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A residência da assadora Maria Salete Strack, 38 anos, localizada na Rua Jaraguá, Bairro Figueira, na cidade
de Guaramirim, foi derrubada pela força do vendaval ocorrido na tarde de ontem, por volta das ISh3S

Chuva e vendaval derrubaram
casa e destelharam empresas
A chuva forte de ontem à tarde causou danos

materiais em algumas casas, empresas, além de ter

derrubado algumas árvores na cidade. O Corpo de

BombeirosVoluntários deJaraguá do Sul foi acionado

IDlonnações de crédito
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o grupo de danças do Moconevi tem se apresentado
em diversos eventos culturais da cidade e região

. Moconevi comemora data
Movimento da Consciência Negra do Vale do Ita

pocu promove, amanhã, solenidade em homenagem
ao Dia da Consciência Negra, noMuseu Emílio da Silva.

PÁGINA 5

para prestar atendimento em três incidentes, como
queda de árvore e dois destelhamentos. Em Gua

ramirim, uma casa foi derrubada pelo vento.

PÁGINA7

o rst aum e

Competição reuniu aproximadamente 150 skatistas
vindos de diversas cidades do Sul do Brasil

Sul-brasileiro foi sucesso
A Prefeitura de Guaramirim promoveu o 10

Campeonato Sul-brasileiro de Skate Amador, evento
que superou às expectativas dos organizadores.

PÁGINA 12

I

�ÃRAGUÁ
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Deputado Vicente Caropreso as

sinou convênio para' repasse de
R$ 100 mil à Apae de Guararni

rim, dinheiro que será usado para
o término da construção da sede
própria. Página 6

Veja os resultados
dos jogos de futebol
do final de semana

PAGINA 11
.

Moedas (18)
COMPRA VENDA

COMERCIAL 3.5400 3.5500

PARALELO 3.4500 3.5500

TURISMO 3.3800 3.5800
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Jaraguá do Sul, 18 de novembro de 2002

A AMA (Associação de Amigos do Autista) de Jaraguá
. do Sul expressa sua gratidão pelo apoio que este veículo de

comu-nicação vem dando à campanha de divulgação de
nossa entidade.

O carinho que a sociedade tem dedicado ao trabalho
desenvolvido pela AMA, materializado pela receptividade
com que os projetos da entidade tem merecido dos
formadores de opinião, nos encoraja a prosseguir nesta
árdua, porém compensadora, tarefa de integrar nossos
alunos à plenitude da cidadania.

Esperamos poder em breve compartilhar a alegria pelos
resultados alcançados. Para isto, reforçamos a confiança em

continuarmos sendo merecedores da confiança da
comunidade.

"Os verdadeiros amigos são como o Sol, que não precisa
aparecer todos os dias para que a gente perceba que está sempre

conosco!ll"

Atenciosamente,
Carla H. Mayer Maria - Presidente

Lucia Krelling - Diretora

PARA REFLETIR
,.'

20 de novembro - DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA

FRANCISCO VALDECIRALVES -Assessor de Comunicação
e Imprensa do Moconevi (Movimento da Consciência
Negra do Vale do Itapocu)

Em 20 de novembro, comemora-se no Brasil o Dia da
Consciência Negra, data em'que se celebra a memória do
líder maior do movimento contra a escravidão, o alagoano
Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, morto aos 40 anos
de idade, em 20/11/1695, vítima de uma emboscada. Esta
data serve também para refletirmos sobre a situação dos

afrodescendentes, suas lutas, preconceitos e desigualdades
sociais enfrentadas na sociedade, também para refletirmos
de como estamos nos relacionando com as pessoas que nos

rodeiam e se não estamos sendo vítimas de alguma ernbos-.
cada, quer no meio social, clube, na política, etc.

Bom, mas. o'que mais me deixa feliz é aceitar a negritude
como um todo, "Éter orgulho de ser negro", é lutar pela rea
lizaçâo de sonhos, é saber que você, negro, além de aprender
é capaz de ensinar; é não enxergar as pessoas apenas pela sua

pigmentação ou pela marca de roupa que ela veste, mas'

enxergá-la com o coração; e pelo que tenho observado, graças
aDeus, nossa sociedade está evoluindo neste aspecto, pouco,
mas está.

Neste 20 de novembro, gostaria que não só os afrodesc
endentes, mas todasas etnias, parassem por 1 minuto, fizesse
uma análise sobre a situação que as classes menos favorecidas
enfrentam �o seu dia-a-dia, sobre a luta que a mulher negra

,

ou não tem de enfrentar para educar seus filhos, sobre o pai
de família que "quando tem emprego" muitas vezes não con

,

segue colocar o necessário na mesa para o sustento de sua
.

família enfim acredito não ser necessário me alongar a exem-, ,

plos desta natureza para concluir que a maior discriminação
que encontramos é a social.

: Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180, 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.

Paixão desviada

'�iol
-

fi' d iamente, a op''Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, nao re etIn o, nec.essar,

Há quem acredite que o

Campeonato Brasileiro traz

sempre boas influências. A

primeira vista, sim. Melhora o

astral, aproxima as pessoas no

trabalho, quebra a rigidez do
dia-a-dia.No caso do mercado

financeiro, pode trazer também
um problema extra.No período
de campeonato, a preocupação
deixou de ser o mercado, o
rumo do câmbio, o sobe e des
ce da Bolsa, pira que a energia
se concentrasse nos resultados
do "timão". Quem não abre os

jornais e vai direto à editaria de

esporte, passando por cima das

más notícias do caderno econô
mico? A euforia deve voltar

para o baú, porque a situação
está preta.

Em comemoração ao Dia

da Bandeira, faz jus e impres
cindível a retrospectiva até en

tão esquecida ou obstada pelos
fiéis torcedores. No Brasil dos
últimos anos, os números da

violência denunciam que o Es
tado oficial está perdendo a

guerra para um estado paralelo
cada vez mais ousado e desafia
dor com máfias incrustadas,

nas administrações públicas e

um crime organizado que

r o futebol
é

um

exemplo da

preponderância da
estética televisiva
sobre os interesses

da Nação ..J
cresce com a conivência poli
cial e a certeza da .impunidade,

As mesmas lágrimas que
escorrem nos rostos dos infeli
zes torcedores do Palmeiras,
Portuguesa, Botafogo e Gama,
rebaixados para a Segunda
Divisão, expressa o verdadeiro
sentimento de patriotismo ao

"time" e não ao País, que sem

pre esteve classificado na "Ter
ceira Divisão", ou melhor, re
baixado como terceiro mundo,
o time da miséria, da violência,
dos altos índices de analfabe
tismo e de evasão escolar, de

prostituição e exploração in-

fantil, entre outros.
-

Sempre com direito amúlti

plas elucrativas inserções pu
blicitárias e de olho na valoriza

ção das cotas (Ibope), as emis
soras aproveitam a comoção do
povo' para "deitar e rolar" du
rante toda sua programação. O

futebol é um exemplo
ponderância da estétio

va sobre os intenss

ção. São as emissoras I

nem a tabela e. os ho:

competições. Não se

gar os sentimentos e

das pessoas. Mas o

menta daquilo quer
é importante para a

na condição da cida

ser priorizado tantoq

mais, se comparado c

xão exacerbada dos

futebol.
O que era para ser

vo de orgulho e ocup�
de destaque, oDiada
nada mais é, para mW

uma data comemora

aprofundar e refletirSC'
deiro sentido estíl11Íc

. tendo inevitavelme,

respeito e posicio
País diante o mundo,
guns países são tão

Outros não? Depen�
das prioridades que

soa, independente de.

dor ou não, destaca,e
apenas por um ped.

ali çaOo tempo de re za
,

. araa\l
peonato, malS p

d
A

. »Ó» a' Je to rfi
vitona ser Ui
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eador Carione Pavanello (PFL) deve ser o

o presidente da Câmara de Vereadores de

'do Sul, cumprindo assim acordo firmado com

�fantes dos outros partidos no ano passado. De
com Carione, os outros vereadores do PFL

ssibilidade de disputar o cáigo/- Maristela
Valdir Bbrdin e Maria Elisabeth Mathedi - já

,

faaram em apoiar Carione, que ainda espera o

úmento do colega José Ávilla. Na avaliação de

e, não haverá problemas em conseguir apoio
mo de sua candidatura à Presidência da Câmara

utada e senadora

pelo PT, Ideli Sal

ugeriu, semana pas-
llo olider do PMDB

mbléia Legislativa,
ao João Henrique
ueo futuro gover
E.ado abra um

e vernamentais. De
I o com' Ideli, não
r descentralizar sem

IUra de um debate

sprincipais interes
Uma das propos
PT junto ao novo

o é a implantação
i\ões diretas nas

5, uma bandeira
'ca do Partido dos
adores, que já teve,

I 'e,projeto da depu
oeli apresentado na

I bléiaLegislativa.

TURISMO
O governador Esperi
dião Amin encaminhou,
semana passada, à As

sembléia Legislativa, pro
jeto de lei que propõe a

abertura de crédito suple
mentar para a exibição de

campanha publicitária
sobre o Estado de Santa

Catarina, com o objetivo
de atrair turistas, já que a

crise na Argentina certa

mente vai limitar a vinda

de turistas do país por
tenho, o que vai acarretar

grande prejuízo à ativi

dade turística e econômi

ca de Santa Catarina. A

abertura deste crédito su

plementar torna-se neces
sário para atender a reali

zação da publicidade nos
meses de novembro e

dezembro.

aria que o prefeito não levasse para o

,essoal as nossas divergências políticas."
Irm -

açao é do vereador do PT de Guara-
,Evaldo João Junckes, conhecido por

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut An'ders Júnior
CRM 8879

Dr. Daniel Antonio Wulff

POLÍTICA CORREIODO POVO 3

• PRESTíGIO: DEPUTADO FEDERAL CONTINUA SEU TRABALHO EM FAVOR DA REGIÃO DO ITAPOCU

Vicente Caropreso enfrenta
os novos desafios da carreira

]ARAGuA DO SUL -

Mesmo não tendo conse

guido se reeleger, o depu-·
, tado federal Vicente Caro

preso (PSDB) garante que
vai continuar fazendo po
lítica partidária e não pre
tende abrir mão de sua car

reira política. Embora não

entre em detalhes quanto
as suas futuras aspirações,
também não nega que a

derrota deste ano não che

gou a fazê-lo pensar em de

sistir. A prova disso é a sua

recente indicação como

relator da CPI (Comissão
Parlamentar de Inquérito)
formada para investigar as
possíveis irregularidades na
verba do Fundef (Fundo
de Manutenção e Desen

volvimento do Ensino

Fundamental e de Valoriza

ção do Magistério) e ainda
o fato de ter reassumido,
há poucas semanas, a pre
sidência do PSDB de Santa

Catarina.

Ontem, o deputado es

teve em Guaramirim para

César Junkes/CP

Deputado não conseguiu a reeleição mas não abandona a política partidária

a assinatura de um convê

nio no valor de R$ 100 mil

para a construção da nova

sede da Apae (leia à pagina
6). Na oportunidade, sa

lientou que esta não foi a

última entrega de verbas

de seu mandato. "Estou

esperando sinal verde do
Ministério da Saúde para a

liberação de R$ 100 mil

para o Hospital Santo An
tônio, também aqui em

Merss representa o PT
]ARAGuA DO SUL - O

deputado federal reeleito

Carlito Merss (PT) expõe
hoje, em Montevidéu, no
Uruguai, a experiência vito
riosa do PT de Santa Cata

rina nas eleições deste ano,
no Seminário "Cambio

políticoy construccion de nueuas

mayorias" (mudança polí
tica e construção de novas

maiorias).
O parlamentar catari

nense representa o PT na

cional e vai debater, entre
outros temas, o Mercosul,
Foram convidados parti
dos políticos do Brasil,

Argentina, Chile e Paraguai.
O seminário é resulta

do do processo de diálo

�go entre a Frente Ampla
Encontro Progressista e o

Novo Espaço, os dois

grupos de oposição de

centro-esquerda que arti

culam uma alternativa ao

governo neoliberal do

presidente Jorge Batlle.
Em�sua exposição,

Merss vai ressaltar que a

política adotada pelo PT

resultou num crescimen

to constante e que não

pode ser analisado isola
damente.

Guaramirim", enfatiza o

deputado.
Mesmo com o.térrnino

do mandato como depu
tado federal, Caropreso
afirma que ainda tem dois

desafios pela frente, sendo
que um deles é a CPI do

Fundef e o outro é a par
ticipação como presidente
na Comissão Especial que
visa prorrogar a aposenta
doria compulsória de 70

para 75 anos.

Como presidente do

PSDB catarinense, Caro

pteso enfatiza que o obje
tivo é a autonomia do par
tido. "Hoje; o PSDB é um

apêndice de outros parti
dos e isso tem que mudar.

OPSDB tem que agir com
independência para que
não aconteçam novas der

rotas", argumenta Caro

preso.

PFL quer responsabilidade
]ARAGuA DO SUL - O

PFL de Santa Catarina irá

divulgar nota oficial agra
decendo a expressiva par
cela da sociedade os votos

recebidos nas eleições de

2002, assumindo. com seu

eleitorado compromissos
com vistas às eleições de
2004 e 2006. Além disso,
os pefelistas devem anun

ciar que fatão uma opasi-
'

ção fiscalizadora e respon
sável com relação ao pró
ximo governo. No dia 9 de

dezembro, em Lages, está
marcada uma reunião com

a Executiva e todos os

prefeitos, vereadores e

candidatos nas últimas

eleições e ainda líderes do
PFL em Santa Catarina.

E:l1 reunião do PFL,
realizada ontem, em Floria

nópolis, compareceram o

presidente nacional do

partido, senador Jorge
Bornhausen, e outras lide
ranças. Todos reconhece
ram que, apesar dos resul
tados adversos neste últi

mo pleito, o PFL saiu das

urnas como um grande
partido, com bancadas si
tuadas entre as maiores do
Senado e da Câmara.
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]ARAGUÁ DO SUL - O

Crea (Conselho Regional
de Engenharia, Arquite
tura e Agronomia) de
Santa Catarina tem R$
13.805.267,64 em divida
ativa a receber, em fase
de cobrança administra
tiva e judicial: em todo o

Estado. Na jurisdição de

Jaraguá do Sul, que com-

.

preende também as cida
des de Corupá, Schroe
der, Guaramirim e Mas

saranbuba, háR$ 225.568,31
a ser arrecadado, sendo
que 94% deste valor é

I devido por pessoas que
executam obras e serviços
privativos daengenharia/
arquitetura sem profissio
nais habilitados.

De acordo com o ins
. petor-chefe do Crea/JS,
Osmar Günther, toda

ECONOMIA

César Junkes/CP

Inspetor do Crea em Jaraguá do Sul, Osmar Günther

obra precisa, obrigatoria
mente, estar regularizada
através da ART (Anota
ção de Responsabilidade
Técnica) fornecida pelos
profissionais devidamen
te c�astrados no Crea.

"No exercício ilegal da
profissão pela pessoajurí
dica a multa varia entre

R$437,00 e R$ 2.196,00,
e para as pessoas físicas

gira em torno de R$
129,00 a R$ 437,00", es
clarece.

A idéia predominante,
segundo ele, é a de se re

gionalizar a cobrança,
conceder parcelamentos
e até eliminar a cobrança
de juros e correção, abrin
do-se um prazo estimado
de 60 dias para chama

mento e negociação ami-

gável com os inadimplen
tes. "Para tanto, estuda

se a possibilidade de utili
zar agentes/estagiários,
firmas especializadas de

cobrança, as Juntas de

Mediação e Arbitragem,
entidades de classe ou

escritórios de advocacia",
completa o inspetor.

Cada inspetoria ficará

com 15% do montante

que vier a ser efetivamen
te arrecadado na sua juris
dição, para se auto-equi
par e remunerar os nego
ciadores externos ao

Crea. "A inadimplência de
profissionais e empresas
de engenharia/arquitetu
ra oriundos de anuidades
e taxas devidas e não pa
gas ao conselho é ínfima

na região", finaliza.
(JULIANA ERTHAL)

Marisol faz doação de um notebook para aluno da Unerj

lolvlOA: CERCA DE 94% DO VALOR REFERE-SE A MULTAS DE PESSOAS QUE NÃO TtM ART IN FORME CP
Crea tem R$ 255 mil a receber
na região de Jaraguá do Sul

]ARAGUÁ DO SUL -

Aos 9 meses de vida, Ivan
Reiter sofreu uma parali
sia cerebral. Hoje, aós 24
anos, é um exemplo de

dedicação e profissiona
lismo admirado por todos

que o rodeiam.

