl. 97 cinza Gas.

92 branca G Polo Classi, compl. 97 vermelho Gas.
o

92 cinza G
Uno SX, 4p 97 cinza Gas.
Kadett GL, compl. 96 cinza Gas.

96 vermelho G F-l000 S Turbo 89 preta die.

Gol CL 1.6 96 branco Gas

94 cinza G Saveiro GL 1.8 95 vermelha Ale.

Kadett GL 2.0 95 vermelha Gas.
95 vermelha A Uno ELX, 4pts 94 vermelha Gas.

91 vermelho G Santana CL 1.8 4p. Dh/ar 93 azul Gas.

Saveiro CL 1.6 ,91 prata Gas.

86 Azul G Voyage GL 89 cinza Ale.

CB 400 84 azul Gas.

,

demar Grubba • Jaraguá do Sul • se
01
01
00
00
99
98
98
98
97
96
96
95
95
94
93
91'
89
86
81
76

97
96
95

76
94

branco
branco
branco
prata
branco
vermelho
vermelha
Cinza
prata
prata
prata
branco
verde

,Compl. prata
,c/ar azul'

Preta

Cl azul
azul
verde
marrom

azul
vermelho
cinza

vermelho
roxa

CBx<750>
CBX 750 s Azul

.Ilton 125 KSE.cl pcrndo el�.

RS
RS
RS

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

KAMY Automóveis Ltda.
Rua Jorge Lacerda, S/N - Centro - 89280-000 Corupá - sc

Fone/Fax: 375-2018 / 9993 .. 5854
prata 2000 R$ 12.600,00

GIII, COlTipl.
F-l000 89 Ipanema 96

Prata 2000 R$ 21.000,00 F-l000 78 Parati 92

Sedan Saveiro 91 Parati 84
branco 1999 R$ 13.800,00 5-10 96 Golf 95

Chevy 92 Gol GIII16V 00
branco 1999 R$ 11.500,00 Fiorino 86 Gol 99

R$ 14.800,00
Calibra 95 Gol 96

prata 1999 Omega 94 Gol 94

vermelha 1998 R$ 16.500,00
Vectra 95 Escort 98
Vectra 94 Escort 94

branco 1997 R$ 10.300,00
Corsa, cf ar 01 Escort 89
Corsa 1.0, cf ar '96 Escort 88

verde 1994 R$ 6.800,00
Corsa 94 Escort 87
Logus 94 Escort 86

Prata ,1991 R$ 7.800,00 Kadett 93 Uno 91
Quantum 95 Prêmio 89

prata 1988 R$ 3.500,00 Ipanema 91 Chevette 87
L 200 D. 96 Opala 80
Verona LX 4p 94 Sportege D. 97
Tempra 93 Fiat 147 79
Monza 91 Brasilia 78
Monza 90 Uno Mille 92

branca
verde
vennelha
preta
vennelho
vennelha
azul
cinza
azul
branco
azul
branco
dourado
branca
verde
vennelho
prata
preto

Faça aqui o melhor negócio! II

FINANCIAMOS

SEU \VEíCULO

Procure-nos pelos seguintes telefones:

Orsola: 9979-0113
, Maga: 9981-5840

99
99
98
97
95
95
95
94
94
93
93
91
90
89
89
88
86
83

93
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10 CORREIO DO POVO

I

I'
Ir.,

li
I

I

(f{i)
,o o n �'6'i,çJp C o o" Ó 1 C 1 o

ONIAO ONIAO

til (t
cc n s c rcro c c n sõr e t o

UNIAO UNIAO

_e
Cons6re,lo Conlóiç,10
UNIAO UN�O

C,O'" ó r elo o o n 5 Ó r c'j o

UNIAO UNIAO

c O,p,S 6} C 1'0'

UNIAO

® Con$dt:citl
r

;".garfâ
_)6,�,

TEMOS CRÉDITOS A PARTIR DE

R$ 3.730,00 ÀtÉ R$ 60.000,00

VEN'HI\ t CONFlRA rO[)QS OS
NOSSOS PLANOSUI,

Ligueji
371-3040 - 370-00,61

c ori s c t cró c o'nsei ci,o'

UNIAO UNIAO

CONsiíRCIÔ UNIA.
RUcit .�arao �6' R.:10 l?rd.M.C'O-, 62.:.7 '

.

C:>BS�" ( p-ró�i]/flO aos S1A.pe-r144.e-rcabos ,A:p1(Jelonel

ATlfi,çAO
ê�MP�Ê ��(J: êÂRRP,SÊ,.fPÂ(iAR dURQél!llh

PAGUE SÓ METADE DA PARCELA ATÉ SER CONTEMPLADO.
NO MíNiMO 5 CONTEMPLAÇOESTODO MÊS.

,

NATAL COM CARRO NOVO CONSÓRCIO REGATA

PI.. Bem Objeto Crédito �arc�t� até. '"

parcelai
Côntemptaçãb confém,11

UE:? UNO IJ ILLE'FIR'E2P
CH CELTA1,à
UF4 U�lOMILlEFIRE4R
01 FIE SU1.0,

"

dos GOL 1.0 SIl.ECIH
,KA ,KA 1.0
PE P�LlQEX 1 ,O,2P '" ,',

NFJl F.lESTA 1.OL PEIHOI4HIHE
aiO CloL1.0
CLI ClIO 1.0
srl $It�# FIRE1.0
NC1 CJ)IHA 5P 1.0

PEllGEOT 206 SOLEI!.
FIE ST41.0 SUPERCHARGE R
PHI01.016!1

,

S IE NA nx 1.0161(
P�,LlO 1j'\!'EEKHIO 1.016\1
CO RS A SE IXA li l.é l
PALIO 1,Q 16V +15%
POlQ 1.6
BRAVA sx 4P

13,669;0.0
13.nO;CO
lA ,414,00
15,690,,00
15 ,81',00
15.910,00 ,

19.119,00
'8.9�a.DO
H.cõ27,M -

19,5QO.oo
19 .5�g,OO
tO.440&0
?2,.11,;nO
zz.ss 0,0 o
23 ,024;0 Q
23.148,00
�Üé5,OO
2S ,�EQ,OQ
26.4ta,Oa
2l,e'42iD o
29 ,Q2 9;0 Q

m:,BU:
181 iP1
192iBE,
209,96
211,51
212';gO

, .242,45
254,11
Ui1 ,2�
262,14
m,�e
213,51
3ilJ,Sg
301;.64
30.8,09
m)B
:328,12'
m,62
J54,�O
m,�s
m.4�

CltROEN

gllBD
INFORMA .ÕES:. RU�JO.RGE CZ.ERNIEWI,CZN2145- DEFRONTE AO TEADRO DAsCAR -,!à7:1.-3040:- 310
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Tratar: 371-7725ou 9975-4668.

COMPRA-SE - Galou Uno ou

Parati ou Escort; ano 90.

Paga-se à vista. Tratar: 273-0601
de manhã.

"

5iversos
ASPIRADOR DE PÓ - vende-se ou

troca-se por uma esteira. Tratar:

276-3206.

-vende-se. R$ 20,00.
1900.

DE SOM - vende-se,
watts, seminovo. Tratar:

,cl Adriano. BANQUETAS -vende-se, 10, de

cedro, novas e pintadas. Tratar:

275-2949, cl Fábio.
e·se, aro bolinha 14 cl

�. 50,00. Tratar: 99924205.
BICICLETA - vende-se 21 marchas,
calai ventura, roxa, feminina, em

bom estado. R$ 80,00. Tratar:

fil
a. Tratar: 371-7242. 9104-5510.

