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Horst Baümle

Na manhã de domingo último, aproximadamente 400 moradores compareceram à reunião realizada com a

Conforto com muita C[&e - presença do prefeito de Schroeder, Osvaldo durck, para, juntos, tentarem definir a situação da Vila Amizade
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Vila Amizade será atendida por
Schroeder até o final deste ano

(

Até o final do ano, os cerca de 1,4 mil moradores

da Vila Amizade continuam a receber atendimento
de Schroeder, Depois disso, a localidade 'passa a ser

responsabilidade da administração do município de

Guaramirim, que, por lei, tem direito ao local que
erroneamente era considerado área de Schroeder,
devido a um erro cartográfico cometido há 38 anos.

PAGINA 7

Fotos: Cesar Junckes

Motorista-perde controle do caminhão ao desviar
de automóvel, em Guaramirim. Página 10
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Revista em quadrinhos desen
volvida pela Cromoart e patro
cinada pela lunelli será distri
buída às escolas públicas. Pági
na 6

Bicampeões festejam
a conquista em IS

Atletas jaraguaenses comemo

ram o bicampeonato da Olesc

(Olimpíada Estudantil de Santa

Catarina).
PÁGINA 12

Ginásio de Esportes Duas Rodas mais uma opção de
lazer e entretenimento aos funcionários. Página 5

Moedas (2)
COMPRA VENDA

COMERCIAL 3.6250 3.6300

PARALELO 3.5200 3.6000

TURISMO 3.4400 3.6300

Voelt rn roce UIn colégio as.IRtf
DA EDUCAÇÃO INFANTIL AO' ENSINO MÉDIO" ACONTECE UMA .JORNADA ONDE a ALUNO E

,a COLÉGIO CAMINHAM LADO A LADO, AMBOS ENSINANDO, APRENDENDO E CONSTRUINDO

UM FUTURD FEITO DE LIBERDADE, AMOR E RESPEITO PELO SER HUMANO, E NATUREZA.
A
COLEGIODMNAPROmclA

OS E 06/1 2/2002 • ALUNOS DO COLÉGIO
09 E. 1 0/1 2/2002 • ALUNOS Novos

RESÊ�VAS E INFQRMAÇãEs NA SECRETARIA oi:; ;371'07'79
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TERÇA-FEIRA}) de dezembro de 20�

A pior opção
MALCON TAFNER - Coordenador do lCPG (Instituto
Catarinense de Pós-Graduação)

Confesso que o dia 22 de novembro de 2002 foi um dia
infeliz para o ensino superior brasileiro. Provavelmente poucos

perceberam, mas diversos jornais por todo o País publicaram
notícias sobre a educação, com os ,seguintes dizeres� "PT quer
dificultar a abertura de novos cursos", "PT pede que MEC cancele

novos cursos superiores", "Sistema de autorização de novos

cursos pode mudar", e outros. É, parece que finalmente os radicais

do novo governo estão acordando. E pior. Parece que eles
\

resolveram começar pela educação.
Lendo essas notícias pude refletir um pouco sobre o que foi

publicado e gostaria de analisar algumas dessas posições desse

governo vindour�\ Quando o enerevístado foi perguntado sobre

o reajuste dos salários das universidades federais, a saída foi a

clássica resposta do não comprometimento, ou seja, responderam
que não são governo e que por isso esse assunto será discutido

diante de uma mesa de negociação somente após a posse do

novo presidente. Mas, mesmo não sendo governo, estão

afirmando que vão impedir novas autorizações de cursos, fechar

outros já autorizados e, sobretudo, fechar o Conselho Nacional

de Educação. Eu acho isso bastante radical para quem se vendeu

. como iight.
Este discurso é incoerente, pois se reconhecem que não

possuem dinheiro sequer para reajustar os salários dos atuais

professores e funcionários das universidades .fedetàis, como é

que pensam em expandir o erisino público gratuito em nível de

terceiro grau para suprir um espaço que hoje é preenchido pela
iniciativa privada? A nossa população clama por educação em

nível superior. Só para se ter uma idéia, entre 2000 e 2001, tivemos

um acréscimo de 16% no número de estudantes no ensino

superior.
. J

Prezados leitores, 16% de crescimento em apenas um ano de

intervalo é muita coisa. E isso significa que existe demanda

reprimida na nossa educação, que vem de longa data. O atual

governo proporcionou a expansão do ensino superior no País,
permitindo a iniciativa do setor privado. Graças a essa política, as

,

matrículas do período noturno na rede privada passaram de 711

mil para 13,9 milhões entre 1995 e 2001, num crescimento de

96%.

Agora, parece que o nosso novo governo não vê dessa forma.

Insisté que o ensino" deve' ser público e gratuito sempre, não

importando se o ensino privado ê bom ou não para a sociedade.

Aliás, o que menos importa parecem ser as vantagens sociais, às

vezes parece que o importante é que ninguém esteja ganhando
,com isso, ou seja; obtenha lucro como fruto do trabalho e do

risco como empreendedor.
.

\E claro que estudar de graça parece ser melhor do que pagar.
Mas ainda acho _que a liberd�de -de escolha é um direito exclusivo

. do aluno frente às vantagens que as instituições oferecem na sua

formação. Em um estado livre e democrático, esse direito pertence
aos cidadãos, E, se o Estado não possui meios de atendê-los,
colocando instituições públicas e gr,atuitas País a fora, é solução
sim deixar que a própria sociedade o faça. Os dois sistemas

(público e privado) podem e devem coexistir em harmonia. E a

existência de um não implica na falência do outro. E se o problema
é a qualidade do ensino, então o governo que fiscalize para
assegurar a qualidade. Mas a pior opção é, sem dúvida alguma,

:.n,ão permitir que a sociedade .estude ....

,

Artigos para Carta doLeltor.devem W enviados para Rua Waiter Márquard\'.l.180,ou pelo e-mail:
cp.redacâo@)orl\<llco�reiodopovo,com.br. As cartasdevemconter Ó Ilfldereço ou telefone para contato"
O jornal' se reserva o' direito de sintetizar o texto e fazer,as correções ortográfiCas e gramaticais necessárias.

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a 'opinião do jO[l1�·
__..

Lição positiva é o resultado
das urnas acolhido com sere

nidade no cenário internacio

nal e respaldado por todos os

segmentos da sociedade. No

Império, um homem como Lu

la, sequer poderia votar. A

Constituição estabelecia que
apenas os "homens bons" ou

"cidadãos de bem", com renda

superior a 200 mil réis, tinham

direito ao voto. A República.
baniu esta exigência, mas ne

gou o' voto às mulheres e aos

mendigos. Prudente de Morais

foi eleito em 1894; o voto não

era secreto. Dos 17 milhões de

brasileiros, apenas 300 mil vo

taram. No século 19, o presi
dente eleito do Brasil não teria

direito a votar. Na democracia
de 2002, elegeu-se com a

maior votação da história.