Ao ingressar no pri
meiro ano da faculdade
de Marketing, da Unerj
(Centro Universitário de

Járaguá do Sul), Reiter,
que é portador de defi
ciência física, sentia difi-

culdades em escrever. Emoção: Ivan Reiter quando recebia o notebook, doado pela empresa Marisol

Sensibilizados, os colegas
foram pedir apoio à em

presaMarisol para a doa

ção de um notebook, o que
resultou, felizmente, ria
viabilidade do pedido.

Na opinião da presi
dente do Daca (Diretório
Acadêmico do Curso de

Adminis tração), Maria
Margarete Dutra, não
seria justo que uma pes
soa que se esforça tanto

para realizar seu sonho Tatiana Werle, a empresa nidade acadêmica", acres-
desistisse dele por causa atende, na medida do centa.

de dificuldades que mui- possível, as dificuldades Reiter salienta que a

tas vezes nós temos con- solicitadas, principalmen- doação do notebook é tudo

dições de resolver. "Pro- te no que se refere a doa- .0, que ele precisa no mo-

vamos mais uma vez que, ções de roupas, visando, menta, para aprofundar
quando duas oumais pes- com isso, colaborar para seus conhecimentos, ai-
soas se envolvem num o desenvolvimento do mejando a obtenção do
mesmo objetivo, o suces- Município. "É a demons- seu sucesso na carreira de
so é alcançado", completa. tração de responsabilida- Marketing. "Não tenho

De acordo com a co- de social da empresa re- palavras para expressar ta-
-

ordenadora de relações forçada pelo cornpromis- manha gratidão para com
institucionais da Marisol, so, inclusive, com a comu- a Marisol", enfatiza. (JE)

SENAI
O Senai (Serviço Nacional de Apren�
Industrial)'de Jaraguá do Sul está com asilll
abertas pafa o vestibular do curso sur
Tecnologia em Processos de Produção M '

para os cursos Técnicos. Ao todo, são 14
cursos técnicos e um de nível superior. As'
para o vestibular serão realizadas até o �
dezembro e as provas acontecem no dia 15do
mês. As matrículas serão efetuadas nos dia!
de janeiro. As inscrições podem servia Inte
si te www sc.senai.br, ou na sede do SenaideJ
do SuL

As 14 turmas de cursos técnicos são deáreal
Eletrotécnica, Eletrônica, Eletromecânica�
Vestuário (pomerode), Estilismo, entre ou

matrículas serão aceitas até o dia 17 de janeiro,f
teste de seleção em 20 de janeiro de 2003. O

escolar do Senai tem seu início previstops
fevereiro. Outras informações no site daim�

ouno Senai, pelo telefone (47) 370-7722.
�

CHOCOLEITE
Durante as próximas semanas, depois demai

décadas de circulação, a anriga garrafiahadn
Chocoleite começa a ceder lugar para um!

versão da embalagem, a garrafa de vidro Ol/ell

retorno. Mais prática para o consumidor, I

garrafa tem tampa do tipo "tampa regular
with button" - tampa regular de torção com

-, que oferece botão de segurança e é mais

abrir, permitindo o consumo do produto em

lugar, a qualquer momento. Além disto,!

embalagem também envolve questões delo@s
a empresa, já que a antiga garrafa de vidroe

complexa operação de recolhimento,]im
seleção.

AUTOMECÂNICOS
O Núcleo de Automecânicas da Acijs (Ass
Comercial e Industrial de Jaraguá do Su�,
ontem, e vai até o dia 21 de novembro)dasl�
22h30, no Cejas (Centro EmpresarialdeJ�
Sul), o curso de Desenvolvimento Interpe�
curso será�inistrado pela assistente soci�es

rapêuta Ermeli Mariot, que pretende pro
autodesenvolvimento a melhoria no relaC1D

grupal, o despertar à�otivação interna no &alU
o desempenho da organização. O investlmeO
os integrantes do núcleo é de R$ 35,OO'RI
saciados da Acijs e Apevi R$ 45,00, e de

para não sócios. Informações e inscriçõesatrl
telefone (47) 371-1044.
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IBULAR
aabertas as inscrições para o vestibular de verão

culdade Florianópolís/Cesuc. A prova será

dano dia 7 de dezembro, entre às 14 e 18 horas,
va sede da faculdade. Além do bacharelado em

em funcionamento há 3 anos, são oferecidos
,

de Administração com habilitações em Mar-

Gestão de Negócios e Administração Pública,
o e Economia. No total, são disponibilizadas

agas. As inscrições serão realizadas na sede da

ade, ou diretamente na Internet, até 29 de no

ro.A taxa de inscrição é de R$ 20,00 e a relação
rrovados será divulgada até 13 de dezembro,
atrículas previstas entre 16 e 19 de dezembro.

dar um maior esclarecimento às adolescentes

as doenças sexualmente transmissíveis, a Rede
ina de Combate ao Câncer está promovendo

1m
alestra com o ginecologista Antônio Beleza. A
a está marcada para o dia 27 deste mês, às 20
nltauditório da Rede Feminina de Combate
cer. De acordo com a presidente da entidade,
'Garcia, as adolescentes precisam de esclare
to sobre sexo e as suas conseqüências, como,
:emplo, doenças e gravidez. A entrada é franca,
uem quiser ajudar pode levar uma caixa de leite
alou um pacote de biscoito,

r métodos relaxantes, que trabalham a parte
ana] do ser humano, são algumas das técnicas
rão demonstradas por especialistas na Feira de
,Beleza e Lazer, que acontece de 20 a 24 de
bro, no Expocentro Edmundo Doubrawa,
aoCentreventos CauHansen, em joinville. Entre
nicas que serão demonstradas por especialistas
a Reiki e o recurso conhecido como Mãos sem

eiras, Profissionais da Arte e Estrela Ltda. e do
oAlternativo Recanto do Sol farão atendimento
al.

IsS

ui)' ri'
sl� �ÇAO

sociação Pomerodense de Artistas Plásticos
ove aro h-' 0'1 .

.

' an a, as 2 ioras, Juntamente com a
\ao Cultural de Pomerode, exposição de arte e

,�nto do catálogo "Pomerode na Visão do
. A exposição permanece aberta até o dia 4
embto, das 9 às 20 horas, na Galeria Erwin
elchunann. Participam da mostra os artistas Alba

�BátbaraWeiser, Cida H;rbs, Dietrich Drews,
�lkroann, Gladys Knaesel, Hermann Tei

" �gnd von der Heyde, Johanna Borges, Lilian
e; j)UClenne Sprung, Margareth Soethe, Rosi

\'I,
anus, Rosita Jung, Silvana Pujai e Sílvia

IRESGATE: POPULAÇÃO AFRO-BRASILEIRA CQRRESPONDE A12% DOS MORADORES DA REGIÃO

Dia da Consciência Negra
comemorado amanhã em' JS

]ARAGuA DO SUL - o

reconhecimento da socie

dade em relação à partici
pação da raça negra na for

mação da cultura e do pro
gresso de Jaraguá do Sul e

região tem sido a maior

conquista do Moconevi

(Movimento da Consciên

cia Negra do Vale"do Ita

pocu), que amanhã, às

19h30, comemora o Dia

da ConsciênciaNegra com
uma solenidade no Museu

Emílio da Silva.

De acordo com a co

ordenadora da entidade,
Sa.ndra Helena Maciel de

Oliveira, o evento pretende
resgatar a memória do líder

negro Zumbi dos Palma

res e também homenagear
duas pessoas da comuni

dade jaraguaense.
Um dos homenagea

dos é o comerciante Avaril

Gomes, considerado um

dos exemplos de cidadão

da raça negra com atuação
de destaque na área em

presarial. A outra pessoa a

ser homenageada é uma

professora, mas a coorde

nadora do Moconevi não

divulgou o nome porque
quer fazer uma surpresa.
''Ano passado, o homena

geado foi o folclorista Ma
nequinha", informa San

dra.

Cesar Junkes/CP

Francisco Alves, do Moconevi, destaca a troca de experiências com outras etnias

Na avaliação da coor

denadora, o Moconevi

tem muito a comemorar,

considerando o pouca
tempo de existência. Fun

dado em 20 de agosto de

2001 e considerado entida
de pública deste março
deste ano, o Moconevi já
contabiliza algumas vitó

rias. Uma das mais impor
tantes foi o fato de ter ga
nho a primeira causa judi
cial por crime de racismo,
em setembro deste ano.

I "Combater a discrimina

ção racial é uma de nossas

bandeiras", afirma Sandra.
Ela destaca ainda a partici
pação do Moconevi na
Festa das Etnias, deste ano,

como outra vitória do Mo

vimento Negro. "Este ano

nós também recebemos

medalha de honra ao méri

to durante as festividades
de aniversário do Municí

pio. Pela primeira vez fo

mos reconhecidos como

parte integrante da cultura

e do progresso da cidade",
ressalta .Sandra.

Para o assessor de Im

prensa do Moconevi,
Francisco Valdeci Alves, a
entidade está cada vez mais

fortalecida e tem consegui
do copgregar a comunida
de afro-brasileira em torno

dos 'mesmos objetivos.
"Doze por cento da popu
lação jaraguaense é negra",

informa Alves, que ressalta
o intercâmbio com outras

organizações culturais e o

resgate da cultura negra.
Dando continuidade à

Semana da Consciência

Negra, o Moconevi pro
move, na sexta-feira, ala
Festa Afro-brasileira no

pavilhão A do Parque
Municipal de Eventos" a

partir das 22 horas. Na

quinta-feira, está programa
da uma palestra, às 19 ho

ras, no Sindicato dos Tra
balhadores do Vestuário,
ministrada pela pesquisa
dora: Rosa Nilva de Melo,
que vai falar sobre cons

ciência negra.
(MARtA HELENA DE MORAES)

Sesc lança edital para grupos de teatro e dança
]ARAGuA DO SUL - o

Sesc de Santa Catarina já
lançou o edital para as ins

crições ao Projeto ErnCe

naCatarina - Circuito

Catarinense de Teatro e

Dança. As inscrições estão

abertas até o dia 14 de de

zembro. Os espetáculos
precisam estar prontos para

apresentação. O número de

propostas pré-selecioriadas
fica a critério da Comissão

de Seleção. Após a pré-sele
ção, os espetáculos que fo
rem escolhidos serão assis
tidos pela Comissão Sele

cionadora para definir quais
os que integrarão o circuito
estadual.

O Projeto EmCenaCa

tarina foi criado pelo Sesc

em 2001 e tem como obje
tivo divulgar os trabalhos

desenvolvidos pelos grupos
de teatro e dança do Esta

do, especialmente os que
têm propostas que visem

contribuir com a reflexão
sobre a sociedade, buscan-

do quebrar tabus ou re

criando novas imagens. A.
proposta sociocultural do

projeto é possibilitar o

acesso do maior número
de pessoas ao produto ar

tístico catarinense, criado e

desenvolvido por grupos
que se dedicam às artes

cênicas e à dança.

PareeI/anatas Eliane.
Aqui tem a qualidade que você

procura com as melhores condições,

_b.,L o J AS.
�3BREITHAUPTX

Porcellanatos

eliane
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ISOLlDARIEDADE: APAE DE GUARAMIRIM NA LUTA PELA CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA Artesão usa-garrafas Va

na confecção de seu traoDeputado Vicente Caropreso
GUARAMIRIM - o ar

tesão João Rogério Galetto

consegue transformar garra
fas vazias em potes de licor

em formato de caminhão. A

idéia, segundo Galetto, é ori
ginal e foi criada por ele mes
mp ao ficar desempregado.
''Achei que estava na hora de

apostar no meu talento e na

minha capacidade de criar e

inventar coisas", argumenta
Galetto, que veio do Paraná

no inicio deste ano e não pre
tende retornar. ''Aqui espero
conquistar meu espaço atra

vés do meu trabalho como

artesão", afirma. Para tanto,
ele pretendemontar umao�
cina e passar a produzir com
mais intensidade.

Enquanto a oficina não

estámontada, Galetto faz em

casa as suas peças, montadas

a partir de garrafas vazias, es
pelhos e latas. Em função da

falta de espaço, a produção

ainda é pequena fu
to, Galetto fez a

peças, todas em t
caminhão tipo
material utilizado é
em lixeiras e depó

.

reciclado. Apesar
viver do artesana

repassa verbas para a Apae
GUARAMIRIM - A

Apae (Associação de Pais
e Amigos dos Excepcio
nais) vai receber R$ 100 mil

do Ministério da Previ

dência Social. A assinatura
do convênio aconteceu on

tem, e a verba foi conquis
tada através da intermedia

ção do deputado federal
Vicente Caropreso. O di

nheiro será usado para o

término das obras de

construção da sede própria
da entidade, que deverá es-

.

tar concluída até o final de

2003, segundo previsão do
presi?ente da entidade,
Gilmar Marcarini.

A construção de uma

nova sede para aApae sem

pre foi o desejo e a necessi-

tras promoções.
A nova sede, que está

sendo construída no Bairro

Avaí, terá 1.533,78 metros

quadrados, sendo que
986,96 já estão prontos. Na
Apae funciona a Escola de
Ensino EspecialMariaAnna
Malutta, que atende 65 alu

nos; entre crianças, jovens e

adultos, distribuídos na Edu
cação Infantil 1 e 2, Ensino
Fundamental1 e2,Atividades
Laborativas Ocupacionais,
Pré-Oficina e Educação para
o Trabalho. Atualmente, a

Apae funciona em prédio ce

dido pela Prefeitura, no cen

tro da cidade. A Prefeitura

repassa para a entidade R$
7,5 mil por mês.
(MARIA HELENA DE MORAES)

na carroceria",
Apesar da

brinquedo, os c
.

Galetto não devemCesar Junkes/C>

Convênio foi assinado ontem à tarde, em Guaramirim·

dade da diretoria, que já in
vestiu cerca de R$ 220 mil

na obra, iniciada em 2001.

De acordo com Marcarini,
o repasse do g�verno fede
ral n�o garante o término

da nova sede. "Mas agora
falta pouco para realizar-

mos o, que até um tempo
atrás era apenas um sonho",
afirma o presidente da enti
dade, que calcula ainda se

rem necessários cerca de

mais R$ 90 mil, que serão

angariados junto à comuni

dade, através de rifas e ou-

Sociedade de Tiro ao Alvo de Brüderthal - Guaramirim
prefeito Antonio Carlos Zi!Ílmer�ann e o a�

Sérgio Peixer, a Câmara de Vereadores, bem co

ciativa privada, também foram parceiros fundamen

a consolidação da construção da nova sede soci�

A atual diretoria através do senhor Carlito E

presidente, articulou Junto à comunidade, autoridad�
e associados. a viabilização de execução e conclusão'

que foi ina�ada no 'sábado últi�o, com um b�,
regência da banda Os Futuristas, do Rio Grandelo

Assim sendo, a Sociedade Catarinense, ina
,

sua nova sede social na futura Rodovia Prefeito R

Jahn, passa a ser um novo espaço de lazer, espo�
confraternização, para todos que apreciam o espo�
ro ao alvo, como um elemento cultural, de integrJ�

. cialização.
I
".

'f:
. munidao6ruciatrvas assim azem emergir nas co

gerações de cidadãos sintonizados com o valor do

visando criar novos hábitos de convívio fratern�'
,

di
- doicultural para perpetuação 'de ricas tra Çoes

antepassados. (Colaboraçã�: Ademir pfiffer)

Em 18 de novembro de 1961, há 41 anos, a Sociedade

Esportiva ,e Recreativa dos Atiradores Catarinenses de
Brüderthal iniciava suas atividades de esporte, lazer e cultura,
com destaque à prática do tiro ao alvo e do tiro ao pássaro.
Foi com essas modalidades esportivas, presentes na vida
social da população de ascendência germânica, que a co

munidade despontava no cenário cultural e social de Guara
mirim, desde a chegada das primeiras famílias, em 1'886,.
acompanhadas pelo pastorWilhelm Lange.

Ao longo do final do século 19, nesta comunidade, foi
implantada a primeira Igreja Evangélica de Confissão
Luterana no Brasil; do Vale do Itapocu, com a dupla função
escola e igreja.

Os imigrantes estabelecidos em Brüderthal tinham

preocupações constantes com as necessidades essenciais pilra
a vida, como escola, igreja, cemitério, lazer e recreação.

O lazer e a recreação estavam sempre presentes na vida
dos brüderthalenses, mas uma agremiação esportiva que
congregasse os esportistas do tiro ao alvo só uniu a comu-

.

nidade por volta de 1961. Nesta data foi oficializada a

fundação da Sociedade Catarinense, como é carinhosamente
conhecida pelos seus associados, através de um estatuto

.social e do livro-ata que recebeu o registro' da primeira
diretoria composta pelos senhores Kilian Tank, Gustavo
Tank, Herman Krüger, Teodoro Manske, Avelino Jacomeli
e Erich Môrch,

O trabalho abnegado da diretoria da época seguia a

tradição e a seriedade dos antigos imigrantes, que tinham
um apego às coisas da cultura e aos valores da disciplina,
persistência, espírito de solidariedade, voluntarisrno,
dedicação plena e respeito pelo coletivo. Tudo isso para
perpetuar a tradição social e cultural dos antepassados
sintonizados com asnovas gerações.