IJ

R GRUPOS GERADORES DE ENERGIA

, 'rs .. Venda .. loca�ao .. Conserto" .Montagem

1 com vendus a conS,nI.n:
11o«onário; • Mol0l$llto

.. Rocadoiro
• MÓlob!»nbas
� Entre outroi._ ..

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

'" Assistência 24hs
www.irmoquinos.qb.net
irmaqulnus@uai.tom.Lr

do Sul

BICICLETA ERGOMÉTRICA - vende

se, step, athletic 2001. Tratar: 371-

4741, hor, comi., cl Katia.

BUFFET - vende-se, quente e frio,
com 13 cumbucas. Tratar:
9123-5357.

CACHORRO - vende-se, filhotes
Rotweiller. R$ 250,00. Tratar: 275-

2949, cl Fábio.

CÁDEIRINHA BEBÊ - vende-se, Con
forto. R$ 40,00. Tratar: 9903-1900.

CARTA DE CRÉDITO - vende-se,
não contemplado. R$ 1.500,00.

'

Tratar: 371-1244.

CARRINHO DE BEBÊ - aceita-se doa

ção pI gêmeos. Tratar: 9104-5510.

CARRINHO DE BEBÊ - precisa-se,
doado. Tratar: 371-1919.

CELULAR - compra-se, Nokia 8260,
em bom estado, Tratar: 372-7507,
c/Suelen.

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

CELULAR - vende-se, de cartão, mini

LG, modo DM 150, ideal. R$ 150,00.

Tratar: 273-0050.

CORREIO DO POVO 11
,

CE!-ULAR - vende-se, Ericson KF788.

R$ 120,00. Tratar: 9952;9149.

COLCHÃO - precisa-se (doado), de
casal. Tratar: 376-2926.

COMPUTADOR - vende-se, Itautec
48615. Tratar: 274-8050.

CURIÓ - vende-se, macho e fêmea.
Tratar: 371-8040 ou 9962-5883.

ENCERÀDEIRA - troca-se, duas
enceradeiras por cadeirade nenê pI
carro. Tratar: 372-2675.

.

FAZEMOS PÁTINA E DECAPÊ - em

móveis, restauração e artesanato
em madeira. Tratar: 9905-2929 ou

275-2229.

FILMADORA - vende-se, marca

Panasonic, com tela. R$ 900,00.
Tratar: 372-3752 cl Vilson.

FREEZER - vende-se, horizontal,
250 litros. Tratar: 9123-5357.

FREEZER -'Vende-se, horizontal,
220 litros, marca cônsul, cor branca.
Ou troca-se por freezer vertical.
Tratar: 371-8437.

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

GELADEIRA - vende-se, Cônsul

Pratice, 340 litros. Em bom estado. R$
200,00. Tratar: 376-0010 cl Marcos.

JOGO DE SALA - vende-se, rústico,
armário grande e mesa cl 8 cad.,
mad. escura. R$ 500,00. Tratar:

371-0750, manhã.

LAJOTA ESTREADA - vende-se,

cestavada, concregrama. Tratar:
376-1566.

MÁQUINA SOLDA - vende-se elétri

ca, e lixadeira, furadeira e cx de
ferramantas. Semi-industrial. Tratar:
37OS563.

MÁQUINA DE ESCREVER - vende

se, Olivetti, manual, pequena, modo
82. R$ 50,00. Tratar: 376-3666.

MÁQUINA DE LAVAR - vende-se, mar

ca Enxuta, 5kg, em bom estado. R$
290,00. Tratar: 370-1455 após 18hs.

,

MESA DE MUSCULAÇÃO - vende

se, somente a mesa sem os apare
lhos. R$ 150,00. Tratar: 3.72-3970

ou 9125-2722.

MINI-USINA - vende-se, de leite,
semi nova, 1 pasteurizador, 100 litros,
1 dosador selador, 1 bomba de inóx

cl mangueira. Tratar: 9973-5212.

MOINHO - vende-se pI triturar e

granular cereais, marca Metisa.
Tratar: 370-2146 cl Geraldo.

MÓVEIS - vende-se, balcão de pia e

amnário para cozinha, Tratar: 373-3787.

OFICINA MECÁNICA - vende-se ou

troca-se por carro do mesmo valor. Com
todos equipamentos .. montado, pron
ta pI trabalhar. Ótimo ponto de loc.
clientela. Tratar: 3714284, cl Rubens.

ii
I �
H

,
.

I
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12 CORREIO DO POVO TER A-FEIRA

ACHADOS E PERDIDOS
Foi perdido um notebook entre a Rua São Bento do Sul até a

Construtora e Imobiliária Beta Ltda., no bairro Jaraguá Es

querdo. A devolução ou a primeira informação que leve a

localizar o notebook receberá como gratificação R$ 500,00
(quinhentos reais) em dinheiro e mais um computador. Será
mantido sigilo absoluto.

Informação junto a Construtora e Imobiliária Beta ou telefo
nes 371-6600/9973-5000.

OURO - compra-se, anéis, pulseiras
e correntinhas de ouro. Tratar:
9979-0605.

rolô cl 3m larg. por 4m a't., 2

portas rolôs cl 4m alt. por 2m larg,
Tratar: 370-2365.

PINCHER E POODLE - aceita-se doação
.

de macho ou fémea. Tratar: 373-3787.
SOFÁ - vende-se, 2 e 3 lugares. R$
50,00. Tratar: 376-2926.

PINCHER - vende-se, filhote n' O.
Tratar: 276-3206.

SOM P/ CARRO - vende-se, aparelho
CD marca kenwood, modo KDC 217,4
alto falantes Pionner, 1 módulo. R$
600,00. Tratar: 273-0050PINCHER - vende-se, R$ 80,00.

Tratar: 370-7481 a noite.
TELEFONE - vende-se, prefixo 371,
por R$ 400,00. Tratar: 372-3970 ouPORTA ROlÔ .,. vende-se, 1 porta

81-5
Classifiéados Mail completos,
Mais dínâmicos e Mais âceis de rocurart

9125-2722. se. Tratar: 373-3787 cl Noeli.

TELEFONE - vende-se, prefixo 372,
por R$ 200,00. Tratar: 372.-1632 ou

371-1919.

VIDEOGAME - vende-se, Nintendo
Game Cubo, cl 5 jogos originais, 1

memory card e 2 controles orig,
Tratar: 376-2206.

TíTULO ACARAí - vende-se, vale 10

anos, sem mensalidade. R$
1.500,00. Tratar: 370-4494.

VIDEOGAME - vende-se, play station

II, destravado. Tratar: 376-2206.

TíTULO BAEPENDI - vende-se. R$
300,00. Tratar. 372-1632ou 371-1919.

VIOLÁO - vende-se: marca Eagle,
modo Folk, elétrico, cl captação
'ativa + copa. R$ 360,00.
Tratar: 9975-2776 ou 372-2016.VESTIDO P/ COMUNHÃO - aluga-

PLANETGAME
• VENDAS *LOCAÇÃO * CONSERTOS .EM GERAL

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE

vlOEO GAMES .CDS
E ACESSÓRIOS,EM GERAL.