O pleito de 2002 ofereceu

episódios que precisam ser

avaliados. O primeiro, e senão

o mais importante, foi a estra

tégia adotada pelo partido p.ara
ganhar as eleições. Duda Men

donça, o mais polêmico mar

queteiro político do País, es

teve à frente da publicidade
que envolveu e emocionou os

brasileiros. Sua tática foi

CORREIO DO POVO
Publicado desde 1919

Diretor-presidente: Eugênio V. Schmõckel

DNA próprio
rE se mencionar um local

onde grandes
investimentos dão certo e

se consolidaram frente ao

País. com certeza

estaríamos nos referindo a

Jaraguâ do Sul '-1
resgatar uma figura emocional
de Lula. O que mudou foi a

forma, ou seja, o clima, o corte

da imagem, sua fisionomia
evidenciando seu conteúdo,
ideologia e expressão.

O resultado, todos nós já
conhecemos! O sucesso da

campanha presidencial foi,
muito elogiado e também
criticado. Mas deu certo e isso
é o que importa. Estratégia,
portanto, é a palavra do mo

mento. Nas grandes cidades, o

vestibular para a faculdade de

Marketing e Propaganda
ultrapassou o número de inscri

tos para os cursos de Medicina,
Odontologia e Direito. Uma

assessoria de qualidade é capaz
de transformar pequenos
negócios em grandes investi

mentos. E se mencionar um

local onde grandes investimen

tos dão certo e se consolidaram

frente ao País, com cena

estaríamos nos referinda

Jaraguá do Sul.

O próprio diretor-exeo

vo da ADTP (Agência de D.

senvolvimento Tietê-Param

Carlos Roberto Silvestrin.i
São Paulo, fez um perfil
cidade e concluiu, na n�unii
semanal da Acijs/Apevi, ql
,

J araguá do Sul tem DNl

próprio que precisa ser pre:.,
servado em diversos setor��
da economia e de negócios,

Uma prova deste reconk

cimento é a realização da en·

trega do prêmio Top de MarIe

tíng da ADVB (Associaç'
dos Dirigentes de Vendase

Marketing do Brasil) - Sec·

cional de Santa Catarina que
acontece, pela primeira vez,

fora da sede, em Floriano,

polis. O Clube Atlético Bae

pendi será palco dos ma�
. notáveis profissionais de mal

keting, que demonstrarão a

estratégias utilizadas pelas em·

presas para resolução �

problemas. Um evento queva
reunir líderes empresariais d

todo o Estado, que vão clivi�
uma gama de conhecimentO
com os convidados.

REDAÇÃO E DPTO. COMERCIAL: Rua Coronel Procópio
Gomes de Oliveira; 246, Centro - CEP 89251-200 -

Caixa Postal19 - CEP: 89251-970 - Jaraquá do Sul � SC.
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ENTRE ASPAS

RESPOSTA
O advogado Altevir Foga
ça Júnior afirma que
desafia o deputado esta

dual Ivo Konell a tentar ex

pulsá-lo do partido (pMDB),
conforme nota divulgada
recentemente pela Assesso

.

ria de Imprensa do deputa
do e veiculada no COR·
REIO DO POVO. De acor

do com o advogado, o de

putado Ivo Konell entrou

em contradição ao, primei
ramente, dizer que ele (Fo
gaça) não era filiado, e

depois anunciou que iria

expulsá-lo do partido. Fo

gaça afirma que é filiado ao

PMDB desde fevereiro do'
ano passado e que Konell
não é presidente do partido.
"Konell deveria cuidar da
vida ele. Mas o importante
é saber que ele (Konell) foi

afastado", afirma.

INADIMPLENTES
Do deputado estadual

Francisco de Assis (PT) foi

aprovado projeto de lei que

proíbe as empresas conces

sionárias, fornecedoras de

água e energia elétrica de in

terromper o fornecimento

por falta de pagamento. Se

gundo o parlamentar, pes

quisa que fundamentou seu

projeto constatou que en

tre os cem maiores devedo

res de energia elétrica e água
a maioria é empresa, po
rém, poucas estão com o

fornecimento interrompi
do. Diante disso, o deputa
do considera justo que a

inadimplência de deter

minados consumidores

residenciais - desempre
gados ou com casos de

doença na família - não

tenham os serviços corta

dos.

"Desejo, de coração, sucesso a todos que ficam
e aos que ingressaram agora." (A afi rmação é do

deputado federal Eni Voltolini (PPB), ao despedir
se da política partidária, durante a última reunião
do ano do Eixo de Desenvolvimento do Vale do

Itapocu)

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Dr. Daniel Antonio Wulff
CRM 8835

Membros titulares da sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia

I PLANEJAMENTO: DEPUTADO FEDERAL ANUNCIA PROJETOS DE TRABALHO PARA OS PRÓXIMOS ANOS

Paulo Bauer encerra período
como vice-governador de se

ldeli acompanha Lula em viagem à Argentina e Chile
]ARAGuA DO SUL - A uma visita ao Congresso na América do Sul. Já o muitos acordos e uma 10.-

deputada estadual e sena- Nacional e uma recepção Chile foi escolhido aten- calização geográfica privi-
dora eleita pelo PT, Ideli na Embaixada do Brasil dendo convite do presi- legiada, que nos ajuda a

Salvatti integra a comitiva em Buenos Aires. No Chi- dente Ricardo Lagos (par- ampliá-los", afirma Ideli.

do presidente eleito, Luiz le, Lula terá um encontro tido Socialista). Para a de- Na última quinta-feira,
Inácio Lula da Silva, à Ar- com o presidente Ricardo putada e senadora Ideli Ideli já se reuniu, em Bra-

gentina e ao Chile. A dele- Lagos e visitará a Cepal Salvatti a viagem represen- sília, como o embaixador

gação brasileira saiu de São (Comissão Econômica ta o primeiro passo de um do Chile no Brasil, Carlos

Paulo no domingo último para a América Latina e trabalho que pretende reali- Eduardo Mena. A reunião,
e retorna amanhã. Na Ar- Caribe). zar para ser também a se- solicitada pelo embaixa-

gentina, Lula vai se encon- Argentina e Chile são nadora do Mercosul. dor, serviu para trocar in-

trar com o presidente Edu- os primeiros países a se- "Nós, de Santa Catarina, te- formações sobre os acor-

ardo Duhalde, e também rem visitados pelo presi- mos extremo interesse em dos comerciais existentes

com o prefeito de Buenos den-te eleito. A Argentina reavivar o Mercosul e am- entre o Estado de Santa

Aires, Anibal Ibarra. Cons- pode ser o principal par- pliar as relações com esses Catarina e o Chile e iniciar

ta da programação ainda ceiro comercial do Brasil países, com os quais temos conversas para ampliá-los.

]ARAGuA DO SUL - O

vice-governador e de

putado federal eleito Paulo

Bauer esteve ontem emJa
raguá do Sul, como convi

dado, para participar da

última reunião do ano do

Eixo de Desenvolvimento

Regional. "Não vim como

vice-governador, mas co

mo deputado federal elei

to, para conhecer mais a

fundo as necessidades e

prioridades da Região do

Itapocu", esclareceu Bauer.