Durante 4 décadas os associados da Sociedade Catari-
nense usufruíram os espaços da sede social para realizações Festa do tiro ao pássaro na casa de Avelino Jacomeli

L ..
.

.

•

do lazer esportivo, domingueiras, bailes sociais, folclore, festas
de casamento e confirmações, entre outros eventos de ini

ciativa dos associados e da comunidade do Brüderthal.
Em 1977, estando a sede social em péssimas condições

para uso dos associados, ocorreu a última festa de tiro ao

alvo do casal ArnaldoWinter e IreneWahohlz Winter.:

, A partir daí, deflagrou-se uma campanha definitiva entre
os associados do clube, através do senhorAlvino Engelmann, .

presidente, e dos diversos segmentos da comunidade do

Brüderthal, visando a construção da nova sede.

Definido o projeto arquitetônico, com o uso de estruturas

pré-moldadas e orçado em R$�118 mil, a obra iniciou com

a proposta 'de construir 750 metros quadrados, espaço dis

tribuído. entre palco, sanitários masculino e feminino, bar,
bilheteria e pista de dança.

Para a execução da obra, os 85 associados se dedicaram

ao projeto, através do trabalho voluntário, contribuição espon
tânea e participação nos eventos promovidos pela sociedade,
visando a arrecadação financeira para a conclusão da obra.

O poder público de Guararnirim, representado pelo ex-
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Trapp. Rua Carlos May. Tratar: 371-
1864 ou 9952-1491.

RAU - vende-se, (Cohab) ej 86m2 e

tudo legalizado. R$ 28.000,00.
Tratar: 371-9852.

RIO CERRO - vende-se, mista, ej
60m2, terreno ej 441,50m2, Rua
Clara Haneman, ao lado nº 235. R$
20.000,00. Tratar: 9975-2164, ej
Junior. CRECI 9465.

RIO CERRO - vende-se, de alvenaria

ej 100m2,ejterreno 7500m2• Aceita
se apto ou casa até 40.000,00 ou

carro até 25.000,00. Tratar: 376-
2601 ou 9112-3947 ej Mareio.

VENDE-SE- c/70m2, ej lage de
alv., 3 qtos, perto CTG Laço
Jaraguaense. R$ 22.000,00. Tratar:
371-7527, ej Sr. José.

VENDE-SE - próx, Paróquia Madre

Paulina, de alvenaria, ej 3 quartos,
escriturado. R$ 23.000,00. Tratar:
275-4023

VILA NOVA - vende-se, C/110m2, e
terreno de 665m2, rua tranqüila c/ 2
quartos, sala, biblioteca, cozinha, piso

VENDE-SE APARTAMENTO PiÇARRAS
1Q andar - 1 suite + 1 qto casal + Loto + bwc,
cozinha americana, ampla sala, área de servi

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

rua principal 80m do mar, sacada coberta, cl
churrasqueira de frente - 130m2 da área si
condômínio - água própria - mobiliado.

Tratar: (47) 3f1-5-2668/9993-3638.

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

ALUGA-SE.., quitinetes mobiliadas,
na Rua Fidelis Stinghen, 64. Tratar:
37Q.3561.

ALUGA-SE - precisa-se de apto ou

casa, próx. Pref. Jaraguá. Tratar:
372-3061 ou 9111-1452.

cENTRo - vencJe.se, ej 2 qtos, ej guarda
roupas embutido, 2areond., gar. e demais
dep. R$ 38.500,00. Tratar. 9963-9445.

CENTRO - aluga-se, quitinete, 4
peças. R$ 200,00 ej água e luz

incluído. Tratar: 371-0462.

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, 9º andar, ej 97m2, ej 3 qtos, 2
bwe, sala, sacada, todo mob., ej gar. R$
45.000,00. Tratar. 99735212ou 371-6418.

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

PROCURA-5E - pessoas pj dividir
apto mobiliado no Calçadão, Centro,
Tratar: 37Q.0908 c/ Gilmar.

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_ temos créditos para caminhões e automóveis.
Autorização BACEM

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

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

VENDE-5E - PRAI� CAMBORIU
Apto cl 2 dorm., rnob., gar., situado no Centro - R$ 53.000,00.
Buratto - Tratar: (47) 9983-5920 ou 367-1993. CRECI 296.

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

BARRA - vende-se, loteamento
Miranda com 325m2• R$ 9.000,00.
Tratar: 376-2154.

BARRA - vende-se, lot. Papi, 100m
posto Km7, medindo 17x35m. R$
33.000,00. Tratar: 91014807.

CHICO DE PAULA - vende-se, cj
383,44m2• R$ 12.000,00. Tratar:
9975-2164, ej Junior. CRECI 9465.

ILHA DA FIGUEIRA - vehde-se cj
577,76m2. R$18.000,OO. Tratar:
9975-2164, c/ Junior. CRECI 9465.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se ej
1050m2, plano e escritura. R$
13.000,00. Tratar: 9993-0623

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

VENDE-5E - ej 800m2 + lagoa 1000m2
ej casa em construção cj 88m2• R$
40.000,00. Tratar: 276-3353.

VIEIRAS - vende-se, terreno de

375m2, ej casa de 6x8m. R$ 3.000,00
+ 28 pare. R$ 150,00: Aceita-se carro
no negócio. Tratar: 9991-6059.

VILA LALAU - vende-se, próx. da
Weg II, cj 400m2• R$15.700,00.
Tratar: 371-6069.

.

CENTRO - aluga-se, em frente Caixa
Econômica Federal. Tratar: 372-0639
ou 371-7390.

CENTRO' - vende-se, bazar e papela
ria Marechal, com estoque, comple
ta. Tratar: 371-0452.

ESTRADA NOVA - vence-se ou

troca-se loja, ôtimo ponto.Tratar:
37Q.0287 após 19hs.

OFICINA MECÂNICA -.vende-se ou

troca-se por carro do mesmo valor.
Com todos equipamentos, montado,
pronta pj trabalhar. Ótimo ponto de
loe. clientela. Tratar: 371-4284, cj
Rubens.

VENDE-5E'- estamparia, mesa
térmica ej 10 chapas, 100 jogos de
quadros + acessórios. R$ 8.000,00.
Aceita-se carro no nego Tratar: 275-
2752 ou 37Q.6624

VILA LENZI J vende-se, padaria,
toda equipada cj máquinas nova,

completa. Tratar: 371-4300.

Vende-se - Chácara ej 65.000m2, a
1km do Frig. Theilaker, ej casa de
alvenaria 240m2 ej piscina + casa
pj caseiro, contém linha telefônica,
luz e água, com escritura. R$
120.000,00. Tratar: 372-3922 ou
9122-4198, com Walter. CRECI9238

'MEIRA REFORMA
Obras de Mcissa Corrida
Pedreiro e Carpinteiro

Pintura em geral
Enaancsdor

. vidraçaria

_Wille
Nós queremos vender! Você quer Comprar?

Vamos negociar!
Fone: 371-0568
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TUOO EM 5X
SEM dURO'S

* Móveis sob medida;
* Inclusive móveis de
Gramado;

* Cozinhas planejadas.

mpregos

APOSENTADOS - precisa-se para
pequenos serviços. Tratar:
37().3320.

PANFLETEIROS - precisa-se de

pessoas pI trabalhar cl
panfletagem, período integral. Sexo
masculino. R$ 250,00 + passagem.
Tratar: 370-3320.

PROCURO PESSOAS - pI trabalhar
a partir de casa, tempo integral ou
parcial, ótima remuneração. Tratar:
276-3184 ou 9902-2182.

PROCURO PESSOAS - pI trabalhar
como distribuidor ou supervisor.
Tratar: 273-0002.

PROCURO PESSOAS - pi trabalhar
a partir de casa. Uma nova tendên
da de mercado. Tratar: 376-3822.

PROMOTORES DE VENDA - precisa
se urgente, 40 vagas, sendo
'pl 20 mulheres e 20 pI homens. R:
Reinoldo Rau, 340. Tratar:
275-1496

RAPAZES - precisa-se, pI atuar em
loja de brinquedo do Shopping.
Tratar: 9117-3289, cl Ana Lúcia.

REPRESENTANTES/PREPOSTO-

I

I

[11] 3411-0296
_.decfdmacer.comJlr/elrlce

Rua Adélia Fischer, 303

Fone: 370-025 I
jaraguadosul@sc.senac.br

'cursos
20111 a 23111 6" • 19h às 22h4·a6·esábado 4" a

1+1 R$75,OO.Sábado 08h30 às 11 h30

15h 25/11 a 16/12
iSsociados ao Núcleo de Cabeleireiros

osaoNúcleo deCabeleireiros'
naNatalinas e
E.Jleciais 15h
nto eVendas

2" feiras 09h às 12h ou 19h às 22h

1 +1 R$ R$ 78,00
,

.

25/11 a 22/11

15h

15h
25/11 a 29/11

25111 a 29/11

20h 02/12 a 10/12

20h 02112 a 10/12

SoCial e .. .

.

. . .

J

roflsslonal 085: Ao final do cursoWorkshop Como seVestircom Elegância

15h 02/12 a ()9/12 2"aS·

1+1 R$70.00

19hãs22h 1+1 R$80.00

, .

roxrrnos cursos

'" Oratória Nível II

CORREIO DO POVO 3

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

Etiquetas p/lnd, de Jeans. Tratar:

9955-3823, c/Dorival.

SÓCIO - procura-se, pI escritório
de prestação de serviços, que seja
contador ou administrador. Interes
sados comparecerem a R: Exp.
Gumercindo da Silva, 72 - si 03-
Centro. Em frente a Caixa
Econômica.

DIARISTA - ofereço-me pI traba
lhar. Tratar: 37()'6371, cl Michele.

OFEREÇO·ME - pI trabalhar na área
de malharia .. Tenho prática em

dobração, revisão, embalagem,
corte e máq. de pressão. Tratar:
373-3787, cl Noeli.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar como
pedreiro e carpinteiro. Tratar: 9903-
1870 cl Juca.

PAIS - eventos, reuniões . Onde
deixar os filhos pequenos? Eu

cuido, com responsabilidade, compe
tência e amor, em sua casa. Tratar:
9133-6541 cl Margarete.

PROFESSOR PARTICULAR

ofereço-me pI dar aulas de Química

•

Fone 47 370-7i98 /9975-7956
emaü sigmaprC@ieg.com.br

homepage www.sigmapro.t"lJg.ccm.br

�Desenvolvimento deHomepage parillntemet
DobmgerrlEnvebpamenlciEtiqvetagemM,,!a Die!a
Jm'}r�Sf><'io etQ!.'etüs de erdereçmnento .QlM6t" Direla

E.tabJraçáae envo aeMaíe Ofretavia emsiJ

ConlE'fcialização CO com 9000 (onle3 true-type.

e Matemática. Tratar: 275-1856.

QUíMICA - ofereço-me p/atuar na res
ponsabilidade técnica de empresas da
área química. Tratar: 275-1856.

TÉCNICO DE ENFERMAGEM - se

oferece para cuidar de pessoas
idosas a domicílio. Tratar: (48) 9951·
3639 ou 376-0280 pI recado.

VIGILENTE - rapaz se oferece pI
trabalhar de vigilante ou recepcionis
ta. Possul.curso de vigilante. Tratar:
276-0062.

CIRUGIÃO·DENTISTA
Especlallstá em Prótese

. 7J1'. J)lir3. Osório <ilcmtel1es
Fone/Fax: 371·7235 - sala 804
e-mail: drair@netuno.com.br

ENDOCRINOLOGIA
7Jr. Cleverson Schmel:zer

Fone/Fax: 275..3788 - sala 801

.

Rua Guilherme Weege, 50 " Jaraguá do Sul .. se

@SESC
SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
CENTRO DE 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;
Espírito de Liderança; Desenvolvimento da criatividade;

Saber ouvir; Comprometimento

COM CERTIFICADO EMITIDO PELO SESC e COFFE,E 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 3719177

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

2.'a6" 18h30 às 21 h�O 1+1 R$183,OO

2·a6· 19hãs22h 1+1 R$70,OO
2·a6" 19hãs22h 1+1 R$ 70,00

2"a.6" 18h30 às 21 h30 1+2 R$ 135,00

2'1;16· 14hàs11h 1+1 R$105,OO

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

I;
I
I

II

Fone/Fax: 371-8930 - Fone: (47) 371-917
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



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 D R$ 43.000,00 Corsa GL, 1.6 compl. Verde 97 G Tempra 96
Corsa Super, 4p Dl Cinza G R$ 14.500,00 Celta 2p Branco 02 G Kadett GL compl. 96
Partner D9 Azul G R$ 14.500,00 Monza SL/E, 2p Cinza 88 G Tipo 4p 95
Corsa Super, 4p 9'9 Cinza G R$ 11.900,00 Chevette Bege 81 G
Palio EDX 4p 9,8 Champagne G R$ 11.500,00 Uno Eletronic 95
Uno Yong 2p 913 Azul G R$ 8:900,00 VW Kadett GSI, compl. + couro 93
Gol Plus 9B Branco G R$ 11.500,00 Gol GIII, compl .. Branco 00 G Fiorino LX 89
Gal MI 9tl Azul G R$ 11.500,00 Gol Special c/ ar Branco 00 G Passat Flahs 87
Vectra GL 97 Bordô G R$ 17.500,00 Gol cu 1.8, 2p Vermelho 96 G

F-1000 86
Kombi cf vidraça 95 Branca GNV R$ 9.800,00 Gol cu, 1.8, ar e dir. Azul 95 A

S-10 95 Bordô G R$ 14.800,00 Santana,4p 86

Corsa Wind 95 Vinho G R$ 9.300,00 FIAT Santana 2p OH 85
Uno 93 Verde G R$ 5.900,00 Palio Fire, 4p Branco 02 G Voyage (relíquia) 82
Mercedes 1318 88 Azul D R$ 39.000,00 Mille Fire, 4p Prata 02 G Fusca '78
Fusca 82 Cinza G R$ .2.900,00 Mille Smart, 2p Branco 01 G

70
Gol 99 Preto G R$ 11.500,00 Palio EDX, c/ d.h., 4p Vermelho 97 G

Santana 98 Branco G R$ 14.200,00
FORD

Escort Hobby 1.6 Vermelho 94 G

AV. PREFEITO WALilEMARGRUBA� 3809 - BAIRRO'VIÉJRA:; JAIIAGUÁ DO SUL
, .. .. . -

_ .. _'_.'- .. ....

VIVotol"anliim I Finanças
iWw&N_JiIi

Ar�uílno .371.4225velculos
AV. Prefeito Waldemar Gru�'Jba, 1033 - Jaraguá do Sul- S

Palio Weekend, advent vermelho 00 R$ 18.000,00
Fiesta, 4p azul me. 99 R$ 11.400,00
Gol, 16V, 4p, cf opc. branco 99 R$ 12.700,00
Uno vermelho 96 R$ 7.900,00
Parati CL 1.6 azul meto 94 R$ 8.900,00
Uno Mille vermelho 91 R$ 5.500,00
Verona, LX, gas, branco 91 R$ 6.400,00
Gol CL branco 90 R$ 5.700,00
Saveiro GL, ale, bege me. 89 R$ 5.900,00
Escort azul me. 89 R$ 5.200,00
Opala Comodoro bege me. 83 R$ 2.700,00
Parati CL, 1.8 cinza 95 R$ 8.900,00
Kadett GL - AR cinza 96 R$ 9.500,00
Escort Hobby vermelho 94 R$ 7.300,00
Versailles GL, 2p marrom me. 92 R$ 7.200,00
Monza, 4p, cornpl. prata 91 R$ 7.500,00
Pssat marrom 81 R$ 1.700,00

'i:j:ii;jji!::rj';'iji<i;!i:iiiiji:iiiH,ji!ki![i"iii,':;]::Hii:\iF:;[!,i!:;iWj1T[!!ii:;ifi:,:jjjijijj]j(j'>ijiii!:!;111]1:;; 'jiiji!i,;'ifiiiiiii :'i;ijiji;jtr"iiT:i:jj:jji:'j!!;�j:j:::<!ijjjj"jji:::><j,':<ii
Av. Prefeito Waldeinar Gruba, 3747 • Jaraguá ,dQ Sul

"'021
Bordo F"250 XL 01
Branco

Bordo Palio EX 4p. 99
Prata Corsa Wind 2p 99
Cinza met.