• PLAVSTATIOH 2

'XBOK
• PLAVSTATION ONE
'OREAMCAST
• NINTENOO 64
• GAME BOY CaLOR
• GAME BOY AOVANCE
• NINTENDO GAME CUBE

CORREIO DO POVO

acompanha�
I

Somos Meigas, Carinho (

'. '. . .'. A
Iniciantes, Safa.das

Divertidas e Sedutor

Cargas nacionais e internacionais

Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246

371-0363
-

-
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.FEIR�_12 de novembro de 2002,

IFESTA: EVENTO FOI REALIZADO ONTEM, QUANDO A CIDADE COMPLETOU 41 ANOS DE HISTÓRIA

u às 23:00 horas de

o Senhor EUCLI

GUIAR com idade

6 anos, deixando
dos a es osa fi lhos

5 noras netos e

5 arentes e ami os.

ultamento foi reali

em 09/11 às 17 :00

saíndo o féretro da

a Mortuaria da Vila

seguindo para o

'rio da Vila Lenzi

EDITALDE

ONVOCAÇÃO
O

Associação de Mora-
IS da Ilha da Figueira

ca 0'8 associdos para
iparem da Eleição da

iretoria, que realizar-se-
'a 23 de novembro de

,

a sede do Posto da Po

ilitar, situado na Rua
eodoro Ribeiro, 3595, I

Iodas 10 às 13 horas.

chapas com o nome

i ncorrentes deverão ser

es no dia 7 de novem

sede da Policia Militar,
às 21 horas.

servação: poderão
ser votados e compor

s somente os associados
nomes constam no livro
Ias.

aguá do Sul, 17 de
to de 2002
'dia Zenaide SabeI
Presidente

'

scrições abertas no

gio Marista São Luís

Colégio Marista São
á está Com as inscrições
as para alunos /200 3.
cendo modern� estrutu-

111 salas especiais como

:emplo, para atividades
10rm'

,

anca, teatro, jogos,
,multimídia, laborató-
e químl'ca e

'A ,

, crencias o
o busca .

'

d proporclOnare uca -

, çao adequada às
sldades individuais e ao
Xto se

.

I
,

cia em que se
e, Por'

_
ISSO, o Colégiota Sao L' ,

r '

Uls e um centro
endlZa '

li gem, de vida e dee zaç'ao e como instituicolar I
d

' eva Os educandos
1/ era
r . aprender, afa'7er, a

e pn . '\:
,

nczpa/mente, a ser",

aiotes .

tel Informaçõesefone 371-0313eeret .
ou

at'la do Colégio.

Feira de
•

GERAL

�

aniversario
•

MASSARANDUBA - A comu

nidade massarandubense passou
o final de semana e o feriado de

aniversário do Município em

clima de festa. Ontem, a cidade

completou 41 anos de História

e, em comemoração à data, pro
moveu a 1 a Feira Municipal de
Artesanato e Cultura, no Centro

Esportivo Municipal. O evento

teve início às 9h30, prosseguiu até

o final da tarde, e contou com a

presença do vice-governador do

Estado, Paulo Bauer, de deputa
dos e autoridades municipais. Às
11 horas foi realizada a inaugu
ração da rádio comunitária, que
vai operar no Terminal Urbano
da cidade.

Considerada sucesso, a feira

oportunizou a exposição do po
tencial do artesanato da popula
ção. "Os expositores estão apre
sentado excelentes trabalhos, no

setor de pintura de quadros, tape-
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artesanato registra o

de Massaranduba

,

Comunidade contou com evento cultural no aniversário da cidade

çaria, bordados, entre outros. A

intenção é mostrar a qualidade
dos produtos confeccionados

aqui e gerar mais uma fonte de
renda para estas famílias, além de

promover a própria cultura",

Efetivada desapropriação da Rua

'Carlos Tribess, no B. São Luís
]ARAGuA DO SUL - o pro

cesso de desapropriação de uma

área de 1,7 mil metros quadra
dos - destinada ao prolonga
mento da Rua Carlos Tribess, no

Bairro São Luís - chegou ao

fim no início da tarde de sexta

feira, .quando o prefeito Irineu

Pasold recebeu em seu gabinete
o proprietário das terras, Werner

Zilz, acompanhado de sua mu

lher, para formalização da trans

ferência de propriedade para o

Município e a entrega de urn che

que de R$ 45 mil, valor pago .ao

desapropriado. "Depois de di

versas reuniões, no período de 5

anos, finalmente chegou-se a um,
consenso de valor", festeja o ve

reador Eugênio Moretti Garcia,
que também participou da ceri
mônia e acompanha as negocia
ções neste caso desde o seu início,
em 1997, quando ainda era pre-

sidente da Associação de Mora

dores do Bairro São Luís.

O vereador informa que, a

partir desta semana, a Prefeitura

deve iniciar as obras de abertura

da rua, favotecendo grande par
te da comunidade, principal
mente os moradores da própriaI

Carlos Tribess e das ruas Tereza

A. Hruschka, Emílio Schulz, Ex

pedicionário Alfredo Behnke,
.'

JorgeVogel, 410, 743 e da Servi-

dão 28. "Além de encurtar a dis

tância para o centro do bairro,
esta obra também benefiçjgrá as

crianças que estudam no Caie

(Centro de Apoio Integral à

Criança), reduzindo o �cesso em

cerca de um quilômetro e pro

porcionando maior segurança a

elas; pois não pro isarão mais

utilizar a RuaJL
-'

, ••uário Ayro
so, que é muito movimentada",
festeja Eugênio Garcia.

Os classificados do Jornal
CORREIO DO POVO são os mais lidos e fortes da

Região do Vale do Itapocu.
Ligue para o 371-1919, e confira!

destaca o prefeito Dávio Leu,
enfatizando que o evento terá

continuidade nos próximos anos.

Uma das expositoras, Tere

sinha Olaczyk, diz que esta é a

primeira vez que apresenta e co-

rnercializa os produtos.' "Utilizo

basicamente palha de milho para
fazer flores, cestas, carrocinhas.

Desenvolvo esta técnica há anos,

nunca fiz curso, mas sempre bus

quei informações para aprimo
rar", diz a artesã, contente com

esta oportunidade de mostrar

seu trabalho.

Além da exposição dos arte

sanatos, o Departamento Munici

pal de Esportes organizou com

petições de voleibol e futebol de

campo, com aproximadamente
320 atletas das escolinhas manti

das pela Prefeitura. "Nós reuni

mos os atletas para um campeo
n�to. A intenção não era a dis

puta, mas promover a integração
entre os mesmos e enfatizar a im

portância da prática esportiva
para obter urna vida mais saudá

vel", ressalta a coordenadora de

Esportes, Miriane Jacobowisk.
(FABIANE RIBAS)

Exposição retrata como

utilizar papéis reciclados
]ARAGuA DO SUL - Uma

exposição de 30 peças, entre ál

buns, porta-retratos e convites

para datas especiais, feitas com

papel reciclado, chamou a aten

ção no hall da Biblioteca Padre

Elemar Scheid.

O material foi produzido por

Keil)' GarciaBastos, da Espaço
Reciclado Papéis Artesanais, de

Jaraguá do Sul, e, além da beleza

plástica como peça artística, revela

a potencialidade de transfor

mação em objetos de papéis que,
muitas vezes, têm como destino

o lixo. A mostra encerrou ontem.

No mesmo ambiente, alunos da

Escola Canguru apresentam
obras de arte em diferentes abor

dagens, a partir de uma leitu

ra do movimento artístico da

região. Há cerca de 20 anos, a

reciclagem vem ganhando força
no Brasil graças principalmente
ao trabalho de artistas plásticos
que perceberam a possibilidade
de reutilização do material. Gra

dativamente, o que era modismo

foi se tornando prática comum,

ajudando a melhorar o meio am

biente, além de reduzir a quanti
dade de lixo depositado diaria

mente em áreas muitas vezes ina

dequadas. Na verdade, o papel
é apenas um dos itens que com

põem a massa de lixo gerada
diariamente pela sociedade. Ca

da brasileiro produz, a cada dia,
1 ,5 quilo de lixo, o que dá uma

produção de 240 mil toneladas

de lixo a cada 24 horas.