Como vice-governa
dor do Estado, Bauer ex

plica que no pouco tempo
que ainda lhe resta neste

cargo, vai conduzir a ação
do governo no sentido de

facilitar o início da futura

administração. "O próxi
mo governo terá a obriga
ção de ser o melhor gover
no que Santa Catarina já
teve, porque está receben

do o Estado saneado, com

crédito perante às institui

ções firíanceiras e de fo

mento nacionais e interna

cionais, organizado admi

nistrativamente e com

César Junkes/CP

Bauer diz que projetos devem ser implantados em 4 anos

obras em andamento em

todo o Estado e em todas
as áreas", argumenta..

Como deputado fede
ral eleito, Bauer ressalta que
seu programa de trabalho
deverá ser efetivado nos

próximos 4 anos e que será

implantado de forma gra
dativa. "Não se pode co

meçar em alta velocidade

e ao fim descobrir que
todo o trabalho foi insufi

ciente. O importante é ter

boas estratégias e um cro

nograma de trabalho bem

definido para alcançar, no

período do mandato, bons

resultados", ensina o po
lítico.

Entre as ptopostas de

governo do deputado está

a duplicação da BR-280.

Neste caso, Bauer salienta

que talvez sejam necessários

mais que 4 anos, devido à

complexidade do assunto.

"Outros casos precisam de

contínuo aprimoramento,
como a redução do custo

Brasil, e outros projetos
precisam ainda de debates

de maior alcance, como as

políticas públicas", exem

plifica.
N o que se refere ao

-

próximo governo federal,
Paulo Bauer reconhece que
o momento é único e de

grandes mudanças ideoló

gicas. "O novo governo

perdeu o cheiro de acade

mia e está agora com mais

cheiro de povo. Mas gosta
ria de saber que tipo de

apoio o povo dá ao novo

governo", questiona o de

putado.
(MARIA' HELENA DE MORAES)

O deputado federal Eni Voltolini (PPB) e candidato a

vice-governador na chapa de Esperidião Amin participou
da última reunião do ano do Eixo de Desenvolvimento

da Microrregião, realizada ontem pela manhã, no Cejas
(Centro· Empresarial de Jaraguá do Sul). Voltolini

aproveitou a oportunidade para agradecer o apoio que
recebeu aqui na região e enfatizou que continua à

disposição da comunidade de Santa Catarina,
especialmente da Região do Itapocu, na tentativa de

. solucionar os problemas relacionados à coletividade.

Voltolini salientou que, mesmo não conseguindo se eleger,
aposta no sucesso dos políticos eleitos em Santa Catarina.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4 CORREIO DO POVO ECONOMIA TERÇA-FEIRA,3 de dezembro de 200

IINÉDITO: CLUBE ATLÉTICO BAEPENDI SERÁ PALCO PARA A PREMIAÇÃO Tor DE MARKE11NG

Concorrem ao prêmio empresas
,

com resultados estratégicos
]ARAGUA DO SUL -

Pela primeira vez na histó
ria da ADVB (Associação
dos Dirigentes de Vendas
e Marketing do Brasil) -

Seccional de Santa Catari

na, que o local de premia
ção das dez empresas indi
cadas ao prêmio Tap de

Marketing não acontecerá

em Florianópolis, afirmou
o presidente-executivo da

ADVB, Giancarlo Tome

lin, na reunião semanal da

Acijs (Associação Comer
cial e Industrial de Jaraguá
do Sul), realizada ontem, às
18 horas, no Cejas (Centro
Empresarial de Jaraguá do

Sul).
Segundo ele, o motivo

desta alteração é uma meta

da diretoria em interiorizar
a abrangência da ADVB, e

,

a escolha por Jaraguá do
Sul partiu do vice-presi
dente da entidade, Leonar
do Fausto Zipf, superin-

Cesar Junckes/CP

Presidente-executivo da ADVB, Giancarlo Tomelin

tendente da Duas Rodas

Industrial. A entrega �os
troféus acontecerá no dia'
12 de dezembro, no Clube

Atlético Baependi, a partir

das 20 horas. Os ingressos
já estão à venda na Acijs, a

R$ 40,00. "Nossa expecta
tiva é atrair um público de
400 pessoas, entre empre-

sários, profissionais e estu

dantes ligados ao marke

ting, e autoridades locais",
diz.

PERFIL - O prêmio
Top de Marketing é o

maior evento ligado ao

ramo de marketing do

País. No Estado estão ins

critas 31 empresas que de

senvolveram cases relacio

nados com as soluções
estratégicas adotadas para
a resolução dos problemas
que, .

ao serem implemen
tadas, atingiram excelentes

resultados. "Os trabalhos
são analisados por cinco

pessoas, cujos nomes não

são revelados, que vão sele

cionar os dez ganhadores
do prêmio." Este resulta

do vai ser divúlgado no dia
\.._

5 de dezembro, na Capital,
e divulga�o através do

jornal Tap de Marketing",
esclarece.

, (JULIANA ERTHAL)

Aijs realiza jantar e posse da nova diretoria
]ARAGuA DO SUL - A

Aijs (Associação das Imobi

liárias de Jaraguá do Sul)
realizou, na última sexta-fei-

ra, por volta das 19h30, no

Restaurante Itajara, um jan
tar de confraternização e

posse da nova diretoria, pa- \

ra os anos de 2003/2004.
Assumiu a presidência a

empresária Dalma Salai,
proprietária da Imobiliária

Seculus, e Renato Piazera

Junior, a vice-presidência.
Na solenidade de aber

tura houve o pronuncia
mento do presidente em

exercício, Dieter janssen,
que relatou particularidades
da sua gestão e enfatizou
o agradecimento para com

todos os associados.
Em seguida, Dalma

discursou apresentando
suas expectativas de traba
lho junto aos órgãos com-

I

petentes, como Prefeitura,
Samae e Corpo de Bom

beiros, visando agilizar o

atendimento prestado aos

empresários ligados ao

Horst Baümle

Empresária Dalma Salai substitui o presidente em exercício, Dieter Janssen

ramo imobiliário. "Tempo
é dinheiro", acrescenta, le
vando em consideração
que o setor industrial, na sua

,

opinião, tem mais privilé-
gios. Outro assunto abor

dado pela presidente eleita
é a integração da equipe,
que conta com 30 associa

dos, e reúnem-se uma vez

por mês, na sede reservada

pela presidência.

Dalma fez uma retros

pectiva' deste ano e con

cluiu que, devido às incer

tezas referentes ao futuro

presidente do País, muitas

pessoas decidiram realizar

seus negócios, colocando
seu dinheiro em circulação,
principalmente nos meses

de agosto a novembro, a

geração de bons negócios
para o setor imobiliário.