Azul met. Kadett Sport 2.0 cornpl. 96
Branco

Gol 1.0 16V 4p 98 I�
Branco

Escort Hobby 96
Branco

Kadett CL1.8 v.e. 95
Branco

Azul meto Gol CLll.8 95
Vermelho Ferrari

Escort Hobby 94
Prata

Kadett SLE 90
Verde meto

Voyage 90
Prata

Prata Chevette 86
Azul

80
Verd� meto Fusca

Marom Fusca 74

Preto.

Vermelho meto

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

Uno Mille EX 1.04p. gas., travaev, e. cornpl.t-ar) 98

Palio 1.0 4P. completo, c( ar 98

Palio EDX 1.0 2p compl. ar 98

Tipo 1.6. 4P. compl. 95

Uno Mille. 2p. 93

Uno ELX 4p compl. 94

Tempra 16V compl. 4p 95

Uno Mille 91

VW

Gal MI. 1.0
Gol CU 1.6 para-choque pers.

Saveiro CL 1.6

Golf GLX. 2.0. compl. - ar

Parati CL 1.6 VE, gas.

98

96

95

95

91

GM

Corsa Wind Zp, limp .. desemb .. alarme, TE 98

Corsa Super 1.0 4p desemb. um. Ar quente 98

Corsa Wind 1.0 96

5-10 Deluxe 2.5 die. Turbo 96

Kadet SL 1.8, desemb., aerofólio. para-choque pers. 91

Chevette SLE 1.6. álcool 89

FORD
Escort Guaruja 1.8 4p trio elétr.

Verona 1.8

92
91

peroo R.�?�:!�t��
Uno 1.0 Fire 02 Branco R$ 12.000,00
Chrysler Stratus LX hidr. 97 Preto H$ 47.000,00 R$ 9.,
Gol M11.6 97 Vermelho R$ 12.000,00 Uno 01

R$13.
Escort GL 1.6 96 Bordô R$ 10.300,00 Gol16V 4p 99 R$14.
S-10 Deluxe compl, 96 Verde meto R$ 15.500,00 Gol16V 4p 99 R$14.
Tipo 1.6 4p 95 Prata M. R$ 5.500,00 + fino Van 99 R$12.Fiesta 98
Golf 4p GLX 2.0 95 Preto R$ 15.000,00

Gol GLl1.8 95 R$ 9. ,

Monza Classic 90 Cinza R$ 6.000,00 Uno 1000 ELX 4p 94 R$ 8. ,

Pampa 90 Vermelha R$ 6.500,00 Fiorino Fechada 1000 94 R$ 6.�
Verona 90 Vermelho R$ 6.500,00 Gol 93 R$ 7.

Opala Comodoro 89 Prata R$ 6.000,00 Parati 91 R$ 6. ,

Premio 86 Branco R$ 3.000,00 Uno 91 R$ 5..

Santana CS 1.8 85 Verde R$ 4.000,00 F-1000 Dupla 91 R$ 30. ,

R$ 4..
Fusca 78 Bege R$ 2.600,00 Fiorino Fechada 1.3 89

R$ 4.
Ipanema 93 Prata R$ 7.800,00 Belina Del Rey 88

R$17.�Omega GLS, gas. 94 Azul meto R$ 15.000,00 F-1000 87
Titan 98 Vermelha R$ 2.800,00 Chevette 87 R$ 3.

Monza SLE 87 Bordô R$ 4.800,00 Passat Pointer 86 R$ 3.

Fusca 72 Marrom R$ 2.300,00 76 R$ 2.

Fiesta c/ opc., 4p 95 Branco R$ 8.300,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



IODO POVO CLASSI
.=------------[·I,�...._:�r:

rufa e seleciona para admissão
'mediata as seguintes vagas:

lICRTAS- "

HlsrA 1501 o [S) ter conhecimento em corei drow, photoshop, windows e internet,
iila�iar e criar desenhos, ambos os sexos,

.

/(015011 [S) com conhecimento em mecânico, se possível possuir cursos no área,
ma •

AR DE ESCRITORIO (5018 ES) sexo feminino, cursando segundo grau, ter
laeminfarmático

XARlfEI4967 [S) sexo masculino, ter experiência, saiba ler e interpretar desenhos,
rmalério primo, recebimento, guardo e entrego, fará o controle do expedição
EIROl4968 [S) sexo masculino, ter conhecimento em leitura e interpretação de

I!�riência não é tão necessário, se possível curso técnico no área, recebe relação de
lorIar,serrar _

I10R DEPRODUÇAO - trdbolhor nos áreas de produção do ramo metalúrgico ou

Irimeira e segundo grau completo, sexo masculino,
HEIRO DE VENDAS (4981 ES) curso superior em Engenharia de Alimentos,
oo�uímica de Alimentos, sexo masculino
UAR TÉCNICO 11/ (4970 ES) curso superior Técnico Mecânico ou Técnico em

i1ila, ter conhecimento no parte de desenhos em auto cad (projetas)
!SOR DE IDIOMAS (4958 ES) ambos os sexos, um professor de inglês e um de

lDORI4969 [S) sexo masculino, primeiro grau, experiência em montagem mecânico,
•

IADOR DE INSTALAÇÕES (4925) sexo masculino, conhecer os tipos de
J1i/ e�uipomentos necessários poro executor o trabalho, bem como seu manuseio,
�imenta de técnicos de pintura
yFERRAMENTEIRO (4947 ES) sexo masculino, primeiro grau
CEUrlCO 11946 EL) ambos os sexos, paro Mossaronduba
SrAMECANICO (4944 ES) sexo masculino, segundo grau

.IISrA PARA ENTREGAS (4928 ES) sexo masculino, experiência em entregas,
oelarnes

DOR.DE VEíCULOS (4918 [S) ambos os sexos, segundo grau, o empresa oferece
Ihoa, plano soPde, exige experiência
� DE REFEITORIO (4882 ES) sexo feminino, primeiro grau, limpeza geral,
nlS, vrdras, calçadas, salão de refeições, cortinas, sala de reuniões, teto, organização

!no�lade material de limpeza, haver possibilidade e assumir 2' ou 3' turno.
R14807) Poro floricultura, sexo masculino, habilitação, primeiro grau

'

�NTANrECOMERCIAL (4790) 10 vagas, ambos os sexos, possuirfirmo registrada
ooorea,oe confeccão
rNTEI4734/4758) horário comercial, irá receber produtos de fornecedores e

gonizações do setor, conhecimento em informática
.

JoJ
TRATIVA (4699l) - ambos os sexos, conhecimento em informática,

loa.rualas com experiência em material de construção
100

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

HEIRr�ANITARISTA OU TÉCNICO (4978 ES) sexo masculino, experiêncialo e Agua, Efluentes e Caldeiraria

�ODE LABORATÓRIO (4632 ES / 4971 l) (urso Superior. Desenvolverá

imeala frigorífico, ambos os sexos

HEIRO
fiRO
10MECÂN/(O
IIEITHAUPT

I Il963'sexom I' .•.I ascu mo, gmoslo

roT::J AÇOUGUE ( 4932) sexo feminino

Ilmf (4719/4776/4939) ambos os sexos

DE
sexo masculino, primeiro graú

TE�:A (4916) idade mínimo 16 anos, sexo masculino, primeiro grau

Il864) 4/4758/4894/4897/4862) sexo masculino, primeiro grau

DE
sexo feminino poro Guaromirim

11t1r�)
FRIOS (4837) 18 onos,-atender clientes fazer reposição de frios (queijo,

DOR 90/4792/4793/4774/4778/4761/4762/4763/
4982) ambos os sexos, segundo grau, vagas poro Joraguá
//4795) sexo masculino e primeiro grau completo. (vogas paro Joraguá)
4985/4986) ambos os sexos, segundo grau,

.

�ro!u' �/XA (4873/4953/4954/4963) ambos os sexos, segundo grau,
O
Oe uaramirim)E VERDURAS (4875) sexo masculino, idade o partir dos dezoito anos,
grau.

4719/4939) acima de dezoito unos, sexo masculino e segundo grau

ÓSITO (4489//4733/4899 o 4912)

77) vago paro Joraguá e Guaromirim, sexo masculino, primeiro grau

AS(4856) sexo masculino, podendo estar cursando o segundo grau4850) sexo masculino, motorista habilitado para conduzir caminhonete
.e.correto 21.000Kg (2 eixos), desejável CNH E (mínimo Cl, conhecer
IplOS adjacentes, desejável segundo grau ou cursando

TERÇA-FEIRA, 19 de novembro de 2002

RANGER - vende-se, XL,Ol, ar
cond., d.h., 4x4 turbo. Tratar: 9122-
2483 cl Bráullo.

veículos
ASTRA - vende-se, GLS, 00, preto,
2p, 2 dono. R$ 21.000,00. Tratar:
9973-3373, cl Marcelo.

CARAVAN - vende-se, 77, modelo
81. R$ 1.500,00. Tratar: 273-6242.

CHEVETTE-vende-se, 87. R$
3.200,00. Aceita-se móveis no negó
cio. Tratar: 372·3061 ou 9111-1452.

CHEVETTE - vende-se, 91, DL, cor
grafiti. R$ 4.600,00. Tratar: 371-0993.

CHEVETTE - vende-se, SL, 89, rodas
14. R$ 4.500,00. Aceito troca. Tra
tar: 273-6242.

CORSA - vende-se, Pick-up, 97,
ótimo estado. R$ 9.500,00. Tratar:
9973-3373, cl 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 WtND - vende-se, 97/98, cor
cinza, ótimo estado. R$ 10.500,00.
Tratar: 37&0044 ou 9902·2718.

CORSA WtND - vende-se, 01, 4 p.,
branco, cl vidro, trava, som e alar

me. R4 14.500,00. Tratar: 371·7148.

KADETT - vence-se, bordô, 95, pI
quem procura um carro bem conser

. vado, por apenas R$ 8.600,00.
Tratar: 37Q.7175.

KADETT - vende-se, GSI, conversí
vel, ou troca-se por carro no valor de
R$ 12.500,00. Tratar: 273-6242.

MONZA - vende-se, SU, 82/83, 2p,
1.8, gas. R$ 2.800,00, ótimo esta

do. Tratar: 273-0530, após 15h.

VECTRA-vende-se, 97, com
opcionais, branco. R$ 20.000,00.
Tratar: 371·7390 ou 9125-2722.

RAT :1.47 -vende-se, 86. R$1.600,00.
Aceito troca. Tratar: 273-6242.

FtORINO - vende-se, 93, pick up,
álcool, prata. R$ 5.500;00 ou finan
cio. Tratar: 273-1001.

PALIO - vende-se, EX, 99, 2p,
branco. R$ 10.300,00. Tratar: 275·
3227 ou 9118-3091.

entro + prestações R$ 622,00.
Tratar: 9973·5212.

TEMPRA - vende-se, 96, 2.0, 16v,
preto, compl. + ABS + couro +compu
tador de bordo. R$ 14.000,00. Tratar:
371-7109 ou 9104D250.

TtPO - vende-se, 95, 1.6, cinza
metálico, completo menos ar, cl
roda esportiva. R4 5.500,00 + 14

pare. R$ 256,00. Ou troca-se por
carro no valor e assumir parcelas.
Tratar: 9975-2765.

UNO - vende-se, 93, mille,
eletronico, 2p, limp., desemb., ar
quente. R$ 2.500,00 + 35x R$
250,00. Tratar: 373-2563.

UNO - vende-se, ELX, 94, 2p, vídro/
trava. R$ 7.700,00. Tratar: 273-1001.

BELlNA - vende-se, 84. R4
2.000,00. Financio direto. Tratar:
9979-9970.

CORCEL II - vende-se, 83. R$
2.000,00. Tratar: 9121·0591.

DEl.REt - vende-se, GL, 87, azul,
ótimo estado. R$ 2.950,00. Tratar:
373-4018, cl Sidnei.

Especlallzada
ena estofanaento
automobíllstíco

ena couro

e tecido

PALIO - vende-se, EDX, 97, azul
met. R$ 10.500,00. Aceito troca no

nego Tratar: 370·4810, a tarde.

PALIO - vende-se, 97, 2p, cl ar
cone, e trio-etétr. R$ 10.500,00.
Tratar: 371·7266, cl Elias.

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

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

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

PALIO - vende-se, 99, prata. R$
12.500,00. Tratar: 371-6864 cl
Carlos.

PALIO WEEKEND STtlE - vende-se,
97, compl., vermelho. R$17.500,00,

r-----------------�

CE

RODAS - ESCAPAMENTOS - SUSPENÇÃO
GEOMETRIA - BALANCEAMENTOS

APRESENTE ESTE RECORTE
E GANHE S" OESC. EM PROOUTOS

JS" NOS SERViÇOS

AV. PREF. WALDEMAR GRUBA,1641 - BAEPENDI- JARAGUA DO SUL

FONE/FAX: 370-1614
�-----------------�

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

ESCORT - vende-se, 89, gas., valor
a comb . .Tratar: 37Q.5627.

ESCORT - vende-se, 90. R$
5.000,00. Tratar: 9952·2420.

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

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

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

F-:1.00 - vende-se, cor azul, ano 69,
6cc, desmontada. Tratar: 370-6954
de manhã.

FtESTA - vende-se, 98, cl som de

CD, alarme, aro esportivo e

insufllme. R$ 11.200,00. Tratar:
9963-5287.

KA - vende-se, VL, 00, preto, cl ar
cond. Tratar: 275·2256.

.'KA - vende-se, 98, vidro/trava
elétrica, cl 45.000km. R4
11.000,00. Tratar: 37&2961 ou

9967-9864.

MARAJÓ - vende-se, 88, azul.
Tratar: 273-6242.

MARAJÓ - vende-se, 87, vermelha,
ótimo estado, álc. Tratar: 370·7703,
clVolmir.

OPALA - vende-se, Diplomata, SE.
90, 6Cc., vidro e trv. elétr., azul escu
ro rne., cl arcond. e d.h. R$ 5.400,00.
Tratar: 275-0879 ou 9979·0605.

OPALA - vende-se, 92, 4p, ótimo
estado. Aceito troca. Tratar:
371·7542.

VERONA - vende-se, 91, LX, motor
AP, rodas esp., ótimo. R$ 6.500,00
ou financio .. Tratar: 273·1001.

VERONA-vende-se, 90/90, prata
metálico, completo. Trtar: 371·9852.

VERSAtLlES -vende-se, 94, compl.,
cl ar, d.r., v.e .• película. R$
11.000,00. Tratar: 275·0585.

30.4 -

;::

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

·BRAStLlA - vende-se, 79. R$
1.300,00. Financio direto. Tratar:
9979-9970.

FUSCA - vende-se, 80, vermelho, roo

das esportivas, ótimo estado. R$
2.300.,00. Tratar: 3734018, cl Sidnei.

FUSCA - vende-se, 1.500, 71, bran
co. Ótimo estado. Tratar: 276·3184.

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: 37Q.8957 cl Ivete.

FuSCA - vende-se, 78, motos
1.300, cl jogo de aro de 3 pontas,
c/ reparos na lata. R$ 1.100,00.
Tratar: 9903-0156.

FUSCA - vende-se, 76, bege. R$
3.200,00. Tratar: 9102-2092 cl Everton.

FUSCA - vende-se, cl aro de liga
leve e motor novo 1.500. R$
2.300,00. Ou aceito carro financia
do. Tratar: 9992·2738 cl Oliveira.

FUSCA-vende-se, 71. branco, motor
1.500. R$1.200,00. Tratar: 372-0391.

GOL - vende-se, Cli 1.6, 96" branco.
Tratar: 9997-5905, cl Marcelo.

GOL - vende-se, 97, gas., vermelha,
trv. elétr., trv. carneiro, lpva pago até
09/2003, insufllrne, aro, som, al., 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, cornpl. R$
8.500:00. Tratar: 9963-5287.

GOL - vende-se, 95, CU, 1.6,
bordô. R$ 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 cl Márcio.

GOL - vende-se, 99, com ar cond., e
GNV (Gás Natural). R$ 15.000,00.
Tratar: 9979-8040.

GOL':' vende-se, 1.0, MI, 98, cor ver
de. R$10.000,00. Tratar: 379-1342.

GOL - vende-se, Plus, 97. R$
10.600,00. Aceita-se carro de menor
valor. Tratar: 37Q.1161.

COMPRA E VENDA
DE CONSÓRCIOS

(DE CARROS, MOTOS, �AMINHÕES 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

GOL - vende-se, 83, bom estado.

R$ 2.500,00. Aceito troca. Tratar:
273B242.

PASSAl - vende-se, 83, ale. R$
l.500,00, preto. Tratar: 9979-0605,
cl Paulo.

SAVEIRQ - vende-se, 95, Cl, 1.6,
gás, capota marítima, e protetor de

caçamba. Troco por Gol de menor

valor-l.0 ou 1.6. Tratar: 9903-9567.

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 clWalter.