Se todo esse lixo fosse colo

cado em caminhões e estes en

fileirados, a fila seria superior a

100 quilômetros. Estudos .in

dicam que pelo mends 30%

deste total poderia ser reciclado,
o que implica que ainda são

desperdiçadas diariamente 72 mil

toneladas de papéis, metais,
vidros e plásticos. Reciclar papel
é aproveitar as fibras vegetais
gasds e transformá-las em novas.

O processo de reciclagem, mais

do que produzir papel novo"

também é uma forma de socia

lização das pessoas e de educá

las para a preservação ambiental:
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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POR EGON JAGNOW

Na foto de hoje, apresentamos a Praça 7 de Setembro. A maioria, hoje,
<'

nem sabe onde ela fica. Mas ela marcou época, pois era na Avenida
I

Getúlio Vargas que se realizavam, na época, os desfiles cívicos. O muro,
que separava a ferrovia da praça, com suas luminárias encimando os

pilares, foi destruído no início de 1990, em nome do progresso e da

modernidade, enterrando-se, assim, maisum pedaço de nossa História.

I
A MORTE DE UM JUIZ (211)

-, Que Deus, o Supremo Juiz, me

ampare e inspire!
Adoecendo logo, seguiu para Paris, onde

falecia pouco depois.
E ao morrer, foram estas as suas últimas

palavras:
Chamem o contínuo ... Despachei

todos os feitos!. ..

Após uma nervosa carreira de político,
feita à custa dos seus recursos de jurista
habilíssimo, chegara João Luiz Alves, em

1925, ao posto de ministro do Supremo
Tribunal Federal. No dia da posse, aí,
fo ram pa I avras suas, i n i ci ando um

discurso:
- F e'c h o um I i v r o da m i n h a v i d a

pública, e abro outro.
E concluíra:

Adelmar Tavares - "Revista da Ac.
Bras. de Letras", n° 58, de 1926.

I i

�.a§iq..iiia de grande
sta poderá ser a sua

profundar os seus

mpanheirismo. Na
r

.
"

o clima será de

companheirismo.
Câncer - embora seja um

dia de f I a, poderá receber
e trabalho. Não
mudar. Estará

timas vibrações para
u lado espiritual.
erá ir longe. Estará
átil no trabalho.
ê saberá se

ora certa para
us contatos e as

. Faça 'um

ido com a

!Jo!lmtlllS_s!R<er sozinha, não

perca a chance de paquerar.
'Escorpião � Sua energia

alta, Bom momento

cuperar de alguma
de. Atividade extra

com uni

Virgem - Cuide do seu lado

conquistará a paz
idades em família.

do coração, deixe
írem com

.rculo
Italia

, Região do Veneta

Superfície: 18.370 km

População: 4.301.000 habitantes'
Densidade: 234 hab/krn
Capital da região: Venezia
Cidades importantes: Verona, Padova, Vicenza, Trevil,
Belluno.

o território é composto de 57% de planície, 29%oe
e 14% de colinas. É cortado por rios importantes COlé

Adige, Brenta, Pieve e Livenza.

A agricultura representa 11%, a indústria 48%eooo
como comércio e turismo, completam uma economia oi,

Produz: milho, beterraba para fabricação de ai:
pêssegos, maçãs e queijo. A criação de gado i

significativa.
Na indústria destacam-se as siderúrgicas, tê!

alimentos.

A capital Venezia, destaca-se pelo turismo, peloll
que envolve suas 118 ilhas separadas por 160 canail'

unidas por 400 pontes.
Padova destaca-se pela sua antiga e importare UI'

e pela Basílica de Santo Antonio, onde estão os restol

Santo Antônio.
Verona é um importante centro comercia' e indult!'

a 'sua posição geográfica, vizinha da Lombardia e OI

Destaca-se também pelas apresentações líricas, quea

todo ano na "Arena", um anfiteatro da época dos rOI1

Apresentações do Coral
Nos dias 02 e 03 de novembro, o Coral do Círculo I

convite, esteve fazendo belas apresentações nas cidadel

Gonçalves e Caxias do Sul - RS.
Na cidade de Bento Gonçalves apresentaram-se no�

Onder para convidados e clientes do hotel. Em Caxii

participaram das festividades do lançamento do primei
Coral Stella Alpina, Parabéns ao maestro e a todos 0111

II Congresso da Juventude Trentina - Etapa Bento Go�

O Círculo Italiano de Jaraguá do Sul, esteve presente�a
Bento Gonçalves.
Representando o Círculo, os jovens Gilson RafaeJli e Giul

Berti, que ,juntamente com outros jovens de todo Bralil,
suas idéias e definiram objetivos para o CongreSSO,
realizado em Trento, Itália, em 2003.

Encontro Mensal
Já encontram-se a venda
os ingressos pára o nosso

último jantar do ano de
2002.

Adqui ra antecipadamen
te junto com os membros
da Diretoria, Conselho,

• membros do Coral e na

Secretaria (370-8636).

Grazie!!

Valdir José Bressan

Presidente do Círculo

Sagitário - Faça o que gosta
para fi em com a vida,
O des divertir ou viajar
p te dia. Aventuras

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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POR EUGÊNIO VICTOR SCHMÔCKEL

';4 História de nossa gente não pode ficar s6
na saudade". o passado só é importante se

seu tempofoi bem empregado.
,

HISTORIA

34 (em continuação), na manhã de 24 de julho, às 17horas, chegava
posição à antiga estação férrea" onde já se encontravam as

dades locais, tendo à frente o juiz de Direito da Comarca, dr.

sco Machado Rios; que foi o intérprete da comissão, apresentando
primentos de boas-vindas à oficialidade. Logo em seguida, estes,

à frente o seu comandante, foi agradecer o comparecimento das

s e ao Tiro 406, que, sob o comando do sargento-instrutor,
o, ali formara. Daí foi oferecido à oficialidade um ligeiro lanche

lei Central, no qual usaram da palavra o sr. dr. Machado Rios e o

ilão Monteiro. Depois do meio-dia o batalhão, após receber, com

ras de estilo a sua bandeira, desfilou para os alojamentos que lhes
m destinados.

•

crise econômica e dos claros indícios de

ão, continuava em franco crescimento o número de novas empresas
gião de Jaraguá do Sul, apurado pelo relatório do Escritório

na! da Junta Comercial do Estado, que funciona anexo ao Centro
101' esarial. Em maio, entre individuais e limitadas, eram constituídas
ld!1

ovas empresas, e, de janeiro a maio, o número atingia a 567, isto
bando Jaraguá do Sul, Guaramirim, Corupá, Schroeder e

randuba. Só em maio eram constituídas 42 firmas limitadas e 56
ções contratuais, 86 firmas individuais novas, 11 abertura de filiais

alterações contratuais de sociedades anônimas. Do total de

�nj
sas criadas até maio, 220' eram limitadas e 347 individuais.
ntro de Informações Turísticas de Jaraguá do' Sul, à Praça dos

':::1: antes (BR-280), no mês de maio, registrou 4.215 turistas que
o, avatn informações. Do total, 270 turistas vieram em 112 veículos

ulares e 99 ônibus com 3.945 passageiros. O quadro estatístico
va que o maior número de turistas procedia do Paraná, seguido
o de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Bahia, além do Rio Grande

, Minas Gerais e Piauí. E além destes, 51 turistas estrangeiros,
s. da Alemanha, Paraguai, Portugal, Estados Unidos, Suíça e

una,

� Feminina de Combate ao Câncer preparava-se, com a Unidade
.

tIa, através do dr. Fernando Sprimgmann, exames que eram feitos
.tamente. Para a realização destes exames, a Malwee Malhas, através
elor Wandér Weege, doava à Rede um coposcópio, aparelho que
para ampliar os órgãos genitais internos, facilitando o trabalho

co.