Para 2003, Dalma afir
ma que a expectativa é a

efetivação de bons resulta

dos para o, setor imobiliá

rio, haja vista que muitas

propostas políticas foram

explicitadas para viabilizar
a aquisição di casa própria.
A Aijs completou 12 anos

de fundação e participa
com projetos em benefício

da comunidade. (JE)

INFORM
CURSOS
A Brainstorrn Treinamento e Idiomas, .em parceril
com a Acijs (Assçciação Comercial e Industrial de

Jaraguá do Sul), oferece, a partir de amanhã, na sede
da Brainstorm, localizada na Rua Maximiliano
Hiendlmàyer, 31, BaepenCY, os cursos intensivos de

Alemão, Espanhol, Francês e Inglês através de aulal
dinâmicas e com ênfase em conversação. As turrns

são compostas por, no máximo, cinco pessoas, e terãc
três semanas de, duração, que equivalem a um sernesm
letivo. O investimento é de R$ 280,00 ou em dual

parcelas de R$ 150,00, com material incluso. Mais in

formações no telefone 371-1044 ou acijs@aci
js.com.br. No site wwwbrainstorms.com.br encontra

se o conteúdo do curso de sua predileção.

SEBRAE
A Acijs (Associação Comercial e Industrial de Jaragu:
do Sul) e Apevi (Associação das Micro e Pequena
Empresas do Vale do Itapocu), em parceria com (

Sebrae (Serviço de Apoio às Micro e Pequena
Empresas), iniciou ontem e seestende até o 5 de de

zembro, das 19 às 22 horas, no Cejas (Centro Empre
sarial de Jaraguá do Sul), o curso "Negocie, convenç
e venda", com o instrutor Paulo Roberto Kroich Go

mes. O objetivo é preparar o participante para que
conhecendo a metodologia de negociação, possa apli
cá-la em vendas, compras, produtos, serviços e idéias

O investimento' é de R$ 40,00 para associados e di

R$ 50,00 para não associados. O curso é de 12 horas

com certificação, e limitado a 30 participantes.

TUBOS DE Aço
A Tuper S.A., com unidades industriais em São Bente

do Sul, investiu R$ 16,5 milhões na ampliação de SUl

Divisão Tubos, com destaque para uma rnáquim
Formadora de Tubos, a quarta em operação na em

presa, com capacidade para produzir até 160 metro'

por minuto de tubos de aço com costura e parede di

grande espessura e diâmetro de até 3 polegadas. C

produto gerado por esse equipamento é de 30% mail

barato que o tubo sem costura e tem sua utilizaçãe
focada principalmente nos segmentos sucroalcooleiro

automotivo, de máquinas agrícolas, condução di

flcidos e treftlação.

PROCURO ADVOGADO

PARA ESTABELECER SOCIEDADE EM

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA EM

JARAGUÁ DO SUL.

TRATAR: 9967-8888 OU (43) 363-6666

-----------------------------------------

(9' 9lJv�&J;�
CRM: 3059 - CPF: 468859357/00

Mé.d.íco Oftnfmologt»
�

> Especialização: Hospital d,e Clínicas Estadó do Rio de ,Janeiro,
e Curso na Sociedade Brasileira de Oftalmologia do Rio de JatlCll

Fone: (047) 275·1150
Av.Mal. Deodoro, 776· Sala.12 - Ed. Maximunn Cente

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IPRIORIDADE: DUAS RODAS INVESTE EM MAIS UMA OpçÃO DE LAZER

Grandiosa festa de'

inauguração do ginásio

Divulgação

.

Presidente da Associação Recreativa, Antonio Rossi

}ARAGuA DO SUL - No

cerimonial de inauguração
do Ginásio de Esportes
Duas Rodas, que aconteceu

no último domingo, em co

memoração aos 77 anos de

fundação da Duas Rodas

Industrial, o presidente da

Duas Rodas Associação Re

creativa, Antonio Nicolino

Campos Rossi, relatou o

histórico da associação,
implementada no dia 1 de

março de 1968, que ao lon

go dos anos promove lazer,
convivência e saúde aos seus

funcionários. "O ginásio
adicionou uma nova opção
de entretenimento para a

prática de atividades que

exigem ambientes cober

tos", destaca.

Em seguida, os repre
sentantes do Conselho de

Administração da Duas

Rodas, Dietrich Herrnann

Wolfram Hufenüssler e

Rudolfo Francisco Hufe

nüssler, foram convidados

para o descerramento da

placa inaugural do ginásio,
.

e o corte da fita pelos su

perintendentes Monika

Hufenüssler Conrads e

Leonardo Fausto Zipf. ''A

preocupação da empresa é

com o bem-estar de seus

colaboradores, familiares e

comunidade", destaca

Rudolfo,
Após o encerramento

da solenidade, deu"se início

aos jogos de estréia, da.
seleção de basquete de

Jaraguá do Sul, que venceu,

por 62 a 51, a seleção de

Brusque. Já no futebol

feminino a Arweg venceu,

por 3 a 1, a Duas Rodas

Associaç_ão Recreativa.

COMPROMETIMENTO

- A Duas Rodas Indus

trial prima pela qualidade
.

de vida de seus funcioná

rios. Um exemplo é a cria

ção de um grupo de apo
sentados da empresa, que,.

desde 11 de fevereiro de

1999, objetiva reunir-se pa
ra Um bom bate-papo,
participam de palestras,
realizam bingos, excursões

e visitas à empresa. Atual

mente, 160 aposentados
compõem o grupo que, de

forma ativa, se envolve em

atividades e viagens recrea

tivas, programas preventi
vos de saúde e distribuem

brindes de aniversário e

realizam a tradicional festa

de Natal. (JULIANA ERTHAL)

Ginásio inaugurado no dia 1 de dezembro, por ocasião do aniversário de 77 anos
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IINICIATIVA: LUNELLI, CROMOART E PREFEITURA VÃO DISSEMINAR MAIS CONSCIENTIZAÇÃO

Revista quadrinhos
..

visa

das drogas
em

\

•

prevenir o uso

]ARAGuA DO SUL:- Na

entrevista coletiva realizada

ontem, por volta das 9h30,
na sala de reuniões da Pre

feitura do Município, a ana

lista de Recursos Humanos

da Lunelli, Daisy Ribeiro

Kretzer, consolidou a par
ceria com a Secretaria de

Educação para a realização
da campanha preventiva
contra as drogas. Patrocina

da pela empresa e desen

volvida pela Cromoart, Fo

tolito e Criação, pelo diretor

de Arte, Darlon Decle

verson Anacleto, com apoio
do ]ornal CORREIO DO

POVO, o gibi educativo

retrata três .histórias sobre o

envolvimento dos persona

gens com as drogas (ma
conha, álcool e cigarro) e as

conseqüências de sua fre

qüente utilização, numa lin-
,

guagem clara e objetiva.

Cesar Junkes/CP

Secretária Iris Barg Piazera parabeniza a iniciativa

- O programa foi de

senvolvido primeiramente ,

'

nas escolas do município de

Corupá e do Bairro Nereu

Ramos, com a distribuição
de 4,2 mil revistas -�'afirma.
Segundo ela, o objetivo é

ilustrar quais as razões do uso

inicial das drogas e a impor
tância que os amigos e a fa

mília representam no com

portamento do usuário.