BESTA - vende-se 01, cl 16 lugares,
arcond., compl., cadastrada em agên
cia, toda regulamentada, pronta pI
trabalhar. R$ 24.000,00 + financ. Acei
ta carro até R$10.000,00. Tratar: 371-
3087 ou 9133B902.

TERÇA-FEIRA, 19 de novern�ro

NA COMPRA DE QUALQUER ACESSÓRIO A COLOCAÇAo É
'---- Poças de toda linha .. FORD .. GM .. IEIP -WlllYS .. TOYOTa

l200 - vende-se, GlS, 01, preta; 4x4
turbo. Tratar: 9122-2483 c/Bráullo.

AGRAlE -rvenoe-se, 94, baú longo,
modo 7000RD. R$ 21.800,00. Tratar:
372-1817.

COMPRA-SE - Chevrolet ou Ford
toco cl carroceria. Tratar: 372-0108.

VENDE-SE - Volkswagen, 7.9, ano
87, cl carroceria e mecânica em
ótimo estado. Tratar: 9975-2183.

AGRAlE - vende-se, 87, 27.5,
pronto pI trilha. R$1.200,00. Tratar:
273B242.

Ro loments
Retentores

Buchas - Mancai 1
Anéis - Elásticos

acessórios automotivos
Qualidade e confiabilidade em acessórios

�

IC*�O "7i .JiPEG CarWin
ACESSaRiaS MI' _;_-� A. c e s s ôr i o s€�I"" *Aplicação de película =Falxas refletivas para caminhõ�

Rua 25 de Julho, 300 • Vila Nova - Jaraguâ do Sul - e-mail: marongoni.outopeços@terra.com.br • Tel. 372-2900 - Tel. Fax: 3m I

HONDA CIVIC - vende-se, EX, 98,
automática, prata. Tratar: 9122-2483
cl Bráulio.

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

por Omega. Tratar: 999�-O623.

Rua Bernardo Dornbusch, 2155 - Vila �Gl,1
Fone: 370-5131 • Plantão 24hs 99m

CB 400 -vende-se, 83. R$ 1.800,00. CG - vende-se, 84. RW
Tratar: 371-2117, cl Ch·arles. Tratar: 370-1161.

CBR 4�0 - vende-se, modelo 92, ou
troca-se por moto de menor valor.
Tratar: 376-0858.

Dl 200 - vende-se, 94, E

Ihar, motornovo,pneurool.
I

de circuito. R$ 2.800,00,
por som automotivo. TlaIl

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

negócio. Tratar:.370-1520, após 18hs.

CYT CRYPTON 3 ..710,00 51,70 98,44
JGI JOGTEEN 3_,.728,00 51,95 98,92
C1 C-H}O BIZ 3.730,00 51,98 98,97
css C-100BIZ ES 4.120,00 57,41 109,32
vaI< VBR 125 I< 4.150,00 57,83 110,12
61 CG 125 4 ..320,00 60,20 114,63
vaE VBR 125 E 4.550,00 63,40 120,73
CH C·100a1Z + 4.580,00 63,82 121,53
KSE co 125 KSE 4. .740,00 66,05 125,71
YBn YBR 125 ED 4.770,00 66,47 126,51
CGS CGTlTAN ES 4.980,00 69,39 132,14
XL XLR 125 5.250,00 73,16 139,31
XLS XLR 125ES 5.590,00 77,89. 14B,33
63 CBX200 6.250,00 87,09 165,84
TOM TOM Z25 6 ..590,00 91,83 174,86
64 XR ZOOR 6 ..910,00 96,29 183,35
XT2 XI225 7:490,00 104,37 198,14
car cax 250 IWISTER 7.550,00 105,20 200,33
XRI XR 250 TORNADO 8.280,00 115,38 219,70

219,41NX4 NX-4 FALCON 10.530,00 146,73 288,96VRG VlRAG0250 10.890,00 151,74

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



til!Votol'anUm I finança$

00 branca G

01 cinza G
CorsaWind 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. 99 azul Gas.
Corsa super, fP 98 verde Gas.

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

92 branca G Palo Classi, compl. 97 vermelho Gas.

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.
eB 400 84 azul Gas.

Idemar Grubba • Jaraguá do Sul • se
�

Ip,compl.
branco,
branco
branco
prata
branco
vermelho
vermelha
Cinza
prata
prata
prata
branco
verde
prata
azul
Preta
azul
azul
verde

01
01
00
00
99
98
98
98
97
96
96
95
95
94
93
91
89
86
81
76marrom

azul
vermelho
cinza

97
96
95

76
94

vermelho
roxa

373-1881

Faça aqui o melhor negócio!
Gol 1.0, 16V, GIII, 4p, comp.
Gol1.0, Special
Gol 1.0, Special
Gol 1.0, Special cl ar
Saveiro 1.6

. Saveiro 1.8, cl ar + vd.,
Palio EX, c/.vidro + trava
Gol1.0
Gol CL1.6
Gol CL 1.6, alo,
Gol CL 1.8
Corsa 1.0 Wind
Corsa Wind 1.0
MORza GL 2.0, compl.
Monza SL 1.8, alc.
Monza SL/E 1.8
Kadett SL/E 1.8
Chevette SL, alc.
Escort L
Escort L, alc.
Ranger XL, compl.
�1000, compio

00
00
00
00
99
98
·98
94
89
88
93
99
94
95.
93
86
89
85
90
85
97
94

prata
branco
azul
azul
verde
vermelho
vermelho
vermelho
branco
vermelho
branco
branco
azul
azul
azul
prata
prata
branco
dourado
vermelho
preta
preta370-2227/9975-1804

Rua Pref. Waldemar Grubba 3841 - Jara uá do Sul - se

JGI VEí'CULOS

KAMY Automóveis Ltdat
Rua Jorge �acerda, S/N - Centro - 89280-000 Corupá - sc

Fone/Fax: 375-2018 / 9993-5854
FINANCIAMOSprata

F-l000 89 Ipanema 96
I'

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

Saveiro 91 Parati 84. ,

branco 1999 R$ 13.800,00 S-10 96 Golf 95 SEU VEICULOChevy 92 Gol GIII16V 00
branco 1999 R$ 11.500,00 Fiorino 86 Gol 99

Calibra 95 Gol 96
prata 1999 R$ 14.800,00 Omega 94 Gol 94

R$ 16.500,00
Vectra 95 Escort 98

vermelha 1998 Vectra 94 Escort 94

branco 1997 R$ 10.300,00
Corsa, cf ar 01 Escort 89 Procure-nos pelos seguintes telefones:Corsa 1.0, cf ar 96 Escort 88

verde \ 1994 R$ 6.800,00
Corsa 94 Escort 87

Orsola: 9979-0113Logus 94 Escort 86

Prata 1991 R$ 7.800,00
Kadett 93 Uno' 91
Quantum 95 Prêmio 89 Maga: 9981-5840

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



10 CORREIO DO POVO

fi) fi)
.c O·" s 6 r.c I o c cns ó.r elo

UNIAO UNIÃO

� @
c.cn so r c tc C o.n S or c I o

UNIÃO UNIÃO

fi) fi)
'C,o n s Ó r C 1,0 Consórcio

UNIAO UNIAO

fi) fi)
ccn s

ó

rc rc c o n s
ó

r c t o

UNIÃO UNIÃO

fi) �
ConsórCio C o ns ó.r c j o.

UNIÃO UNIÃO

fi) @
c o n s o r c t c c o ns o r c tc

UNIAO UNIAO

@ @
C O n s é.r C i O C O n S 6 r c t.o

UNIAO UNIÃO

CONSORCIO UNIAO
Rua Barao õo Rio BraM.co/ 62-7 ,t,

C:::>BS_ (próz>cilrVl,o aos S'U-pervnercaõos -A-ngelone)
I

.

_" - ,. .
. >,.

NATAL COM CARRO NOVO CONSORCIO REGATA

TEMOS CRÉDITOS A PARTIR DE

R$ 3.730,00 ATÉ R$ 60.000,00

VENHA E CONFIRA TODOS OS
NOSSOS PLANOSIU

· Ligue já
371-3040 - 370-0061

Grupo Sup'er Fácil 50
ESCOLHA SEU PLANO

PL

UF2
CEL
UF4
01
GOS
KA
PT
NFP
G1Q
CL I
HI
NC1
zns
NFC
P1\{
SEl

PW1
. cse
1115
P(JL
BIH

Bem Objeto' Crédito Parcela até p'arcelil(
Contemplação contelllpla

162,90
m,o;
192,BE
2.09,9E
211,51
212,90
242,45
iS4,11
261,tS
:1St ,14
m,Lt1
213,51
3D3 ;8�
3D1;64
JDS ,09
311 ,1E
328,72
339 ;62
3�4,�C
m,55
3àe ,45

RENAVLT �
.

Vo I k5wa�el I.

AU�I,
.

.

.'. l1e�l\llel'cedes�v
'

eH EVROLET
IN'FORMA ÕES: RUA JORGE CZERNIEWtCZ N2 145 - DEFRONTE AO TEADRO DA SCAR - 371-3040 - 310.0

UNa Id ILLE FII:iE LP
CELTA 1,0
UI;lO� Id ILlE FIRE 4P
FIE sn 1.0'

.

ti o l. l.h S P E C IH
KA 1,0

'

PUlO EX 1.0 2P
FIESTÃ UL PERSONHIHE
G Q L 1.0
ClIO 1.0
SIENA FIRE1,Q
CORSA 5P 1.0
PEUGEOi 20tl SOLEIL
FIEHU.O SUPERCHARGER
PALIO 1.0 161,1

� IE NA E LX. 1.0 151,1
"PHIO WEEKEHD1,Q16V
CO.RSA SE DA N1,S L
PALIO 1.0 16\1 +15%
P o L 01,6
BRAVA 5:1: 4P.

I

n,66B,DJ
1HEO,OO
14.414,D a
15,690,00
15r811 ,0 a
15.,910,00
, 8,11 B,O o

1aMO,DO.
19 .527,0_0
19,5�O,QO
H.5S9,Ocr
20,440,0 o

22310,00
2H)90,OO'
23 ,0:14,1])
2lJ4B,IlO
2U65,QO
25 ,j80,0 a
25,�la,QO
21,a42',0 o
29 ,Q2 9;0 J

ATENÇÃO
CÓMPRE SEU CARRO SEM PACiAR dUROSUnn

PAGUE só METADE DA PARCELA ATÉ SER CONTEMPLADO.

NO MíNIMO 5 CONTEMPLAÇÔES TODO MÊS.

CITROEN

III1BIl

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



.fEIRA, 19 de novembro de 2002 CORREIO DO POVO 11

372·3970 ou 371·7390.

CACHORRO - compra-se, filhote de
Fila Brasileiro. Mais ou menos de 2

meses. Tratar: 370·0816 ej Silmara.BESTA-vende-se01, ej 16Iug., areond.,
eompl., cadastrada em agência, toda reg.,
pronta pj trabalhar. R$ 24.000,00 +

finane. Aceita carro até R$10.000,OO. Tra
tar. 371·3087 ou 91336902.

CADEIRINHA BEBÊ - vende-se, Con
farto. R$ 40,00. Tratar: 9903·1900.R - vende·se, 97. R$

rretar:370-7703, ejValmir.
CARRINHO DE BEBÊ - precisa-se,
doado. Tratar: 371-1919.CARTA DE CRÉDITO - vende-se, não

eontempl.já foi pg R$3.000,00, mas que
ro somente R$1.700,00 + pare. de

R$180,OO. Trat;ar: 9992·2738cj Oliveira.

lendese ou troca-se, 86,

.,c/capacete. Tratar:
CARRINHO DE BEBÊ - precisa-se, pj
gêmeos, doado. Tratar: 9104-5510.

2õO-vende·se, ano 01, cj
RI6.000,00 + parcelas.
239700u 9125·2722.

BERÇO - vende-se, ótimo estado.
R4 80,00. Tratar: 370·0783.COMPRA-SE - Galou Uno ou Parati

ou Escort, ano 90. Paga-se à vista.
Tratar: 273-0601 de manhã.

CASINHA DE BONECA - compra-se,
em bom estado. Tratar: 371·6707.

BICICLETA - vende-se, 2 Sundown,
18 marchas, uma aro 24 e outra aro

26. Tratar: 371·1403 ej Junior.
.vende·se, moto Honda,

100,00. Tratar: 275·4081
CELULAR - compra-se, Nokia 8260,
em bom estado. Tratar: 372·7507,
ej Suelen.

CONSÓRCIO - vende-se, em anda
menta ej 10 pare. pg de R$200,00.
R$ 1.800,00 e assumir restante das

pare. Tratar: 9992·2738 ej Oliveira.
�ndese, 2001, ej
rodados. Tratar: 371·4300.

BICICLETA ERGOMÉTRICA - vende

se, step, athletie 2001. Tratar: 371·
4741, hor, comI., ejKatia.

CELULAR - vende-se, mini startae
ej 3 semanas de uso. R$ 460,00.
Tratar: 9117·0895.

BUFFET - vende-se, quente e frio,
com 13 cumbucas. Tratar: 9123-5357. COLCHÃO - precisa-se (doado), de

casal. Tratar: 376·2926.

CACHORRO - vende-se, filhotes
Rotweiller. R$ 250,00. Tratar: 275·
2949, ej Fábio.

COMPUTADOR - vende-se, Itautee
4861S. Tratar: 274-8050.

MÁQUINA DE COSTURA - vende-se
ou troca-se, marca Kansai, ej 4
agulhas, ej todos aparelhos pj
rebater elástico. Tratar: 392-3705 ou

373·1828 ej Marieéia.

250 litros. Tratar; 9123·5357.

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

.iversos
ENCERADEIRA - troca-se, duas
enceradeiras por cadeira de nenê pj
carro. Tratar: 372,2675.

CACHORRO - vende-se, filhote de
Rotweiller ej 8 meses e dócil. R$
300,00. Tratar: 372·3970 ou 371-7390.

MÁQUINA DE ESCREVER - vende

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

FAZEMOS PÁTINA E DECAPÊ - em

móveis, restauração e artesanato em

madeira. Tratar. 9905-2929pu 275-2229.

CACHORRO - aceita-se doação de

Pineher õu poodle (macho ou tê

mea) Tratar' 373·3787

FORNO - vende-se, pj panificadora,
marca Venâncio, pj 120 pães fran

eeses, a gás e a vapor. R$ 700,00:
Tratar: 376·1090 MÁQUINA DELAVAR-vende-se, mar

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

FILMADORA - vende-se, marca
Panasonie, com tela. R$ 900,00.
Tratar: 372-3752 ej Vilson.

CACHORRO - vende-se, filhote de
Pincher nº O. Tratar: 276·3206.

ARO - vende-se, aro bolinha 14 ej
pneu. R$ 250,00. Tratar: 9992·4205. FRITADEIRA- vende-se, elétrica

industrial ej 2 cestinhas. R$
.

250,00. Tratar: 376-1699 ej Clóvis
ou Helena.

CACHORRO - vende-se, Pineher, R$
80,00. Tratar: 370·7481 a imite.

MÁQUINA PI MINI-PIZ;;::A - vende

se, nova. Tratar: 372·2436 ou

9104-2499.

ARTESANATO - vende-se, em
madeira crua. Tratar: 371-7242.

. FITAS DE VíDEO - vende-se, 310
fitas. Valor a combinar. Tratar: 9117-
1083 ej LuizCACHORRO - vende-se, filhote de

Coehau, mistura de Colli ej Chauehau,
6 meses e dócil. R4 200,00. Tratar:

LAJOTA ESTREADA - vende-se,
eestavada, concregrama, Tratar:
376-1566.

BANQUETAS - vende-se, 10, de
cedro, novas e pintadas. Tratar:
275·2949, ej Fábio.

MESA - vende-se, ej 8 cadeiras +

balcão. R$ 500,00. Tratar: 371-0750.FREEZER - vende-se, horizontal,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



12 CORREIO DO POVO

MASSOTERAPEUTA1
Massagens em Geral

IYIESA DE MUSCULAÇÃO - vende

se, somente a mesa sem os apare
lhos. R$150,00. Tratar: 372-3970
ou 9125-2722.

MESA DE SINUCA - vende-se, cf 15
bolas, bom estado. R$ 180,00.
Tratar: 372-0391.

MINI-USINA - vende-se, de leite,
seminova, 1 pasteurizador,.100 litros,
1 dosador selador, 1 bomba de inox

cf mangueira. Tratar: 9973-5212.

MOCHILA DE COURO - vende-se,
R$ 40,00. Ou troca-se por balança
até 5kg. Tratar: 276-3206.

MÓDULO PI CARRO - vende-se,
marca Stetsom, 500w, 4 canais,
seminovo. R$ 250,00. Tratar: 275-

3708 ou 9909-D502.