3 ANOS

�:9; no Bairro Rio da Luz, era inaugurada uma área de lazer, a 40a

O
a Pela administração municipal, através da Secel, reunindo cerca

pessoas, com homenagens às autoridades, e a realização de um
OSo o d

.

P
n e apareciam os "craques" como Irineu Pasold, Vicente

teso SOl' ,

.

u
' 1 VIO Celeste e José Papp, que se empenharam corajosamente,

nd ao final, não conseguiram vencer o selecionado de Rio da Luz,
o

ado por Roque Bachmànn, presidente da associação de
tes daquela progressista localidade, que acabou com o placar de

comum". ,

Martim Lutero deixou escrito que "o cargo dos governantes não é de poder,
mas de serviço, as autoridades só tem o direito de fazer aquilo que coincide

com a vontade de Deus". Coincide com a vontade de Deus, o amor pela criação.
Cuidar e cultivar, como registra na Bíblia em Gênesis 2.15. Coincide com a

vontade de Deus, ajustiça. Assim lemos em Isaías 32.17, "o efeito da justiça
será a paz e o fruto da justiça repouso e segurança para sempre".
Somos chamados a amar a criação, a nossa terra, o Brasil. É o nosso lar.

Somos responsáveis e. comprometidos com a nossa Pátria e com o nosso

governo. Pois, "Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém; o

mundo e os que nele habitam" (Salmo 24.1).
Assim, podemos relembrar a nossa história com emocão-. 15 de novembro de

1889 - Proclamação da República. "Liberdade, liberdade" paz e amor. Emoção
,

por nosso lar, verde, amarelo, branco, azul anil- Brasil!

. Pastor Rolf Karl Jantsch

Paróquia Evangélica Luterana Barra do Rio Cerro

GERAL

Liberdade, Liberdade!
Abre as asas sobre nós!
Das lutas na tempestade,
Dá que ouçamos tua voz!

(Estribilho do Hino da Proclamação da República)

ONDE É O LUGAR MAIS
LINDO DO MUNDO?

(15 DE NOVEMBRO DE 1889 - PROCLAMAÇÃO DA

REPÚBLICA)

É o lugar onde eu vivo. É minha cidade. É omeu país.
Por natureza somos apaixonados pela terra que nos

acolhe e faz crescer.

Cuidar bem deste lugar especial é o meu sonho. Sei

que não posso fazer isto sozinho. Preciso da família,
dos vizinhos, da comunidade, do governo. Governo
lembra REPÚBLICA: "servir a causa pública o bem

CÂMARA DE VEREADORES DE
JARAGUÁ DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL: SESSÂO DO DIA 0711/2002. PRESIDIDA PELO VEREADOR VITóRia ALTAIR lAZZARIS (PPB)
INDICACÕES APROVADAS POR 11 VOTOS DOS VEREADORES:

422/02; PAULO ADEMIR FlORIANI (PPB) • RECUPERAÇÂO DO CORRIMÂO DA PONTE LOCALIZADA NAS PROXIMIDADES DA
IGREJA SANTO ESTEVÂO, BEM COMO QUE SE PROCEDA A RECUPERAÇÂO DOS, PRANCHÕES DAS PONTES LOCALIZADAS
NA RUA PAULO VOLTOllNI; 423/02· QUE SEJA RETIACADO TRECHO DO RIBEIRÂO CAVALO PARALELAMENTE À RUA PAuLo
VOLTOllNI, ANTIGA CANCHA DE BOCHA, NAS PROXIMIDADES DA ANTIGA RESIDtNCIA DO SR. HILÁRIO FRANCESKI;
424/02; LORITA ZANOTII KARSTEN (PMDB) • PROMOVER O RESGATE CULTURAL DE RECEITAS CULINÁRIAS;

.

pROJEIÓs DE LEIS DO LEGISLATIVO APROYADOS:
PROJETO DE RESOLUÇÂO 18/02; MESA DIRETORA; AUTORIZA A CÂMARA MUNICIPAL A ARMAR CONVÊNIO ·14 VOTOS

289/02 • 2' VOTAÇÂO SECRETA; TODOS OS VEREADORES; DENOMINA CENTRO DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR -

CAAF - 16 VOTOS

290/02 • 2' VoTAÇiÍO SECRETA; VEREADOR VITÓRia ALTAIR lAZZARIS (PPB) . DENOMINA SERVIDÂO - A SERVIDÂO S·5
PASSA A DENOMINAR·SE MARIA MORBIS CHIODINI -16 VOTOS,

297/02 • l' VOTAÇÂO ; TODOS OS VEREADORES; AUTORIZA A CÂMARA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL A DOAR
MATERIAIS DIVERSOS - 15 VOTOS

.

PROJETOS DE LEIS DO EXECUTIVO APROVADOS POR 15 VOTOS:

279/02· l' VOTAÇÂO • MODIACA DISPOSITIVOS DO ANEXO DEMONSTRATIVO DE METAS ÁSICAS LOA, DA LEI MUNICIPAL
N' 2.969/2001. DE 18/12/2001, E SUAS ALTERAÇÕES, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICfplO DE
JARAGUÁ DO SUL, SEUS ÓRGÂOS E ENTIDADES PARA O EXERCfclO DE 2002;
292/02· l' VOTAÇÂO . APROVA VIAS DE CIRCULAÇÂO ;

307/02· l' VOTAÇÂO . MODlACA DISPOSITIVOS DO ANEXO DEMONSTRATIVO DE METAS ÁSICAS LOA, DA LEI MUNICIPAL

N'2.969/2001, DE 18/12/2001. E SUAS ALTERAÇÕES, QUE ESTIMA A RECEITA E AXA A DESPESA DO MUNICfplO OE
JARAGUÁ DO SUL, SEUS ÓRGÂOS E ENTIDADES PARÁ O EXERCfclO DE 2002,SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÕES DO

ORÇAMENTO DO SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE JARAGUÁ DO SUL· SAMAE ;
311/02 • 2' VOTAÇÂO • MODIACA DISPOSITIVOS DO ANEXO DEMONSTRATIVO DE METAS ÁSICAS LOA, DA LEI MUNICIPAL
N'2.969/2001, DE 18/12/2001, E SUAS ALTERAÇÕES, QUE ESTIMA A RECEITA E AXA A DESPESA DO MUNICfplO DE
JARAGUÁ DO SUL, SEUS ÓRGÂOS E ENTIDADES PARA O EXERCfclO DE 2002, SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÂO DO
ORÇAMENTO DO FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL DO MUNICfplO DE JARAGUÁ DO SUL -FROHAB, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIÁS ;
312/02 • 2' VOTAÇÂO· ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE;
313/02 • 2' VOTAÇÂO . SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÂO DO ORÇAMENTO VIGENTE E CONCEDE CONTRIBUIÇÂO A
ARSEPUM;
PALAVRA LIVRE:
O VEREADOR ROQUE ,BACHMANN (PSDB) TECEU CRfTICAS AO' ATENDIMENTO PRESTADO PELO S.U,S" EM RAZÂO DA
DOENÇA DO MENINO ANDERSON DA SILVA SANTOS E ARRMOU LEVANTAR, NA PRÓXIMA SESSÂO, A QUESTÂO DAS
FUNERÁRIAS DE JARAGUÁ DO SUL

.