De acordo com a secre

tária de Educação, lris Barg

Piazera, serão distribuídas

12,4 mil revistas para os alunos

das escolas públicas de jara
guá do Sul. ''Parabenizo aos

incentivadores deste progra
ma de combate às drogas e

acredito que a revista vaí des

pertar a atenção e curiosidade

das crianças e, principalmen
te, irá difundir suas histórias

no ambiente familiar, incenti

vando o diálogo, a melhor

das prevenções", destaca.'
O prefeito Irineu Pasold

diz que o critério da distri

buição das revistas em qua
drinhos ficará a cargo da Se

cretaria de Educação e enfa

tizou a prioridade em cons

cientizar as crianças sobre os

malefícios das drogas, haja
vista que o problema tem-se

evidenciado nos últimos

anos, motivo da criação do

Fórum Contra as Drogas.
(JULIANA ERTHAL)

Mobilização contra a aids foi realizada com sucesso

]ARAGuADOSUL-Um
preservativo tamanho gi
gante, confeccionado em

uma faixa vertical de 2xJ e

colocada no Edifício Mar

ket Place, no centro da cida

de, por uma equipe da Ação
Livre (praticantes de rapeI),
chamou a atenção dos

motoristas e pedestres que

passaram pela Rua Reinaldo

Rau, neste [mal semana. A I

proeza toda foi para alertar

a população para a necessi

dade de prevenção contra a

aids e fez parte da progra
mação da campanha que a

Secretaria Municipal de Saú

de e coordenadoria Regio
nal de Saúde realizaram em

função do Dia Mundial de

Luta Contra a Aids, come-

Horst Baümle

Equipe da Ação Livre chamou a atenção com rapei

morado no dia 1 de de- De acordo com o co-

zembro. ordenador do programa

DST/Aids da Secretaria

Municipal de Saúde, Dalton

Fischer, a campanha foi reali

zada com sucesso e deve

continuar de forma cons

tante no que se refere a ativi

dades como palestras, divul

gação e levantamento cons

tante dos dados. ''Vamos re

forçar a campanha com
outdoors e este ano vamos

trabalhar junto às trabalha

paras do sexo", informa
Fischer.

A campanha deste final

de semana foi realizada no

centro da cidade, com a dis

tribuição de 2 mil folders e

de 530 preservativos, que
foram entregues aos fre

qüentadores do Shopping
Center Breithaupt. (MHM)

EXPOSiçÃO
"Folhas e Sementes" é o título da exposição
estará no Shopping Center Breithaupt, no pe'
de 7 de dezembro a 5 de janeiro. A mosts

concebida pela união dos talentos de T;
Cotrim e Vilmar Zimmermann, que trab

com ferro, aço e outros metais, exaltando fo
e expressando força. A peça principal e que
nome à mostra é um painel decorativo' de
metros de altura, muito bem trabalhado e

minado.

NATAL
A Escola Municipal de Ensino Fundam
'Alberto Bauer realiza, na quinta-feira, Au
Natal, a partir das 19 horas. A abertura fica

conta do coral da escola, que vai apres
músicas natalinas, sob a regência da, profe
Gracilea Regina. Além de música, ha

apresentações de teatro, dança e poesia.
as atrações, vale destacar o presépio vivo,
cenado pelos alunos da 2a série do ensino

damental. '

CONFRATERNIZAÇÃO
No próximo domingo (dia 8), acontece mais

edição do J araguá se Encontra, a partir
1 Oh15, na Praça Ângelo Piazera, com celebr

ecumênica natalina, apresentação da Lig
Grupos Folclóricos, passeios de traie, li

cadeiras infantis, música de vários estilos e o

atrações. Na área gastronômica, churrasc

preço simbólico de 'R$ 1,00. A renda

revertida para a Rede Feminina de Combaf
Câncer.

FÉRIAS
De 9 a12 deste mês, o Sesc (Serviço Soei

Comércio) de Jaraguá do Sul está promovere
Projeto Brincando nas Férias, dirigido :

crianças com idade de 6 a 12 anos, das 13h]
17h30, no Colégio Evangélico Jaraguá.
acordo com a gerente do Sesc, Mary Jj

Demarchi Warmling, o projeto' é dirigido J
filhos de funcionários do comércio, filho!

conveniados ao Sinte/Sinsep e dependente
empresário. A programação acontece de seg
a quinta-feira e inclui oficinas de bijuterias,
de modelar, capoeira e brinquedos. Na sexta

está programado passeio' à Cascata do Enc

em Balneário Camboriú.

PareeI/anatas Eliane.
,

'Aqui tem a qualidade que você
procura com as melhores condições.

�iBREITHAUPT
.Porcellanatos

eliane
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moveis

IZADE - vende-se, eonst. Nova,
uites, 1 quarto, banhrio social,
.coz., garagem e ehurraqueira,
Behling. Tratar: 371-5303 ou

114 ou 9121-6129.

PAULA V - vende-se, de
eira, lot, Firenzi, el 8x13m. R$
00,00 + pare. de R$ 270,00.
r: 9101-4807.

RA DO SUL - vende-se, sobra-
180m'. R$ 34.000,00. Aceito
aproposta. Tratar: 370-2995.

RA VELHA - vende-se, de alvena

Lai I 130m'. Aceito carro ou eami-
o na troca. Tratar: 371-7542.-

D P'.-------
RA VELHA - vende-se, sobrado.
0.000,00. Aceito casa de menor
. Tratar: 276-3206.

PRA-5E- até R$ 29.000,00, de
erência no Amizade, Vila Rau ou
Lenzi. Tratar: 370-6646 após

hs.

PRA-5E_ casa de alvenaria, próx.
�o. Entrada até R$ 30.000,00 e
urna financiamento. Tratar: 371-
90u 9973-5175 el Paulo.

el 3 quartos, 2 salas, e demais

dependéneias, ótima localização. R$
45.000,00. Tratar: 276-3071.

NEREU RAMOS - vende-se, el
150m' e terreno el 670m'. R$
27.000,00 + financiamento. Tratar:
276-3206.

POMERODE - vende-se, prédio de
material el 2 pavimentos, área
const, el 180m' €i terreno el 360m'.
Escritura, tudo legal. R$ 6.500,00.
Tratar:.387-1269 ou 387-4656.

PROCURA-5E - moças pI dividir

aluguel, casa mobiliada, próx.
. Trapp. Rua Carlos May. Tratar: 371-

1864 ou 9952-1491.

PROCURA-5E - para alugar. Tratar:
372,1817.

RAU - vende-se, (Cohab) el 86m' e

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

UBATUDA - vende-se, de alvenaria,
nova, el 2 quartos, sala, eoz.,
banheiro, garagem pI 2 carros,
murada. Troea-se por casa em

Jaraguá. Tratar: 275-2130 ou 9112-
�509 el Charles.