MÓVEIS - vende-se, balcão de pia e

armário para cozinha. Tratar: 373-3787.

OURO - compra-se, anéis, pulseiras
e correntinhas de ouro. Tratar:
9979-D605.

PORTA ROlÓ - vende-se, 1 porta
rolô cf 3m larg. por 4m alt., 2
portas rolôs cf 4m alt. por 2m larg,
Tratar: 370-2365.

SACO Pj CONFEITAR - compra-se.
Tratar: 276-3206.

SOM PI CARRO - vende-se, aparelho
CD marca kenwood, modo KDC 217, 4
alto falantes Pionner, 1 môdulo. R$
600,00. Tratar: 273-0050

RI'.·······,,·······r4;{;;J

GRUPOS GERADORES DE ENERGIA

.. Venda .. I.ocasáo *' Conserto" Montagem
l!'máquinas .Industria
e (omêt'dq 1It10•. - ME

Ttnbolhomos com .lIndOlS e tonserlos:
* MaIOres E�lg(lonárlol ''MoIOSSOtll
• l1JvQ lal. � Roçadoi,.
• Alplrmlor •.Mol0bombos
.. ComprcsWf '*' w.tre ou1ros.�.

215-0316/311-9421
9133-6136/9952-1838

.. Assistênda 2411s

www.irmaquinas.cjb.net
irmoquinos@uof.com_br

SOM PI CARRO - vende-se, marca
Pionner cf cd e 2 alto falante 69.
Tratar: 372-2432 ou 9104-2499.

TElEF9NE - vende-se, prefixo 371,
por R$ 300,00.tratar: 372-3970 ou

9125-2722.

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

371-1919.

TELEFONE - vende-se, prefixo 376.
Tratar: 376-0487 cf Regina.

TER A-FEIRA 19 de novemor�

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

VESTIDO PI COMUNHÃO - aluga
se. Tratar: 373-3787 cf Noeli.

VESTIDO DE PRENDA - vende-se, 2,
verde musgo cf bordado e marrom

cf bordado. Tratar: 275-2330 cf·
Zuleika.

VESTIDO DE PRENDA - vende-se, e
duas bombachas: R$ 180,00. Tra
tar: 372-3970 ou 371-7390.

PLANETGAME
* VENDAS *LOCAÇÃO " CONSERTOS EM GERAL

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
VíDEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.

• PLAVSTATIOO 2

'XBOK
• PLAVSTATION ONE
*DREAMCAST
• NINTENDO 64
• GAME BOV COLOR
• GAME BOY AOVANCE
• NINTENDO GAME CUBE

TELEVISÃO -vende-se, marca Philips
21', tela plana. Tratar: 9111-17Ô9.

TíTULO ACARAí - vende-se, vale 10

anos, sem mensalidade. R$
1.500,00. Tratar: 3704494.

VIDEOGAME - vende-se, play station
II, destravado. Tratar: 376-2206.

VIDEOGAME - vende-se, Nintendo
Game Cubo, cf 5jogos orig., 1 memory
card e 2 contr. orig, Tratar: 376-2206.

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.

VIDEOGAME - vende-se, super
Nintendo cf 2 controles e 5 fitas. R$
130,00. Tratar: 370-7174,

VIOLÃO - vendese,�
m?d. Folk, elétrico,CI
ativa + copa. R$ 36000
9975-2776 ou 372.2Ola'

acompanhant
(

(

1
n(

Somos Meigas, Carinhos
Iniciantes, Safadas

Divertidas e Sedutoras

o i
Os
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IPREJuízo: CASA DE ASSADORA FOI DERRUBADA COM A FORÇA DO VENDAVAL, OCORRIDO ONTEM À TARDE

CORREIODO POVO 7

ceu às 14:00 ho

oe 15/11 o Senhor

ON PEREIRA com

e de 41 anos, dei"

00 enlutados a es

a 1 filha mãe

ãos cunhados e

ais arentes e

os, O sepultamen
loi realizado em

I l1às 15:00 horas,
ndo o féretro do

ão da Igreja São

a ue seguindo para o

�ério Santo Antônio,

Chuva causou danos materiais
em casas e empresas da região

,

Até conseguir um lugar para
morar, Maria e os filhos vão

ficar na casa dos vizinhos.

Na hora do acidente,
15h35, ninguém estava no

local.

A guarnição do Corpo de
Bombeiros Voluntários de

J araguá do Sul também foi

acionada para prestar atendi
mento em três incidentes

originados pelo mau tempo.
Houve uma queda de árvore

e dois destelhamentos. Um foi

registrado na Estofaria Krau

se, localizada no Bairro Ilha

da Figueira - muitas telhas

foram removidas com o vento

-, e outro aconteceu no

Senai (Serviço Nacional de

Aprendizagem Industrial), no
'

Bairro Rio Molha.

(FABIANE RIBAS)

GUARAMIRIM - A chuva
forte e o vendaval ocorridos
na tarde de ontem, por volta
de 15h30, causou danos ma

teriais em algumas casas, em

presas, além de ter derrubado

árvores pela cidade. No Bair
ro Figueira foi registrado o

caso mais grave. A assadora
Maria Salete Strack, 38 anos,

separada, mãe de três filhos

(uni de 14 anos; outro de 12

e uma menina de 6 anos) teve
a residência derrubada pelo
vento. A casa de madeira, de
aproximadamente 45 metros

quadrados, localizada na Rua

Jaraguá, próxima à Mercearia

Reinke, despencou e dani
ficou todos os móveis e per
tences de Maria.

- Agora não sei o que
vou fazer. Meu ex-marido não

ceu à 1:50 horas
17 /11 o Senhor
10 LUIZ DE SOUZA
idade de 59 anos,
ando enlutados ª
sa 3 filhos noras

Desconsolada, Maria Salete pede ajuda da comunidade

me ajuda e com o salário que
eu recebo não vai dar para
comprar tudo o que eu levei
uma vida todi para adquirir
-, desabafa a assadora, que
trabalha um restaurante. "Eu

peço para que as pessoas que

possam me ajudar, entrem em

contato com minha vizinha,
a Rose, pelo telefone 373-

1158. Toda ajuda que receber

agora será bem-vinda", diz.
I'

5, saindo O féretro
apela Mortuária da
Lenzi segu indo
Qlemitério da Vila

Colégio Marista São Luís

Manhãs de Formação: Formar para a SOLIDARIEDADEctições abertas no
,

'oMarista São Luís

Colégio Marista São
lá está com as inseri
abertas para alunos/
,Oferecendo moder

,ttutura com salas es

S
'

,corno por exemplo,
aavidades de informá
,teatro, jogos, dança,
'dia, laboratórios de

ca
"

.

e clenclas, o Colé-
usca proporcionar
educ �

.

açao adequada às
Idades' divid .

ln IV1 uais e

nteXto Social em quesete. Por isso o Colé-
latist S�

,

a ao Luís é um

odeap diren izagem de
e d '

.

e
evangelização e

o Ins!, ._

Itulçao escolar
oSedu d

'

can os a "apren-�render r: .

P'
! aJazer, a conVl-

Il/icin I
.

rQtlllente, a sei'.

�
Os Encontros das Manhãs de

Formação tem como objetivo
principal proporcionar aos edu
candos oportunidades de desper
tar e desenvolver suas potenciali
dades, valorizando a própria vida
e predispondo-se a crescer nos

valores humanos e cristãos, den
tro da dinâmica de cidadania. Os
Encontros de Formação foram
realizados com todas as turmas

do Colégio e aconteceram duran

te todas as quartas-feiras do ano.

Com os alunos maristas de 1"

a 4a série do Ensino Fundamental,
os encontros de formação foram

de visitas na Associação de Ajuda
ao Deficiente Auditivo e Visual

AADAV E com as turmas de 5"

série ao terceirão, o projeto foi de-
, senvolvido nos Centros Munici

pais de Educação Infantil.
Para recrear as crianças, os alu-.

nos desenvolviam brincadeiras,
apresentavam teatros, danças,
história de fantoches e recreações
diversas. As oficinas desenvolvidas
nos CMEI eram preparadas com

ante�edência e divididas por gru
pos de alunos e, assim, num esque
ma de rodízio, as crianças podiam
usufruir de todas as atividades pre
viamente preparadas.

De acordo com a coordenadora
do SOR, Andréa Gomes Cardoso,
estes encontros foram momentos

demuita troca de carinho, experiên
cia, amizade, solidariedade e convi

vência.

Os alunos maristas partici
param com entusiasmo do projeto
e destacaram que a atividade trouxe
muito conhecimento, além de sair

da rotina.
"Para mim, foi muito rica essa

nossamanhã de formação. Que ex

periência maravilhosa! As crianças
foram extremamente receptivas, se
enturmaram muito fácil conosco,

brinquei com elas até cansar! E,
com certeza, até hoje nenhum can

saço físico pra mim foi tão gratifi
cante. Uma experiência de vida, que
eu gostaria de repetir muitas e mui

tas vezes", destacou a aluna, Marina
M. Fogaça, do 2° ano do Ensino

Médio.

Na condição de continuadores
do sonho de Marcelino Champag
nat, os Maristas vêm se empenhan
do numa educação solidária em

suas práticas educacionais. Além de

contribuir para o êxito escolar, essas

práticas são condições para a inclu

são social e para a cidadania, pro
porcionando oportunidades de for-

mação em valores sociais e habilida
des necessárias ao'desenvolvimento

pessoal.

Essa dimensão multidisciplina
da educação é relevante na missã
Marista.

Os Centros de Educação Infantil visitados: CM.E.! Gertrudes
Kanzler (Bairro:Vila Lenzi); CM.E.! Elsa B,ehling GrossKlags (Ilha
da Figueira); CM.E.! Guilherme Tribess (laraguá Esquerdo); CM.E.I
Márcio Marcatto (Ana Paula); CM.E.! Jader Marcolla (Água Verde);
CM.E.! Márcio Klinkoski (Vila Nova); CM.EJ Rosa Maria Donini

(Vila Lalau); CM.E.! Márcio Nicolini (Três Rios do Norte); CM.E.!
Franciane Ram'os (Vila Lalau); CM.E.! Carlos Emmendoerfer (Vila
Nova); CM.E.!wolgang Weege (Rio Cerro).

Nosso agradecimento a todas as diretoras e professoras pela
atenção e abertura para a realização de mais este trabalho formativo.

aiore .

O
S lnformações

telefone 371-0313
lia secretaria do

COlégio.
Alunos da turma 71 visitaram o CMEI Rosa Maria Donini
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A foto desta semana apresenta a recém inaugurada estação ferroviária,
.cu]o feito, segundo o relatório da RFFSA (Rede Ferroviária Federal Sociedáde

Anônima), ocorreu em 1943. É um prédio que apresenta traços construtivos

simples, como o são todos os prédios públicos (federais) construídos no

mandato de Getúl ia Vargas (1930-1945), mas com características muito

funci ena i s. Ornam, po rérn, sua fachada do i s pa i né i s, escu I p i dos em

argamassa, representando a riqueza transportada pela ferrovia e fica também
latente a idéia de que as indústrias gerariam o progresso do Brasil. (É uma

das leituras, dentre outras, que se pode fazer destes dois painéis)

,

A MORTE DE UM JUIZ (211)
Apresentando-se o major dois dias depois

ao serviço, ao entrar no paço deu um espirro.
- Dominus tecum -, disse-lhe um

soldado.
-' Não. diga dominus tecum, mas tecum

dominus! -, observou o major.
E solene:

José Inácio da Costa, apelidado o Capacho,
era poeta, ator e major do regimento dos

.

pardos, nos tempos coloniais.
Havendo-se mudado as vozes das manobras

militares, o major Capacho, ainda pouco - Não sabe que, agora, tudo está

prático, trovejou, e� exercício: mudado?
-' Armas ao ombro!
-, Não é armas ao ombro, sr, oficial -, Moreira de Azevedo -' . "Mosaico Brasi-

retorquiu-lhe o ajudante - é "ombro armas!" leiro", página 42

cure ser discreta ao

sua vida pessoal �
nhar. Sentimentos e

em casa vai ser
-

o para hoje.
erótica dará

Libra - Dia de sair de casa e

alações. Você
r contato com

ígio. Boa sorte

emliU·ft;\ÔVEôhquista amorosa.

Vá à luta!

Escorpião - As visitas aos

familiares distantes
átimas influências.
r muito paparicada
ceiro. Aposte no seu

es de carinho
1;!,'i!ijÇq()'1pp�q!illoroso, o seu

magnetismo icará em alta.
Câncer - Espere por ótimas
vibra õe Essa poderó ser a sua

orar e desfrutar
o estará' no ar!
m Touro ou

recidos. Relação
amora tegida.
Virgem -t-- Deverá receber

ções de carinho das
imos. Não se

e uma delas se

(4Iírculo
Italian �

�

CONHECENDO A ITÁLIA

Região Friuli - Venezia Giulia

Superfície: 7.8451<m
População: 1.245.000 habitantes
Densidade: 158 hab/km2
Capital da Região: Trieste

6
19

A região faz limites com a Áustria e a Iugoslávia.
As poucas planícies da região são férteis e cultiva·�

das quais extrai-se óleos das suas sementes, comoo�i
a coisa.

Criam-se suínos, dos quais faz-se um tipo dep
San Daniele, conhecido até no exterior.

.

Aindústria produz fibras sintéticas, produtos�u' an,

celulose, eletrodomésticos e concentra-se na regiãoo
naval de Monfa/cone.

Pela sua posição geográfica concentra-se l!3doe
italiano.

g!> <II

2° Festival Estadual de Música Italiana 1
Acontece nos dias 22 e 23 de novembro de 2002/no� 19;

A da Proeb, na cidade de Blumenau, o 2° Festival da io
Italiana.

Programação:
Dia 22 de novembro: en

19:30 hs - Shaw de Abertura com VecchioSC! ov,

20:00 hs - Apresentações das 22 músicasseled
22:30 hs - Shaw com Finestra dei Cuore;
23:30 hs - Divulgação das 12 (doze) músicasfi
Dia 23 de novembro:
19:30 hs - Shaw de Abertura com VecchioS
20:00 hs - Apresentações das 12 músicasfinj'
22:30 hs - Shaw com Jaime Pastre;
,2330 hs � Premiação dos vencedores e encerr .

Ingresso: Um produto não perecível.

Jantar Mensal

O Círculo Italiano, realiza no dia 29 de novembro/seu
jantar típico mensal, em sua Sede Social.

Os ingressos já estão a venda com a Diretoria, �Ol

membros do Coral e na

secretaria (370-8636),
a partir das 14hOO .

Venha prestigiar e

participar conosco,

Grazie!!

Valdir José Bressan
Presidente do '

Círculo

Sagitário - Sua intuição
estará /lAr Não deixe de

ha. Poderá rolar
ia no jogo da

m encontro secreto

itá-Ia.

Capricórnio - Você fárá o

para agradar as
Astral excelente nas

çõo, seja para
m namoro ou já
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/ POR EUG�NIO VICTOR SCHMOCKEL

'}'l História de nossa gente não pode ficar só
na saudade". O passado só é importante se

seu tempo foi bem empregado.
,.

A HISTORIA
68 ANOS
1934 (em continuação), a população local recebia com verdadeiro
�iasmo a unidade do Exército, verificando, desde logo, pela lhaneza de

oficialidade e disciplina da tropa, o justo conceito em que era tido o

o Exército. O 2° BE tinha a seguinte oficialidade: comandante, Josévia.
ostaMonteiro; subcomandante, capitão Carlos Gomes; ajudante, tenente
ré do Reis; médico, l° tenente dr. Aderwal Ferreira. Primeira companhia,
andante Sady Magalhães Monteiro;. subalternos: tenente Waronil de

I

u�uerque Lima; aspirante, Francisco Barroso. Segunda companhia,
andante, tenente Ariovaldo da Costa Araújo; subalternos, tenente

00 ano Domingues dos Santos; aspirante, Carlos Paes Leme Cangussú.
!adores: tenentes Sebastião Valeriano deMoraes;José Candido de Castro
edício Andrade.

era saudado pela imprensa jaraguaense pela sua

io ao cargo de governador do Rotary, Distrito 465, substituindo a

ovêncio Matos Neto. A solenidade acontecia no Clube Atlético

endi, com centenas de rotarianos dos 51 clubes do distrito, além de

overnadores, e seu sucessor, Luiz Roberto Franco, de Joinville.
orava-se, na ocasião, o nome do rotariano Oswaldo Heusi, que também
governador do distrito, na década de 60, saído das fileiras do Rotary
de Jaraguá do Sul.

fi r
torcultural de Jaraguá do Sul vinha experimentando, nos últimos anos,OI,. ,

notavel desenvolvimento, seja por iniciativa educacional seja por
ativa oficial. Na iniciativa cultural e educacional sobressaía a Scar
iedade Cultura Artística), que, em meados de ano, deveria acontecer a

entação ao público a primeira Orquestra de Câmara de Jaraguá do
.o Município s.ediava, no Parque Agropecuário, o 8° Campeonato
onal de Canários e o 12° Campeonato Catarinense de Ornitologia,
oção da Sociedade Jaraguaense de Canaricultura e Ornitologia e da
ração Ornitológica Catarinense. Em torno de 1,2 mil pássaros, entre
os, periquitos australianos e pássaros exóticos, estavam expostos, dos
�O de Jaraguá do Sul, que possuía um dos melhores plantéis de Santa
Oa.