-. VEREADOR JOSÉ PENDIUK DOS SANTOS (PT) REGISTROU ACIDENTE COM VfTIMA FATAL, NO CRUZAMENTO DAS RUAS
,JSÉ NARLOCH E AFONSO BENJAMIN BARBI, NA TIFA MARTINS, CUJA PREOCUPAÇÂO MANIFESTOU COM A ENTRADA DE
INDICAÇÂO, HÁ POUCOS DIAS, DE INSTALAÇÂO DE SEMÁFORO COM BOTOEIRA NAQUELE LOCAl. LAMENTOU. A CHEGADA
DE PROJETOS A QUE VEM MEXER COM O ORÇAMENTO, DIZENDO SER FALTA NÃO DE PLANEJAMENTO, MAS SIM DE'
EXECUÇÂO. DISSE AGUARDAR O DEBATE DA QUESTÂO DO SERViÇO FUNERÁRIO DA CIDADE E A FAVOR DA
REGULAMENTAÇÂO E TRANSPARÊNCIA DO SERViÇO.
VEREADOR PEDRO ANACLETO GARCIA (PMDB) FALOU ESTAR A DISPOSiÇÃO NA QUESTÂO DAS FÚNERÁRIAS, FRISANDO
SER UM ASSUNTO QUE DEVE SER MUITO BEM DISCUTIDO. SOLICITOU À MESA DIRETORA PROVIDÊNCIAS
QUANTO AOS COMENTÁRIOS NA IMPRENSA, DE OFERTA DE VALORES NA DISPUTA DA PRESIDÊNCIA DA CASA,
PROPONDO REUNIÂO COM TODOS OS VEREADORES. O PRESIDENTE. VEREADOR VITÓRia ALTAIR lAZZARIS (PPB) DISSE
QUE NA SUA OPINIÃO É A CONSCIÊNCIA DE CADA VEREADOR E QUE SE HÁ, POR PARTE DA IMPRENSA, UM CLIMA
DEMAGOGO CONTRA A CÂMARA É OUTRA QUE�TÂO, ,MAS QUE COLOCA O GABINETE À DISPOSIÇÂO PARA A REUNIÂO.
O VEREADOR JOSÉ OZÓRIO DE ÁVILA (PFl) AARMOU NÂO PARTICIPAR DA REUNIÂO POR SER PESSOA fNTEGRA 'E ESTAR
COM A CONSCIÊNCIA TRANQÜILA. SOBRE AS COLOCAÇÕES DO VEREADOR JOSÉ PENDIUK DOS SANTOS, DISSE
AVALIAR O PROJETO DESTE VEREADOR, ANTES DE QUALQUER COMENTÁRIO, MAS TENDO CONSCIÊNCIA DA
TRANSPARÊNCIA E LEALDADE NO SERViÇO DA FUNERÁRIA HASS.·

.

NOYA SESSÃO ORDINÁRIA. SEGUNDA·FEIRA 11/11/2002. As 19'15 HORAS

CORREIO uorovos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



10 CORREIO DO POVO POLÍCIA

NOTAS
TERÇA-FEIRA, 12 de novembrij

I VIGILÂNCIA: POLfclA MILITAR AMPLIA ATUAÇÃO E PROMETE MAIS RIGOR NA FISCALIZAÇÃO

Abordagens da PM são cada
vez mais freqüentes na região.

]ARAGUA DO SUL - o
comandante do 14° Bata
lhão da Polícia Militar de

]araguá do Sul, tenente-co

"ronel Fernando Rodrigues
de Menezes, disse ontem

que a PM está intensifican
do a sua atuação na região,
em abordagens diárias, em

vários pontos da cidade. O
comandante explica que o

grande número de roubos
de carros - cerca de 15 veí

culos por mês - fez com

que a PM passasse a usar

essa estratégia. ''A popula
ção tem que saber que o

que está sendo feito é para
inibir a ação de bandidos,
especialmente os de outras

cidades, que acabam vindo

para ]araguá do Sul inte

ressados no grande núme
ro de veículos e na imagem.
de .que a cidade tem poder
aquisitivo", argumentou o

comandante.
As abordagens em to

dos os bairros têm aconte

cido diariamente, em to

dos os turnos, com mais
intensidade entre às 18 e 23

horas.
Embora reconheça que

a atitude pode não agradar
alguns cidadãos, o coman-

Arquivo/CP

Efetivo da PM está priorizando as abordagens em carros com placas de outras cidades

dante ep.fatiza que a estra

tégia, daqui para a frente,
será essa. ''A nossa abor

dagem é técnica e o PM
não deve correr risco de

vida, por isso, a popu
lação não deve estranhar o

armamento do policial",
explica.

A presença de policiais
militares nas ruas de ]araguá
do Sul e também nas es

tradas do interior tem au

mentado depois que o ba

talhão recebeu mais sol
dados para serem incorpo-

rados ao efetivo. "Estamos

priorizando os veículos
com placas de outras cida

des", avisa o comandante,
que cita o caso de um táxi,
abordado semana passada
e cujo motorista havia sido
assaltado. "Se não tivésse

mos parado o táxi para
averiguação, o motorista,
que estava preso no porta-

.

malas, não seria solto e po
deria estar morto", exem

plifica o comandante.
Além das abordagens

em veículos, o comandan-

te do batalhão avisa que o

mesmo tipo de interfe

rência será feito em bares.

Menezes informa que será

cobrado Alvará de Licen

ça e quem não estiver de

acordo com as exigências
da lei poderá ter o estabe

lecimento fechado. A

intenção, além de fiscalizar
a atuação dos bares e

similares, é inibir o uso de
bebidas alcóolicas por
motoristas e menores de
18 anos.

(MARIA HELENA DE MORAES)

PM de Jaraguá do Sul recebe mais equipamentos
]ARAGuA DO SUL - O

tenente-córonel da PM
Fernando Rodrigues de

Menezes, comandante do
14° Batalhão, apresentou
ontem à noite, a partir das
18 horas, durante reunião
semanal daAcijs (Associação
Comercial e Industrial de

]araguá do Sul), os unifor
mes dos novos PMs e rece-

beu, através de parceria
com a Prefeitura, cinco mo

tocicletas, dois automóveis
Santana e um guincho, além
de 15 rádios para automó
veis e 32 para serem utiliza
dos peleis policiais que fa
zem a patrulha de motoci
cleta. Destes rádios, dois
vão para Guaramirim, dois
ficam no batalhão e dez

serão entregues ao Grupo
de Resposta Tática da PM.

Recentemente, a PM .rece

beu dois Corsas e seis mo-
,

tocicletas. Compareceu
também ao evento o coro

nel da Polícia Militar Sérgio
Wallner, comandante-geral
da Polícia Militar de Santa

Catarina, que apresentou a

situação da PM no Estado

e no 14° Batalhão. Durante
muitos anos acreditou-se na

relação (quase direta) entre a

miséria e a violência. Está se

tornando, entretanto, cada

vez mais evidente quea rela

ção é outra: urbanização
desordenada mais miséria

são componentes (fatores)
que conduzem quase que
inevitavelmente o crime.