CENTENÁRIO - aluga-se, quitinetes
Rua Fidelis Stinghen, 64. Tratar:
370-3561.

CENTRO - aluga-se, quartos na Rua

Domingos da Nova para moças.
Tratar: 372-1488.

CHICO DE PAULA - aluga-se,
quitinete p/ casal sem filhos ou

solteiros. Tratar: 370-7703 el Nilton.

CZERNIEWICZ -vende-se, el 2

quartos, suíte, sala, eoz., e demais

dependências. R$ 48.000,00. Tra
tar: 370-2714.

PROCURA-5E - moças pI dividir

apto no Ed. Menegotti, Centro.
Tratar: 275-2979 el Pilar.

PROCURA-5E - advogado procura
pI alugar, apto el 1 quarto ou

quitinete, mobiliado ou

semimobiliado em Jaraguá. Tratar:
9967-8888 ou 363-6666 el Arnaldo.

PROCURA-5E - apto ou casa, na

Vila Lalau ou Centenário. Tratar:
9121-1758.

BAEPENDI - vende-se, el 3000mts,
próx. Churrascaria Pavanello. Aeeita-se

apto ou casa no nego Tratar: 275-0423.

BARRA - vende-se, lot. Papi, 100m

posto Km7, medindo 17x35m. R$
33.000,00. Tratar: 9101-4807.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se, Restau
rante e Sorveteria, toda equipada. Aceí
ta-se carro ou moto no nego Tratar: 275-
3056 de manhã ou 370-6099 de tarde.

CENTRO - vende-se, el 622m', el
galpão de 135m2, murado. Tratar:
371·9157.

CORUPÁ - compra-se terreno ou

casa, próx. ao centro. Tratar:' 9123-
7207 cl Rodrigo, horário comercial.

JARDIM SÃO LUIS - vende-se, próx.
CAIC, el 448m'. R$ 22.000,00.
Tratar: 370-7331".

JARDIM SÃO LUIS - vende-se, el
430m', atrás da Igreja. R$
25.000,00. Tratar: 371·9157.

VENDE-5E - el 800m' + lagoa 1000m'
el casa em construção el 88m'. R$
40.000,00. Tratar: 276-3353.

VENDE-5E - terreno pI chácara, el
40.000m' sendo 10.000m' área pla
na, 2 riachos, lagoa, caminho pI
Pomerode, 12 km do 'centro. R$
35.000,00 Tratar: 370-8928 el Marcus.

VENDE-5E- próx. ADVAurora, 14x28m.
R$ 13.000,00. Aceita-se carro até R$
7.000,00 monza I Kadett de 91 aci
ma. Tratar: 376-0283 ou 9104-2336.

VIEIRAS - vende-se, el 2 casas

completas ou troca-se por apto no

centro. Tratar: 370·3073.

VILA LENZI - vende-se, de esquina
Rua Epídio Martins, el 567m', rua

asfaltada. R$ 22.000,00 negociável.
Tratar: 275-3900 ou 9113-0900.

ACARAí - aluga-se, sala el 100m',
..--pI profissional montar academia.

Tratar: 275-2066 ou 9975-4764.

CENTENÁRIO - aluga-se, de frente

pI asfalto. Tratar: 370-3561.

Empréstimos para funcionários
Públicos, Estadual ou Federal,
ativo, inativo, cl desconto em

folha si consulta SPC ou

Serasa, demais assalariados

empréstimos cl cheque Pré,
Também financiamos veículos.

-Rua João Planinscheck,
293, si 6. Tratar:

370-6261 ou 9991-6366

LOCADORAS - vende-se, 2 locado

ras, uma na Nova Brasília e outra

no Shopping. Tratar: 275-3937.

CENTRO - vende-se, Bazar e Pape
laria Marechal el estoque completo.
Tratar: 371-0452.

OFICINA MECÂNICA - vende-se, om

todos equipamentos, elevador,
pronta pI trabalhar. Ótimo ponto de
loe. clientela. Aceito carro no nego
Tratar: 371-4284, el Rubens.

(BMB) - Apartamento n'
Floriano Peixoto, 10, esquina com a Rua Getulio

Vargas, loc�lizado no piso superior com acesso

pelo corredor lateral interno de prédio, contendo: .

sala, cozinha, 03 dormitó!io� banheiro, jardim de

inverno, area de serviço é de uso comum com

outro apartamento. Área privativa de J50,OOrn'
(área exrrarda do laudo de avalíaç30). Transcrição
9575 de CRI de Jaraguá do SuVSc.
LANCE MINIMO: R$ lll.OOO,OO

Lm 44 • BLUMENAU/SC
Aparlilmenlo n" 101 - Rua Tocantins,40 - Ediftcio Garden Tower
Residence, no bairro Victor Konder, contendo: sala pa ra 02
.arnbientes, sacada com churrasqueira, lavabo banheiro social,!
s.a!� Intima, 03 quartos. sendo 01 suite, cozinha, area de
serviço, dependência de empregada e respectiva vaga de esta.

cionamento. Area privativa de 144,9366 m', área total de.
23S,3820m'. Matricula 21192 - 2' Oficio do Registro de Imóveis
de BlumenaujSc. Chaves no condornlnio.
LANCE M/N/MO: RS 116.000,00

.LOTE !!Q • JARMillÁ QO $ULl$Ç
(8MB) - Apto n' 01 - Rua Marechal Floriano Peixoto, 10,
esquina com a Rua Getúlio Vargas.-Iocõlizado no piso superior
r:j acesso pelo corredor laleral interno do prédio, contendo: 02
salas, cozinha, 03 dorrmt, banheiro, íardim de inverno, a área
de serviço é de uso comum com outro apto. Area privo de
150,OOm' (área extra/da do laudo de avaHaç�o). Iransckao
9.575 CRI de Jaraguá do Sul. LANCE M/N/MO: RS 30.000,00

LOTE 64. BLUMENAU/SC
Apartamento nQ 401 - Rua Tocantins, 40 - Edifldo Garden
lower Resídence, no bairro Victor Konder, contendo: sala para
02 ambientes, sacada com churrasqueira, lavabo banheiro
social, sala intima, 03 quartos sendo 01 suíte, cozinha, área de
serviço, dependência de empregada e respectiva vaga de esta
donamento. Área privativa de 144,9366 m', área total de
23S,3820m'. Matrfcula 2130t - 2' Ofldo do Registro de Imóveis
de BlumenaujSc. Chaves no condomlnío.
LANCE M/N/MO: RS 116.QOO,00

WE 83 • BLUMENAV/5C
Apartamento nQ 701 - Rua Tocantins,40 - Edfficio Garden
Towet-Residence, no bairro Victor Konder,. contendo: sala para
02 ambientes, sacada com churrasqueira, lavabo banheiro