19
.

e
99, o CDH (Centro de Direitos Humanos), com dois anos de

�cla, elegia a diretoria 1999-2000. Com apenas uma chapa registrada,
tIa o jornalista Sérgio Homrich dos Santos como coordenador-geral,
:a'o a Secretaria-geral para Dei�e Gomes; secretário, Afonso Quental

, tesoureira_geral, Leonor Barbosa; tesoureira, Maria Terezinha Bispo;
�de COmunicação, Maurílio de Carvalho; diretor de Base, Luís Clei

'!l,Conselho Fiscal era composto de Ivonete Estefani, Luiza Helena
,!vlarCI M

.

h

o endonça e Sandra Anacleto. .

rte ..

r'
sano Wandér Weege (Malwee Malhas) recebia o título de Cidadão

alIO deG' . .

d I C' d Vi d d
..

h'CI' . uaramltlm, outorga o pe a amara e erea ores o vizrn . o
PIO.

Ctetário WI '. .. .. .

fa (A .

erner Schuster e o prefeito Irineu Pasold prestIgIavam a

ád ssoclação dos Pequenos Agricultores Familiares e Artesãos de

IV °dSUI), urna loja,' na Praça Ângelo Piazera, no local da antiga Casa
ta o

\

enciad t� com o objetivo de criar um canal de comercialização
o, Inclusive 20 variedades sem agrotóxicos.

GERAL CORREIO DOPOVO 9

Palavras ...
A palavra faz parte de nossas vidas. Usamos

palavras para nos comunicar. Trazemos conforto,
consolo, amor, carinho, justiça e outros anúncios

através de palavras. Também xingamos, mentimos,
falamos palavras sem valor e cornprornisso.

Semelhanças ,e diferenças entre a Palavra de Deus

e as nossas palavras. A Palavra de Deus tem poder
de: criar (gênesis), tirar o povo da escravidão, conduzir
o povo à terra prometida e de orientar o povo em sua caminhada histórica. A

palavra se faz ser humano e vem morar entre nós. Ela tem o poder de curar,

consolar, de partilhar o pão, de ressuscitarpessoas. Deus cria e mantêm a

vida pela palavra. É assim que conhecemos a palavra de Deus! A palavra de

Deus nunca é vazia, sempre inclui e envolve a re�lidade em todas as dimensões.

Do outro lado, temos nossas 'palavras. Nossas palavras não têm mais o

mesmo valor e nem o mesmo poder. São tantas as palavras distas e escritas

sem compromisso. São simplesmente vazias! O que mudou? Será que foi a

palavra que perdeu o seu valor? Não! A palavra não mudou. A dificuldade está

em nós. A palavra está em descrédito por nossa culpa. A palavra sempre
continuará tendo o seu poder e seu valor. Cabe a nós, usá-Ia com mais

compromisso, pois somos testemunhas vivas de Deus. Ele confia a sua palavra
a nós. Por isso, vale a pela refletir a forma com a usamos. Deus nos dá a

palavra, ela não perde o valor e nem o poder, pois é como um rio que nunca

seca. Como nos ensina o livro de provérbios: "As palavras humanas são águas
I

profundas, e a fonte de sabedoria são rios que nunca secam". (Pv18.4). A
palavra é eterna.

Graça e paz em Cristo!

P. Vernei Hengen - Massaranduba - se

CÂMARA DE VEREADORES DE
JARAGUÁ DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL, SESSÃO DO DIA 14/11/2002. PRESIDIDA PELO VEREADORVITÓRIO ALTAIR LAZZARIS
O VERADOR AFONSO PIAZERA NETO'(PSDB) SOLICITOU INCLUIR NA PAUTA DEVOTAÇÃO O PROJETO DE LEI N.' 318/2002.
INDICACÕES APROVADAS poR 16 VOTOS DOS VEREADORES:
435/02; PAULO ADEMIR FLORIANI (PPB); DOTAR DE CAMADA ASFÁLTICAATRAVÉS DO "PROGRAMA NOSSO ASFALTO" A RUA ALVlN

MUUlER, EM TODAASUA EXTENSÃO, LOCAUZADA NO BAIRRO VIEIRA; 436/02; PAULO A. FLORIANI; IMPlANTAR UM POSTO DESAÚDE QUE
ATENDA O BAIRRO VIEIRAS ;
437/02; LORITA ZANom KARSTEN (PMDB); REAUZAR AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DE EDUCANDOS; 438/02; ADOÇÃO DE SINAUZADOR

ELETRÔNICO PARA PONTOS DE COLETIVO;
439;02; ANTÓNIO M. DA SILVA; PATROLAR A RUA AUGUSTO DEMARCHI, NO BAIRRO TRÊS .RIOS DO SUL;
440/02; ANTÕNIO MARCOS DA SILVA (PT); ASFALTAR OU DOTAR COM CAMADAANTI-PÓ A RUA JOÂO ANDRÉ DOS REIS. NO BAIRRO VILA LENZI;
441/02; JOSÉ PENDIUK DOS SANTOS (PT); ALARGAMENTO DA RUA_VICTOR WITHOSHI; 442/02;ABERTURA E L

IGAÇÃO DAS RUAS FRANCISCO HRYSCHKA, COM A RUA JOAQUIM FRANCISCO DE PAULA;
443/02; ANTÔNIO MARCOS DA SILVA (PT) E JOSÉ PENDIUK DOS SANTOS (PT) ; ASFALTAR OU DOTAR DE CAMADA ANTI-PÓ A RUA CARLOS ZEMKE.

NO BAIRRO RAU ; 444/02; CONSTRUIR PASSEIO PÚBLlCO(CALÇADA), NA RUA DOS IMIGRANTES. NO BAIRRO RAU ;

445/02; ADEMAR BRAZWINTER (PSDB); eAMADA ANTI·PÓ NA SERVIDÃO 531, NO BAIRRO JARAGUÁ ESqUERDO ;

446/02; EUGENIO MORETTI GARCIA (PSDB); INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS NA CALÇADA DA RUAWALTER MARQUARDT, PRÔXIMO O NR13l,
NO BAIRRO BARRA DO RIO CERRO; 447/02; IMPLANTAR CAMADA ANTI.pÓ NA RUAWALDEMAR LESSAMANN, NO CENTRO;

PROJETOS DE LEIS DO LEGISLATIVO:
273/02·2' VOTAÇÃO SECRETA; VEREADOR AFONSO PIAZERA NETO (PSDB); DENOMINA SERVIDÃO-A SERVIDÃO DE N' 5-179 PASSA A DENOMINAR·

SE GERHARD KLANN; 17 VOTOS.

275/02 ·1' VOTAÇÃO SECRETA; VEREADOR JEAN CARLO LEUTPRECHT (PTB); DENOMINA SERVIDÃO - A SERVIDÃO DE N' S· 53 PASSA A
DENOMINA-SE TEJA PAUL ERNEST LESSMÀNN; 18 VOTOS.
294/02 ·1' VOTAÇÃO SECRETA; VEREADOR JOSÉ PENDIUK DOS SANTOS (PT); DENOMINA SERVIDÃO - A SERVIQÃO DE N' S - 54 PASSA A

DENOMINAR·SE VILDE LENZI ; 16 VOTOS FAVORÁVEIS E 01 VOO EM BRANCO;
PROJETOS DE LEIS DO EXECUTlYO MUNICIPAL APROVAPos: ,

300/02 ·1' VOTAÇÃO - MODIACADISPOSITIVOS co ANEXO DEMONSTRATIVO DE METAS FíSICAS LOA. DA LEI MUNICIPAL N'2.969/2oo1. DE
18/12/2001. E SUAS ALTERAÇÕES. QUE ESTIMA A RECEITA E AXA A DESPESA DO MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL. SEUS ÓRGÃOS E ENTIDADES
PARA0 EXERCíCIO DE 2002, SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO VIGENTE EDÂ OUTRAS PROVIDENCIAS ; 16 VOTOS
301/2002·2' VOTAÇÃO.MODIRCA DISPOSITIVOS DO ANEXO DEMONSTRATIVO DE METAS ÁSICAS LOA, DA LEI MUNICIPAL NR 2.969/

2001, DE 18/12/2001, E SUAS ALTERAÇÕES, QUE ESTIMA A RECEITA E'RXA A DESPESA DO MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL, SEUS
ÓRGÃOS E ENTIDADES, PARA O EXERCíCIO DE 2002, SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.; 16 VOTOS .'
302/2002·2' VOTAÇÃO· 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 MUNiCíPIO DE JARAGuÁ DO SUL. SEUS ÓRGÃOS E ENTIDADES,
PARA O EXERCíCIO DE 2002, SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÕES DO ORÇAMENTOVIGENTE E DÂ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.; 16 VOTOS

ELÊTRICA ÁS CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A. -CELESC; 16 VOTOS
309/02·2' VOTAÇÃO· SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO VIGENTE; 16 VOTOS
308/02 ·2' VOTAÇÃO -AUTORIZA DOAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUiÇÃO DE ENERGIA; 16 VOTOS
318/02 -1' VOTAÇÃO- SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO VIGENTE-16 VOTOS
304/02 ·1' VOTAÇÃO· ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS E DÂ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; 15

VOTOS .

MOÇÃO N.' 18/02, DOS'VEREADORES ; ANTONIO MARCOS DA SILVA (PT) E JOSÊ PENDIUK DOS SANTOS (PT); MOÇÃO DE APELO COM O SEGUINTE
TEOR: "A CÂMARA DE VEREADORES DE JARAGUÁ DO SUL (SC). ATENDENDO SOLICITAÇÃO DOS VEREADORES AO LADO- SUBSCRITOS. APELA AO
CONGRESSO NACIONAL PARA QUE ELABORE UMA PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL (PEC) ALTERANDO O PARÁGRAFO 10. DO ARTIGO 201
DA CONSTlTUIÇÁO FEDERAL, ELIMINANDO A POSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS PRIVADAS NA GESTÃO DO SEGURO ACIDENTEDE
TRABALHO -SAl" 16 VOTOS.

.

NA PALAVRA LIVRE, O VEREADOR ROQUE BACHMANN (PSDB) CONVIDOU TODOS PARA EVENTO NA SOCIEDADEVlElRENSE. AGRADECEU
APOIO DO VEREADOR CARIONI MEES PAVANELl.O (PFL), NO CASO DO MENINO ANDERSON DA SILVA SANTOS. AGRADECEU AO DIRETOR DA
CÂMARA DE VEREADORES, RUY DORVAL LESSMANN APOIO EMPRESTADO Ã FAMíLIA DA COMUNIDADE. O VEREADOR PAULO ADEMIR
FLORIANI (PPB) PEDIU ENVIO DEOÁCIO Ã BRASIL lELECOM PARA ADEQUAÇÃO DA RAÇÃO DE TELEFONES ATRAVESSADOS EM PASSEIOS
DA CIDADE. DISSE DA SUA PREOCUPAÇÃO COM DESPESAS DO PODER PÚBLICO COM AS CRECHES, FAZENDO ALERTA DE PROBLEMA
SÉRIO PARA O MUNiCíPIO, NO FUTURO, OPINANDO A CRIAÇÃO DE NOVAMODALIDADE DEATENDIMENTO AS CRIANÇAS. O VEREADOR JOSÉ
PENDIUK DOS SANTOS (PT) AGRADECEU OS VOTOS A MOÇÃO, E DISSE NÃO CONCORDAR COM OPINIÃO DO VEREADOR PAULO ADEMIR
FLORIANI (PPB), NA.QUESTÃO DAS CRECHES, DIZENDOQUEASOWÇÃO É ORÇAMENTO PARTICIPATIVO. O VEREADOR IVO PETRAS KONELl
(PMDB), EM ALUSÃO AO EPISÓDIO ESTAMPADO NA IMPRENSA, ESCLARECEU QUE EM MOMENTO ALGUM HOUVE AGRESSÃO DE SUA
PARTE E, AO CONTRÁRIO, TENDO stoo MUITO HUMIUlADO.

NOVA SESSÃO FOI MARCADA PARA TERÇA-FEIRA, 19/11/02, PARA APRECIAÇÃO DAS CONTAS DO CODElAS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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[J ACIDENTE: PRF ATENDEU CASOS COM DANOS MATERIAIS E UM QUE A VíTIMA SOFREU LESÕES LEVES

Feriadão foi tranqüilo no

setor de segurança 'pública
I I

]ARAGUÁ DO SUL - o volta das 4h30. O condu- mo trauma no crânio, fra- LZE-7979, de Schroeder,
I feriadão do dia 15 de no- tor do veículo Uno, placa turas múltiplas pelo corpo. Airton Teixeira de SOUZ3,

I vembro foi tranqüilo para LXI��613, de Jaraguá do Os dois foram encami- 32 anos capotou o veí-

!
os policiais e bombeiros Sul, Luis Carlos de Freitas, nhados ao Pronto-so- culo e sofreu corte pro-
de plantão. Na Microrre� 37 anos, perdeu o contro- corro do Hospital São fundo no queixo, corte na

i gião do Vale do Itapocu, le do carro e bateu em José. Elaine foi internada região do tórax (lado es-

a PRF (Polícia Rodoviária uma árvore. na UTI (Unidade de Tra- querdo) e suspeita de fra-

Federal) atendeu dois ca- Informações dos so- tamento Intensivo), mas tura na costela.

sos de acidentes, um com corristas apontam que o não resistiu aos ferimentos Ontem, na Rua Walter

danos materiais e um que motorista sofreu trauma- e entrou em óbito dois Marquardt, a aposentada
a vítima apresentava lesões tismo craniano, fratura na dias após. Ana Bazzi, 74 anos, foi

leves. No Município, o perna, deslocamento de' No dia 17, por volta vítima de atropelamento,
Corpo de Bombeiros Vo- fêmur e escoriações pelo das 16h3S, os bombeiros Ela foi atingida pela moto
luntários foi acionado pa- corpo. A caroneira, Elai- deslocaram-se para aten- MBU-6442, de Jaraguá
ra prestar atendimento a ne Inez Giuriatti, 42 anos, der caso de capotamento do Sul, e sofreu suspeita
um acidente ocorrido na estava presa nas ferragens, na Rua 3 de Outubro, na de trauma no tórax e es-

Rua Domingos Rosa, no sofreu ferimentos consi- cidade de Schroeder. O coriações pelo corpo.
Bairro Águas Claras, por derados gravíssimos, co- condutor do Monza, placa (FABIANE RIBAS)

Incêndio destrói 80% de urna fábricanaBarradoRio Cerro

I�
]ARAGUÁ DO Su!- - A

guarnição do Corpo de

Bombeiros Voluntários

do, Bairro Barra do Rio

Cerro foi acionada para
atender caso de incêndio
ocorrido numa fábrica de

vime, localizada na Rua

Luiz Satler, na Barra do
Rio Cerro, em frente à

Pensão do Fabiano. O fa
to foi registrado na noite

do dia 14, quinta-feira,
por volta das 21 horas.

Para conter as chamas,
oito socorristas foram

encaminhados para o lo

caI, com dois ABT (auto
bomba-tanque) e um AT

(auto tanque) , levaram

aproximadamente 45

minutos para apagar o

fogo e fazer o rescaldo,
utilizando cerca de 11,5
mil litros de água. A fá

brica, de propriedade de

Egidio Mazzi, tem 90 me

tros quadrados, sendo que,
em média, 80% foi danifi

cado com o incêndio.

Segundo informações
dos socorristas de plan
tão, a causa do incêndio

é desconhecida. "O pro
blema é que o vime é ma

deira, o que propaga fa

cilmente o fogo, por isso
muita coisa foi dani-fica

da", explica um dos

bombeiros, (FR)

Academia Impulso vai promover eventos ecológicos
]ARAGUÁ DO SUL - A

Academia Impulso vai

promover eventos junto à

natureza, neste fim de se

mana, com o intuito de

oporrunizar estilo de vida

ativo e saudável. No sába

do, será realizado um pas
seio ecológico na Rota das

Cachoeiras, em Corupá.
As pessoas interessadas em

participar podem efetuar

as inscrições na secretaria

da academia. O passeio
inicia com um café da ma

nhã, às 7h20, na Impulso.