Megasena
concurso: 412

05 - 12 - 14 - 21 - 45 - 59

Quina
concurso: 1069

28 - 43 - 47 - 53 - 73

ATROPELAMENTO 1
A Polícia Rodoviária Federal registrou, n

sábado, dois trágicos atropelamentos quer
na morte de Carlos Alberto Gomes, 35 an�

colhido, às 8h40, no Km 24,4, pelo automo,

Opala, placa LZS-7307, de ]oinville, cond
Rildo Bertran, 30 anos. A outra vítima fat3]
Antônio Pereira, 47 anos, atropelado no

22h40, sendo que o motorista não foi id
evadindo-se do local sem prestar nenhum
Ambos residiam no município de Araquari
encaminhados em estado grave ao Hospital
em ]oinville, onde foram registrados os óo:

ATROPELAMENTO 2
O policial rodoviário estadual Nildo Pasu

que, no último sábado, um Golf, placa
de Massaranduba, conduzido por Rafael i

anos, chocou contra um poste, por volta dai

SC-413, Km 66, em Massaranduba, ocasi

morte da passageira Laeslie Delling, 17 :filos

MACONHA
Segundo informações da Polícia Militar de

do Sul, no domingo, por volta da Oh4S, naR

dicionário Antônio Carlos Ferreira, Nova i

guarnição, quando em rondas, notou um vei

Vectra, placa AFC-0658 e VW Gal, placal
7336, ambos de ]araguá do Sul, com um

pessoas e com um forte cheiro de maconha.À
abordados pela guarnição, reagiram, agr
Imediatamente foi acionado o Capam (C
Operações da Polícia Militar) e enviado rei

local. Foram detidas as seguintes pessoas: I

21 anos; E.D.P.B., 21; M.P., 41; R.L., 19;

R.D.K., 18, e E.D.L.V., de 20 anos. Sendo rei

GM Vectra foi encontrado um revólver c

marca Rossi, com sete cartuchos intact

localizado também quatro buchas no intl

veículo, totalizando aproximadamente I

substância, que tem características da maca

Jornal

ffiRREIOooroV
I

Aqui tem informas

concurso: 265

04 - 09 - 1 8 - 29 -

30 - 33 - 41 - 43 -

48 - 53 - 58 - 60 -

69 - 74 - 76 - 85 -

86 - 88 - 90 - 95
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ESPORTE

ipe Mirim Masculino

asquete nas finais
.t GuÁ DO SUL -

ificada para as fi-

nnou em quadra
a passada para
tar o Ipiranga/

m
nau e o Bonj a/

ati
lle, respectiva
Na quinta-feira,oi
o esteve are

ível em quadra.

, a equIpe come

erder terreno pa

iranga/Blume-

CORREIO DO POVO
�""'t",

sendo definido somente

nos últimos segundos. A

equipe jaraguaense che

gou a estar perdendo por
20 pontos, mas foi bus

car o resultado no último

quarto e por muito pou
co não venceu a partida.
No final, 62 a 59 para o

Bonja/]oinville, que
terminou a fase classifi

catória na liderança do

campeonato.
Agora a equipe se

prepara,para o quadran
gular final, que começa
na quinta-feira, com o

jogo entre Unerj/Duas
Rdas/PME e Ipiranga/
Blumenau.
, O quadrangular pros

segue na sexta-feira e no

sábado, com jogos no

Complexo Esportivo do

Colégio Bom]esus, em

]oinville.

CORREIO DO POVO 11

A Malwee começou a

partida dando a impres
são de que não encontra

ria muitas' dificuldades

para vencer. Logo aos

2'32", James fez 1 a O

chutando forte cruzado
da esquerda. Dez minu

tos depois, Xoxo am

pliou para 2 a O ao apro
veitar uma falha do go
leiro Henrique que, de

pois de grande defesa,
deixou a bola escapar
por baixo do seu corpo.

,

Mal deu a saída, o time

de ]oaçaba perdeu a

posse de bola e James fez

3 a O, num chute de lon

ga distância.

A Malwee voltou do
intervalo com Franklin

no 'lugar de Paulinho, e

, o Bonato com Luís no

lugar do goleiro Henri

que. A 1 '20", Luís de

fendeu um chute do

meio da quadra de Fran

klin e aproveitou que o

goleiro jaraguaense esta

va adiantado para mar

car o único gol de sua

equipe. Manoel Tobias,
que voltou à quadra
após 45 dias parado de
vido a uma cirurgia, fez

4 a 1 para a Malwee ao

concluir um passe de jo
nas, Leco fez 5 ai, aos

18'35", também con

cluindo uni passe do ar

mador juvenil.
Taça Brasil - O su

pervisor da Malwee,
Cléber Rangel, confir

mou que]araguá do Sul

\

I EXPECTATIVA: BASTA UM EMPATE PARA A MALWEE GARANTIR A PRIMEIRA COLOCAÇÃO NO GRUPO

Ma1wee vence Bonato e dispara
na liderança do Catarinense

}ARAGUÁ DO SUL -

Um empate na partida
contra a AABB /Tozzo,
de Chapecó, na última

rodada da segunda fase

do Campeonato S=atari
nense de Futsal - Di

visão Especial, garantirá
à Malwee a pnmeaa
colocação de seu grupo.
O jogo, que estava mar

cado para o próximo sá

bado, dia 16, foi anteci

pado (em virtude do fe

riado) para quinta-feira,
às 20h30, no Ginásio

Wolfgang Weege, no Par

que Malwee, em]araguá
do SuL No jogo deste sá

bado, a Malwee não en

controu qualquer proble
ma para derrotar o Bona

to, de ]oaçaba, por 5 a 1.

irá sediar a fase final da

Taça Brasil/2003, pre
vista para logo após o

Carnaval. Ém virtude

disto, a Malwee e Minas,
por ter sido o campeão
da última edição da

competição, já estão au

tornaticamente classifi

cados para a fase final.

A partir do dia 18 de

novembro, o ginásio da

Malwee entrará em

obras de melhorias e os

jogos do time jaraguaen
se passarão a ser dispu
tados em outro local. A

comissão técnica está

avaliando as quadras
das associações recreati

vas da Duas Rodas In

dustrial e da Marisol,
além Ido ginásio do Sesi.

:�

Tema Livre (seguindo os traços da cultura e paisagens locais)

Regulamento:
O Guia Fácil está lançando em Jaraguá do Sul e Região a 2a edição do concurso "Arte na Lista". A atividade resulta na

criação do centro da capa da lista telefônica Guia Fácil.

6° - Os trabalhos selecionados serão expostos em stand montado no

Shopping Center Breithaupt no período de 28/11/2002 a 19/12/2002, os

quais serão julgados pela comunidade através de uma urna que será aberta no

dia 20/12/2002, em horário a ser definido. Em caso de empate, a decisão será
feita pela diretoria do Guia Fácil. A decisão é soberana e irrecorrível.

10 - Poderão participardo concurso artistas profissionais e amadores,
em toda a região de abrangência Guia Fácil.

20 - O tema a ser desenvolvido na obra da capa é livre, seguindo os

traços da cultura e paisagens locais. O trabalho deverá ser inédito e

original. É vedada a reprodução total ou parcial de obras já
existerites: 7° - Os trabalhos deverão ser entregues até o dia 25/1112002, no quiosque do

Guia Fácil, montado na entrada do Shopping C�nter Breithaupt.

8° - Após a exposição, as obras não selecionadas, estarão a disposição dos

autores, no período de 30 dias na administração do Shopping Center

Breithaupt. Caso as obras não sejam retiradas neste período, os autores

poderão retirá-las na sede do Guia Fáci l.