. social, sala Intima, 03 quartos sendo 01 sUite, cozinha, área de
serviço, dependência de empregada e respectiva vaga de esta
donamento. Area privativa de 144,9366 m'. área total de
23 S,3820m'. Matrícula 21.310 - 2° Ofício do Registro de Imóveis
de Blumenau/SC. Chaves no condornlnio.
LANCE M/N/MO: RS //6.000,00

LOTE 41 • CAMPlNA5l$P Av. Francisco Clicério, 935, conl
subsolo Cf estadonem, pavimentos térreo, 1°,2',3° e ático. Área
terreno aprox. 709,70m', are� constr. con!. planta aprovo de
2.954,37m'. Ma!r. 26.841 t' CRI CampinasfSP. Im6vellocado ao

PRODESP (Poupatempo), valor mensal do aluguel de R$
31.161.93. LANCEM/N/MO: RS 2.91j2.500,00

LOTE a . CAMAQUAtRS (8S)- Terreno Urbano - Rua Cel.
Boaventura esq. R CeJ Patrfcio Vieira Rodrigues, V. Nova. Terreno
de 3.2.10 m', com benf. (1.418,70rn') Matr. 2625 CRI Camaqu� RS.
LANCE M/N/MO: RS 49.000.00

LOTE 71 - PASSO FUNDO/RS (BMB) Apartilmento n' 02 -

Rua Bento Gonçalves n.o 526, Centro, com ârea to(al de 130,27
m', Eventuais despesas com averbações no CRI por conta do
arrernatmte. OBS: Trata-se d� aparlamento no pavimento supe
rior da ex-agencia, pendente de desmembramento da matricula

junto ao CRI. LANCE MíN/MO: RS 29.000,00

b�NATO SILVA
LEILOES

. A MAIO� EMPRESA OE U1LOES
00 INTUUOIl fAULlSTA
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VENDE-SE - PRAIA CAMBORIU
Apto cl 1 dorm., situado no Centro - R$ 37.000,00. Buratto -

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

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

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

Fone/Fax: (47) 275·1858
" I

.I11III �!!.JÍI.!._f!!!!Ir.....!1. .!�a. .... ��_��"�_�a L.!�_U__:_.hIr.!Íuj do SliIJ

,

CEDRO MOVEIS
TUOO eM 5X

seM dUROS'
* Móveis sob medida;
* Inclusive móveis de

Gramado;
* Cozinhas planejadas.

Rua Exp. Gumercindo da Silva, 161 - Centro .

(próx. Caixa Econômica) - Jaraguá do Sul - SC

Nós queremos vender! Você quer Comprar:
Vamos negociar!

Fone: 371-0568

Para compra de imóveis, construção ou reto
de R$ 20.000;00 a R$ 90.000,m

Prestações a partir de R$ 214,16 podendo usar se�,

fundo DliD temos créditos para caminhões e automól
Autorização BACEM

Tel: (47) 9104-2183 OLl 376-339!
c' Vicente

'MEIRAREFO
Obras de Mcuesa. Corrida
Pedreiro e Carpirueiro

Pintura ern geral
Enaan.ador
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Ci)SESC
SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
CENTRO DE ATIVIDADES DE JARAGUÁ DO 'SUL

Seleciona Profissional para atuar em JARAGUÁ DO SUL na Área de

ESPORTE, RECREAÇÃO & ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Requisitos:

o Formação em Educação Física;

o Experiência com atividades físicas, esportivas, recreativas e organização
de eventos comunitários;

o Inscrição no CREF;

o Conhecimento de informática;

O Facilidade no trabalho em equipe e senso de organização;

CONTRATAÇÃO POR PERíODO DETERMINADO

Disponibilidade para contratação imediata

(Carga Horária 44h/semana,is)

A Instituição oferece Salário compatível com a função e Benefícios.

Os interessados deverão ENVIAR Curriculum Vitae (com foto) à Rua: Presi
dente Epitáfio Pessoa, 1273 - Centro - CEP: 89251-200 - Jaraguá do Sul- SC
até o dia 28/11/2002 para primeira etapa do Processo Seletivo.

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

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

Rua Adélia Fischer, 303

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

, cursos,
CURSO ca PERloDO DIAS HORÁRIO INVESTIMENTO

AArtedeBemRecebereServlr '20h 02/12a10/122"a6" 14hàs17h

Etiqueta Social e Profissional OBS: Ao final do curso Workshop
Como se Vestir com Elegância 15h 09f12 a 13/12 2� a 5" 19h às 22h

1 +1 R$105,OO

1+1 R$80,OO

, , .

roxirnos cursos'

Banco de Dados Access

'Decoração de Ambientes

Deseiwolvimento de Lideres

Digitação
Internet
Instrumentador Cirúrgico
legislação Tributária
Matemática Financeira com HP 12c
Oratória
Oratória Nivel II

Operador de Microcomputador
Qualidade no Atendimento
Vendas Externas

Jan/2003
Mar/20J)3
Marl2003
Jan/2003
Jan/2003
Mar/2003
Fev/2003
Fev/2003
Jan/2003
A Definir

Jan-Fev-Mar/2003
Mar/2003
Fev/2003

recruta e seleciona para admissão
imediata as seguintes vagas:

AUX. ADMINISTRATIVA - admite
se, cl experiência na área adminis
trativa e em informática. Tratar: 370-
2192 cl Milton.

CABELEIREIRA - Salão na Vila Lenzi,
com grande clientela, precisa de uma

cabeleireira cl experiêncla.tótirna re

muneração. Tratar: 372-0938.

VAGAS ABERTAS
• AUXILIAR DE ESCRITA FISCAL (5064) segundo grau, acima de vinte anos, ambos os sexos, vogo poro
SCHROEDER

'

• SUPERVISOR DE ESCRITA FISCAL(5065) segundo grau, acima de vinte anos, ambos ossexcs, vogo para

SCHROEDER, com dois anos de experiência
• INSPETOR DE VENDAS(5061 [S) rum! superior em: engenheiro químícos, alimentos ou químico, conhecimento
em ing)êst espanhol, disponibilidade poro viagens, sexo masculino
• MECÂNICO(5060 [S) acima de deÍoito anos, sexo masculino, experiência em montagem de peças, pneus, e

nxb
• ASSISTENTE SOCIAL (5048 [S) sexo feminino, cinco anos de experiência
"AUXILlAR DE ENfERMAGEM DO TRABALHO(5040) acima de 25 anos, ambos os sexos,
• REPARADOR DE INSTALAÇÕES (5017 [S) sexo masculino, acima dezoito anos, suporte na limpeza e

conservação do pátio da empresa. Auxilio nos atividades de pintura de edificações, máquinas e equipamentos.
• AUXILIAR DE CONTABILlDADE(5016 ES) ambos as sexos, acima de vinte anos, CUm! Superior - Ciências
Contábeis ou Técnico, conhecer murro bem informático,' Conhecer e implantar plano de contas, Registros contábeis
por centro de Custos, controle de fluxo de caixa,orçomento, controle de recebimentos e pagamentos, Prestação de contos

de subvençoosrecebidasde órgãos público�
• ATENDENTE DE PORTARIA(5014 [S) ambos ossexos