"A visitação às cachoeiras

promete bons momentos

com os amigos e família,
além de promover saúde
e bem-estar", garante a co

ordenadora de natação,
Marlise Klemann.

No dia 24, domingo,
acontece a segunda etapa
do quarto Circuito Merco
sul de Travessias. Desta vez,

/

a competição vai acontecer
na praia de Zimbros, em
Bombinhas, e vai contar

com percurso de 1,7 mil

metros. A Academia Im-

pulso participa com 38 na

dadores (entre 11 e 48

anos); destes, quatro são es

treantes: Elizabeth Bavares

co, GuntherMarson Faltin,
Vinicius Garcia e Laércio

,
'

Muller.

O quarto Circuito de
Travessias do Mercosul ini
ciou em 13 de outubro,
com a travessia da Lagoa
do Peri, em Florianópolis.
A academia jaraguaense
obteve a 12a colocação no

ranking de equipes -

dentre mais de 80 acade-

mias e clubes do Sul do País.

Os próximos eventos

ecológicos da impulso
serão: dia 7 de dezembro,
sábado, vai participar da
Travessia de Anhatomirim

(1,2 mil metros de per
curso), em Florianópolis;
dia 8, domingo, acontecerá.
a 20a Travessia Internacio

nal Lagoa da Conceição
(2,3,mil metros), também
na capital do Estado, e, no
mesmo dia, será realizado

Passeio Ecológico Costa

da Lagoa. (FABIANE RIBAS)

Megasena
concurso: 414

16,26-35-45-52-58

Quina
concurso: 1072

07 - 23 - 33 - 53 - 77

TE�ÇA-F��_��,,_�9 de ��_embrOa1 It

LNCTM realiza últimâ
'oT

�

etapa de torneio, dia 2
�
(
J

]ARAGUÁ DO SUL - A primeiro lugar no (
LNCTM (Liga Norte Ca- também será pre

' p
tarinense de Tênis de Mesa) Entre os clubes F
realiza a quarta e última eta- em destaque, a S

pa do Torneio Norte Cata- nicipal de Ensino (

rinense, valendo pelo ran- mental Ribeirão li \

king 2002, na Sociedade Es- dera com 1404 po
(
C

portiva e RecreativaMarisol, segundo está a E
p

no próximo sábado, a partir nicipal de Ensino
A

das 8 horas. Durante todo o mental Alberto Ba !
dia haverá jogos nas cate-

(
gorias Pré-mirim 9 anos, Pré- F
mirim 11 anos, Mirim 13 450 pontos. F
anos, Infantil15 anos,Juvenil As pessoas inte E
17 anos e Adulto. Às 19 em participar devem p
horas será realizada a cerimô- inscrição até o dia li h
nia de encerramento do tor- vembro, no Centro p
neio, onde serão premiados namento de Tênis� p
os três primeiros colocados (EstádioJoão Marca P

de cada categoria, no ran- escolas com os pro� G

king. A escola que estiver em autorizados, B

.ERRAMOS
Na maté�ia divulgada no Jornal CORREIO DOM

sábado, dia 16, sobre números de atropelament
Guaramirim, menciona-se o acidente ocorrido na

Bananal, no Guamiranga, no dia 11 deste mês, O

aponta que o ciclista Ivo Rodrigues teve a frente

pelo veículo' Kombi, placa MCE-0911, de Gua�

conduzido por Sérgio Luiz Betoni. Ao contrário
. divulgamos, o condutor da Kombi não cortou�

da vítima.

ESTADO DE SANTA CATARI�

Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul

A PREFEITURA MUNICIPAL �

JARAGUÁ DO SUL, solicita
comparecimento junto à Divisão
Recursos Humanos, no prazo de

(quarenta e oito) horas, da Sr

MARIA DO ROCIO MULLER, para�.
retorne as �uas atividades nafun
de Auxiliar de Enfermagem. 1

O seu não comparecimento, se

considerado "ABAN DONO � T

EMPREGO".

Jaraguá do Sul, 14 de novembro de 2

concurso: 267

03 - 10 - 17 .: 20 �

22 - 38 - 46 - 48 -

49 - 50 - 51 - 55 -

57-61-69-71-
72 - 85 - 89 - 96

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Bot�.
�anhos/ J- jogos/ V- vitórias/ E- empates/ D
�Gp· gols próprios/ GC- gols contra! SG- saldo de

lassificados do CORREIODOPOVO é

negócio certo!

Ligue para o 371 ..1919, e confira!

ESPORTE CORREIO DOPOVO 11

dos não ajudaram, mas o

alvinegro carioca também

não fez sua parte e acabou
derrotado por 1 a O, pelo
São Paulo, no Estádio Caio

Martins, em Niterói. Com
o resultado, o Botafogo
terminou o campeonato na

lanterna, com 25 pontos. O
tricolor conseguiu a décima

vitória consecutiva, che

gando aos 52 pontos. Na

próxima fase, o time vai

enfrentar o Santos, que ter
minou em oitavo, após a

derrota para o São Caeta

no, por 3 a 2. O presidente
interino do Botafogo, Re
nato Lourenço Jorge, vai
tentar evitar que a equipe,
rebaixada dentro de cam-

po, dispute a 2".Divisão do

CampeonatoBrasileiro em

2003. Ele diz que o grupo
só vai disputar a Segundo-

1 ° - Poderão participardo concurso artistas profissionais e.amadores,
em toda a região de abrangênciaGuiaFácil.

IREBAIXADOS: DIRIGENTES DO PALMEIRAS E BOTAFOGO NÃO ACEITAM ATUAR NA SEGUNDONA

Rodada do fim de semana definiu
os classificados do Brasileirão

\

O Palmeiras está rebai
xado para a Segunda Divi
são do Campeonato Brasi
leiro. Na tarde de domin

go; em Salvador, no Está

dio Barradão, o Verdão
não conseguiu passar pelo
Vitória, e perdeu por 4 a

3. O resultado acabou

com as esperanças alviver
des e levou o clube pela pri
meira vez em sua história

para a Série B. A equipe
baiana, apesar da vitória,
está eliminada do Brasilei-

. rão. O Palmeiras termina

sua partiéipação nesta edi

ção da competição com 27

pontos, na 24" colocação
na tabela. O Vitória chega
a 37.

Depois de quatro anos

de ameaça, o Botafogo
também acabou rebaixado

à Segundona. Os resulta-

2° - 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
existentes.

na se o Fluminense e o

Bahia também forem, já
que também caíram dentro

do campo e estão dispu
tando o campeonato co

mo convidados desde

2000. O presidente da Fe

deração Carioca de Fute

bol, Eduardo Vianna, de
clarou que é a favor da per
manência do time carioca

e do Palmeiras na 1 a Di

visão.

O Bahia conseguiu
vencer a Portuguesa, por 4
a 2, no Estádio Wilson

Barros, em Mogi Mirim,
fugindo do rebaixamento

para a Série B e pondo a

Lusa na, Segunda Divisão.

Em Brasília, o Coritiba

precisava vencer o Gama,
no Estádio Mané Garrin

cha, e torcer por uma

combinação de resultados

para classificar-se às quar
tas-de-final do campeona
to. Apesar de ser ajudado
pela derrota do Santos, o
time paranaense foi go
leado pelo rebaixado time

brasiliense, por 4 a O.

Os demais resultados

fora�: Atlético-PR 4 x O

Juventude, Flamengo 2 x

2 Guarani, Corinthians 1 x

1 Vasco, Cruzeiro 2 x O

. Goiás, Grêmio 1 x O Atlé

tico-MG, Paysandu O x 2

Internacional, Ponte Preta

2 x 3 Fluminense, Figuei
rense 2 x 2 Paraná e São

Caetano 3 x 2 Santos.

A próxima rodada será

dia 24, domingo, com os

seguintes jogos: Santos x

São Paulo, Grêmio x Ju
ventude, Fluminense x São

Caetano e Atlético-MG x

Corinthians.

3° - O tamanho da obra deverá ser na proporção de 50 x 40 (50cm na

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

confecção é de livre escolha.

4° - O titular dos direitos autorais do desenho a ser publicado será o
Guia Fáéil Editora de Listas Telefônicas, respeitando-se amenção do
nome ou assinatura do autor.

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 telefônicaGuiaFácil.

5° - Todos 'Os trabalhos passarão por uma prévia seleção através de

11�!l��,,'-''''''. uma comissão avaliadora, nomeadapelo GuiaFácil.

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

Shopping Center Breithaupt no período de 28111/2002 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.

7° - Os trabalhos deverão ser entregues até o dia 25/11/2002, no quiosque do
Guia Fácil, montado na entrada do Shopping CenterBreithaupt,

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 GuiaFácil,

8°_ Premiação para obra escolhida:
a) Publicação da obra na edição 2003 do GuiaFácil.
b) Publicação no editorial da lista de curriculum ou histórico do
autorda obra.

.

c) PrêmiodeR$500,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SUCESSO: CAMPEONATO DE SKATE TERÁ CONTINUIDADE NOS PRÓXIMOS ANOS, EM GUARAMIRIM

Competição de skate superou

expectativas dos promotores
GUARAMIRIM - A

Prefeitura promoveu este

final de semana, com apoio
-da Associação Guara Skate
Company e Instituto de

Reabilitação Encontro

com a Vida (de Jaraguá do
Sul), o primeiro Campeo
nato Sul-brasileiro de Skate

Amador, no Parque de

, Exposição PerfeitoManuel
de Aguiar. A competição
envolveu cerca de 150

adeptos deste esporte vin
dos de diversos Estados

do Sul do País, que com

petiram nas categorias Ini-

ciantes, Amador 1 e 2,
disputando R$ 7 mil em

prêmios,
Para promover esta

competição, a Prefeitura

trouxe duas pistas, uma de

Joinville e out�a de Floria

nópolis, que foram adapta
das em uma só, ''A inten

ção de organizar este even
to partiu do objetivo de

fomentara prática deste es

porte. No centro da cidade

há uma pista de skate que
é bastante freqüentada e

cada vez mais aumenta o

número de skatistas. Por

isso decidimos apoiá-los,
oportunizando esta com

petição para atrair novos

adeptos e trazer atletas re

nomados", destaca o chefe
do Departamento de E

ventos da Prefeitura,Jack
son Testoni.

A competição contou

com a presença de Adonis

Santiago, de Florianópolis,
profissional daNew Skate,
e Dimitri Sandalo, atleta da

Drop Dead, de Florianó

polis. "O nível dos compe
tidores estava melhor do

que eu imaginava, muitos

atletas bons estiveram nes

te campeonato", diz um

dos organizadores, Wagner
Darles de Araújo.

Entre os destaques es

tão os atletas Felipe (Gor-
, do), de Jaraguá do Sul, que
ficou em segundo lugar na
categoria Iniciantes, e Sid
neyViridiana, quinto colo

cado também na Iniciantes.

Devido ao sucesso e

receptividade do evento, a

Prefeitura deve dar conti

nuidade à realização do

campeonato nos próximos
anos. (FABIANE RIBAS)

ClubeKentucky ficou em 3° na Copa Brasil de Canoagem
]ARAGUÁ DO SUL - O

Clube de Canoagem Ken

tucky conquistou a terceira

colocação por equipe na

Copa Brasil de Canoagem
Velocidade, ocorrida na

cidade de Florianópolis, no
feriado do dia 15 de no

vembro. A equipe do Ken
tucky foi, a única de Santa

Catarina a competir na

copa, e garantiu excelentes'
resultados. O grupo, for
mado pelos alunos da es

cola que o clube mantém
e orientados por Adilson

Pommerening, conquistou
a terceira colocação na pro
va de 1<2 500 metros Sê

nior, juntamente com um

canoísta do Rio de Janeiro.
Os resultados foram os

seguintes: Kl Cadete 500

metros (15/16anos),Dió
genes Roas ficou em quin
to lugar, e Lucas Markieu

visi, em sexto; naKl Sênior

500 metros (acima de 18),

Divulgação

Atletas que representaram Jaraguá do Sul na canoagem

Adilson Pommerening foi em sexto e Renan em séti-
o sexto colocado; na K2 mo; na Kl Junior 200 me-
Cadete 500 metros, Dióge- tros, André foi o sexto co-

nes/Lucas ficaram em locado;na Kl Sênior 200,
quarto lugar e Edson Pe- Adilson ficou em sexto; na

reira/Renan Regert, em Kl Cadete 200, Dióge-
quinto; K2 Junior 500 me- nes /Lucas, quarto coloca-

tros (17/18 anos), André dos, e Edson/Renan� em

Soares de Sousa/José Her- quinto; na 1<2 Junior 200
bert Freitas garantiram a metros, André/José em

quinta colocação; na Kl quarto; na I<2 Sênior 500

Cadete 200 metros, Dióge- '1 metros, Adilson!Gustavo
nes ficou em quinto, Lucas (do Rio deJaneiro) terceiro

colocados, e na I<2 Sênior

200 metros, Adilson/Mar
celo (do Rio Grande' dOI

Sul), em quarto.
- Foi um sucesso a

participação do Canoken,
principalmente por utilizar
mos equipamentos ultra

passados e com canoístas

de 14 anos participandona
categoria 15/16 anos -

,

COmenta o presidente,
Darlei Friedel. Ele enfatiza

que a participação destes
.

alunos serviu de incentivo,
.

além de aprendizado. "Es
peramos para o ano que
vem termos um melhor

apoio ao nosso esporte pa
ra podermos trazer muitas
medalhas para o Muni

cípio", ressalta.
A participação do

Kentucky contou com o

apoio da FME (Fundação
Municipal de Esportes) de
Jaraguá do Sul e daWizard

Idiomas. (FABIANE RIBAS)

Atletas jaraguaenses em busca de novo título na Olesc

,

[ ,

]ARAGUÁ DO SUL -

Campeão da primeira edi

ção da Olesc (Olimpíada
Estudantil de Santa Catari

na), no ano passado, quan"
do ficou apenas um ponto
na frente, de Blumenau,Ja
raguá do Sul busca o se

gundo título da Olesc, que
rrucia na quinta-feira e

prossegue até dia 30, na ci
dade de Xanxerê, onde es

tarão reunidos represen
tantes de 62' cidades de

Santa Catarina. "Sabemos

que não será fácil conse

guirmos o bicampeonato,
mas temos condições de

obter boas pontuações em

todas as modalidades",

avalia o diretor Técnico da

FME (Fundação Munici

pal de Esportes), Hercílio
Mendonça da Rosa, acres
centando que, desta vez, a

delegação j<iraguaense con
ta com 16 equipes - duas

a mais que em 2001 -,
totalizando 190 integrantes,
entre atletas, técnicos, diri-

gentes e pessoal de apoio.
J araguá do Sul compete
nas seguintes modalidades:
futsal, GRD (Ginastica Rít
mica Desportiva) e vôlei

feminino; tênis de campo
masculino; atletismo, bas

quete, handebol, natação,
tênis de mesa e xadrez; to
das nomasculino e feminino,

19 de novembro

Ajinc/Urbano/FME traz

novos títulos para OMuci
]ARAGUÁDO SUL - A

Ajinc/Urbano/FME par

ticipou do último cam

peonato estadual do ano,

realizado no fim de smana

passado, na, piscina da

UFSC (Universidade Fede

ral de Santa Catarina), em
Florianópolis. Acompa
nhando os resultados da

natação feminina a equipe
masculina do grupo jara
guaense conquistou um tí

tulo inédito - campeão
catarinense Infantil. No ano

, passado, a equipe ficou em
terceiro lugar, nestemesmo
campeonato.

As atletas da categoria
Infantil também garanti
ram a primeira colocação,
além do quarto lugar Juve
nil feminino e segundo na

Júnior 1 feminina.

No geral, a equipe
Ajinc/Urbano/FME con

quistou 49 medalhas, sen
do 32 de ouro, 9 de prata
e 8 de bronze. Somaram

se a estas medalhas mais 6

troféus.

Entre os de�
competição, no

foram as nada0
bara Herman
Martins, Talita
Marina Fructuozo
Franzner. Já no

Eduardo Junhl,
Franzner da Silvai
do Marcatto, A

para este campeo
15 nadadores,

- Semdú��

equipe jaraguaen,
que foi formada

Pela primeira vez

nossa eqUIpe m

conquistando UlI

Sem contar o titulo

do masculino, a\
dade no femi�ho
luta.

,

Neste estadml

duas grandes reí

Eduardo Marcatto

ardo Junkes, que,

NOTAS
AVALIAÇÃO
A FME (Fundação Municipal de Esportes) elU

dando os professores que participaram doscam

escolares promovidos pela entidade - e con

todos os seus dirigentes e técnicos - para um

de avaliação dos eventos realizados este anoepafl
de possíveis mudanças de regulamentos para
reunião está agendada para as· 8 horas do diab

zembro, no auditório da Wizard de Idiomas,
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