30 - O tamanho da obra deverá ser na proporçãc x 40 (50cm na

vertical e 40cm na horizontal). O material a ser utilizado na

confecção é de livre escolha.

40 - O titular dos direitos autorais do desenho a ser publicado será o

Guia Fácil Editora de Listas Telefôi:ricas, respeitando-se a menção do
nome ou assinatura do autor.

'li

8°_ Premiação para obra escolhida:

a), Publicação da obra na edição 2003 do Guia Fácil.
b) Publicação no editorial da lista de curriculum ou histórico do

autor da obra,

c) Prêmio deR$ 500,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I MÉRITO: TÉCNICO DIZ QUE A EQUIPE DE JARAGUÁ DO SUL ERA A ÚNICA FORMADA SÓ COM AnETAS DA CASA

Infantil masculino está em

3° lugar no -Estadual de Vôlei"
]ARAGUÁ DO SUL -' A

equipe Infantil masculina

FME/Marisol conquis
tou o terceiro lugar no

Campeonato Estadual de

Vôlei da categoria, que te

ve o quadrangular final

realizado no último final

de semana, em Rio do Sul.

r Na oportunidade, os

jaraguaenses venceram

Carlos Renaux/Brusque
(3 a O) e perderam as

outras duas partidas para
o time anfitrião, AD Verde
Vale (3 a O), e o Barão/
Blumenau (3 a 1), cam

peão e. vice da competi
ção, respectivamente.
"Obtivemos um resultado

excelente, considerando

que, entre os finalistas,
nossa equipe era a única

formada só com atletas da

casa, ou seja, todos de

Jaraguá do Sul", avalia o

técnico Benhur Sperotto,
'lembrando que o c�peo
nato envolveu oito par

ticipantes. Para esta con

quista, o treinador contou

com os atletas João Felipe,
Leomar, Jonathan, Thia

go, Anderson, Ivandro,
Bruno, Aleir, Gustavo,
João Victor, Era e Edu-'

ardo.

i,

Arquivo/CP
Atletas jaraguaenses corresponderam às expectativas do técnico Benhur Sperotto

FEMININ? - O gru"
po Infantil feminino da

FME/Divina/Marisol
não conseguiu nenhuma

vitória e ficou com a sex

ta colocação na última

fase do Campeonato Es

tadual de Vôlei da catego
ria, que envolveu seis fi

nalistas, em partidas dis

putadas entre os últimos

dias 7 e 10, na cidade de

Blumenau,

O título ficou com a

As tel/ FME / Floria

nópolis, com Bandei

rante /Buettner/Brusque

em segundo Lugar, e

Furb /FMD /Blumenau
na terceira posição.

De acordo com o téc

nico Cezar de Oliveira, a

equipe tinha condições
de disputar uma meda1ha,

P?rém perdeu as três

primeiras partidas por 3 a

2, debilitando física e

psicologicamente o gm
po. ''Além disso, ficamos

sem nossa atleta titular de

meio, Drielly, com proble
mas de saúde, e jogamos
com a capitã Baby no

sacrifício, pois torceu o

tornozelo 6 dias antes da

competição e teve que

jogar fora de sua posição,
provocando mudança na

estrutura da equipe", la-
,

menta. o treinador. A

FME/Divina/Marisol,
que volta à quadra no

próximo final de semana

para disputar o Torneio

Rexona, em Curitiba/PR,
atuou com as atletas: Ta

mires, Baby, Natali, Dri

elly, Damaris, Luana,
Thaise, Samila, Tatiane,
Lucimere, Daiane, Taísa

e Ana Paula.

Equipe Mirim de atletismo é campeã do Estadual
]ARAGUÁ DO SUL -

As equipes masculina e

feminina Mirim da FME/
Feeling Estofados sagra
ram-se campeãs do Cam

peonato Estadual de

Atletismo da categoria,
disputado sábado, na ci

.

dade de Timbó. A com

petição 'envolveu 18 de

legações, compostas por
atletas com idade até 15

anos - mesma da Olesc

(Olimpíadas Estudantis
de Santa Catarina) -, e

teve .Criciúma e Blume

nau, respectivamente, co

mo vice e terceira coloca-

I
I

dfl no masculino, enquan

_to que, no feminino, as

blumenauenses conquis
taram o segunda' lugar e

as anfitriãs ficaram na ter

ceira posição. "Embora

esta competição não te

nha contado com equipes
fortes como Chapecó e

Joinville, por exemplo,
podemos considerar um

resultado animador para
a Olesc", avalia o técnico

Adriano Moraes.

Integrada por 42 atle

tas, a delegação jaragua
ense teve os seguintes
destaques, no masculino:

Diego Ricardo Peiter (JS
e 250 metros rasos), Ra

fael Splitter (100 metros

com barreiras), Lauro

Raedke Júnior (salto em

altura e salto em distân

cia) e Alan Quedes de;

Macedo (JS e 250 metros

rasos), que também for

mam a equipe de reve

zamentos; Thiago de

Souza (arremesso de peso
e 100 metros com barrei

ras); Valmir Vargas (lan
çamentos de dardo e de

disco); Édino Kobczinski

(lançamento de disco).
Entre as meninas, desta-

I

catam-se: Sally Mayara .

Siewertt (JS e 250 metros

rasos), Kamila Glowatski

(75 metros rasos e 100

metros com barreiras) e

Priscila Fritzke (salto em

altura), também integran
tes da equipe de reveza

mentos; Patrícia Franco

(arremesso de peso e salto

em distância); Jéssica
Caglioni e Silvane Lam

pert (ambas nos mil me

tros rasos); Alexandra
Fiamoncini (lançamento
de dardo); Dayana Kari

na Silva (lançamento de

disco).

Colégio São Luís con

4 troféus no Projeto F
]ARAGUÁ DO SUL - O

Colégio Marista São Luís

venceu quatro modalida

des - futsal masculino e

basquete, vôlei e tênis de
mesa feminino -, sendo
a unidade de ensino a

conquistar o maior núme

ro de troféus no Campeo
nato Escolar Projeto
Futuro, disputado de 6 a

10 deste mês, envolvendo

aproximadamente 1317

atletas, que representa
ram 30 instituições. Entre

os demais vencedores,
somente a Escola Muni

cipal de Ensino Funda- ,

mental Machado de Assis

ficou com mais de um

troféu, sagrando-se cam

peã no vôlei masculino e

no atletismo feminino.
Promovido pela FME

(Fundação Municipal de

Esportes), o evento é de�-

tinado a estu '

dos a partir de
gularmente
em escolas das
nicipal, estad
cular de ensin�
emJaraguá do

jeto Futuro
ainda C'ompe

com seus r

vencedores:
masculino

Meirelles); t'
'

masculino
Educacional j
basquete
(EMEF Alb!1

gel) e femi�lln�

Renato Pradi); o

masculino (E
berto Bauet) e

(EMEF Guilh

nemann).

NOTAS�_____

BASQUETE MIRIM
A equipe Unerj/Duas Rodas/FME Mirim

.começa na sexta-feira a caminhada rumo

título estadual da categoria. As finais acon

cidade de Chapecó e a equipe jaraguaensel
adversárias as equipes AABB /Chapecó, Ban

Brusque e Vasto Verde/Blumenau. Hojee
Unerj/Duas Rodas/FME cumpre tabela c

Sset/Florianópolis e a Adiee/Florianópolis
Júlio Patrício confirmou que utilizará a e

nos dois confrontos, para dar ritmo de jogo
. que não joga uma partida oficial desd,e �

�outubro. Os jogos acontecem no GUlasl

Muller, a partir das 20 horas.
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