• MECÂNICO(5011 [S) sexo mOSCtllina, com experiência, poro trabalhar em concessionário em Jaraguá do Sul
• VENDEDOR (5005 H] ambas os sexos, se possível com experiência em vendos e no segmento de cerâmica

'

• ESTAMPADOR(5028 [S) sexo masculino, preferencia que resida na Barra do Rio Cerro ou imediações,
• VENDEDOR (5026 El) sexo masculino, adma de 20 anos, ter experienda em vendos, conhedmento em material
de con�rução ou auto peças ou, parquimetro ou desenho mecânico, se possível que fale o idioma alemão
• AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (5059 [S) sexo masculino,
• ZELADORA (5019 ES) sexo feminino, acima de dezoito anos, para trabalhar no segundo tumo
• DESENHISTA (5010 ES) ter conhecimento em corei draw, photoshop, windows e internet, a pesou irá copiar e

criar desenhos, ambos os sexos,
• AUXILIAR DEESCRITÓRI0(5018 [S) sexo feminino, ruoondo seguQdo gruu, ter conhedmento em informática
• ALMOXARIFE (4967 [S) sexo masculino, ter experiência, saiba ler e interpretar desenhos, irá controlar matéria

prima, recebimento, guarda e entrego, fará o controle da expedição.
• SERRALHEIRO(4968 ES) sexo masculino, ter conhecimento em leffura e interpretação de desenho, experiência
não é tão necessário, se pos�vel curso témico na área, recebe relação de desenho, cortar, serrar

• OPERADOR DE PRODUÇÃO -trabalhar nos áreas de produção do ramo metalúrgico ou alimentos, primeiro
e segundo grau completo, sexo masculino
• ENGENHEIRO DE VENDAS (4981 [S) turso superior em Engenharia de Alimentos, Quimico, ou Química de

Alimentos, sexo masculino
.

• PROFESSOR DE IDIOMAS (4958 ES) ambos os sexos, um professor de inglês e um de espanhol
• MONTADOR(4969 [S) sexo masculino, piimeiro grau, experiência em montagem mecânica, hidráulico
• REPARADOR DE INSTALAÇÕES (4925) sexo masculino, conhecer os tipos de ferramentas/ equipamentos
necessários paro executar o trabalho, bem como seu manuseio, possuir conhedmento de técnicos de pintura
• FRESADOR/FERRAMENTEIRO(4947 ES) sexo masculino, primeiro grou
• FARMAaUTICO (4946 El) ambos os sexos, poro Massoranduba
• PROJETISTA MECÂN1C0(4944 ES) sexo masculino, segundo grau
• AUXILIAR ADMINISTRA TlVA (4699l) - ambos os sexos, conhecimento em informática, preferencia
condidatoscom experiência em material de construção .'

• ENGENHEIRO SANITARISTA OU TÉCNICO (4978 ES) sexo masculino, experiência em Tratamento de

Água, Efluentes e Caldeiraria
'

-

• TÉCNICO DE LABORATÓRI0(4632 ES/4971l) Curso Superior. Desenvolverá produtos de segmento
Frigorifico, ambos os sexos

• FRESADOR
• SERRALHEIRO
• CALDEIREIRO
• TORNEIRO MECÂNICO

VAGAS BREITHAUPT
• ATENDENTE DE PADARIA (5046/5053) sexo feminino, acima de vinte anos

• CPORDENADOR DE SEGURANÇA (4999) sexo masculino, acima de vinte cinco anos .

• RECEPCIONISTA (S037) sexo feminio, acima de dezoito anos, irá atender telefone, ajudar no pacote, atender
clientes
• ATENDENTE DE AÇOUGUE(5003) sexo mosculino, acima de dezoito anos

• EMPACOTADOR(4719/4776/4939) ambos os sexos

• GUARDA (4917) sexo masculino, primeiro grau
• AUXILIAR DE CAIXA (4916/5043) idade mínima 16 anos, sexo masculino, primeiro grau
• CONFERENTE(4734/4758/4862/4896) sexo masculino, primeiro grau
'. ZELADOR (4864/5047/5050) ambos os sexos, paro Jaroguá do Sul e Guaramirim
• ATENDENTE DEFRIOS (5038/5052) 18 anos, ambos os sexos, atender clientes fazer repo�çiio de frios (queijo,
presunto e oulros)
• VENDEDOR(4790/4793/4762/4763/4965/4982!5009) ambos os sexos, segundo grau, vagos para
Jar�á
• AÇOUGUEIRO(4759) sexo masculino e primeiro grau completo. (vagas para Jaraguá)
• REPOSITOR(4794/4986/5000/5024/5054/5055) ambos os sexos, segundo grau,
• OPERADOR DA CAIXA (4873/4953/5045/5049/5051) ambos os sexos, segundo grau, (vagas para
Jaroguá e Guaromirim)
• ATENDENTE DE VERDURAS (4875) sexo masculino, idade o partir dos dezoito anos, cur;ando o segundo grau:
• EMPACOTADOR (4719/4776/4939) acima de dezoito anos, sexo masculino e segundo grau completo ou

ruoondo.
• AUXILIAR DE DEPÓSITO (4489//4733/5036)
primeiro grou ou cursando.
• PADEIRO( 4760/4777) vogo poro Jaroguá, sexo masculino, primeiro gracr 6ú cur;ando o segundo.
• MOTORISTA (4849/4850) sexo masculino, motorista habilffado paro conduzir caminhonete e caminhões toco

elruck e carreta 21.000Kg (2 eixos), desejável CNH E( mínimo CJ, conhecer bem Jaroguá e os muoicipiosadjocentes,
desejável segundo grau ou cursando

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

Fone (47) 371-4311 Fax (47) 275-1091
recrutamento@humana.com.br www.humana.com.br

DIARISTA - precisa-se, de moça pi
trabalhar. Tratar: 276-1101 .

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

PROGRAMADOR - procura-se, de sis
temas, cl experiência em Genexus.
Tratar: 370-2192 cl Milton.

REPRESENTANTE - precisa-se, pio Oes
te de SC, que trabalhe em área de con

fecção. Tratar: 273-1177 ou 273-1520.

SECRETÁRIA - precisa-se, com boa

aparência, acima de 18 anos. Tratar:
370-8237 ou 372-2112.

VENDEDORES - precisa-se, com

'experiência, na área de consórcio,
ótima remuneração e prêmio. Tratar:

.

371-8153 Consórcio União.

VENDEDORES EXTERNOS - Racco
cosméticos admite. Tratar: 370-6866
cl Rosita, horário comercial.

.

VENDEDOR EXTERNO - admite-se. Tra
tar: 9905-2663. Ou Rua Erich Sprung,

.

218 - Água Verde após 19:30hs.

OFEREÇO-ME - pi trabalhar como

pedreiro e carpinteiro. Tratar: 9903-
1870 cl Juca.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar cl moto.
Possui moto. Tratar: 9991-9829.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar como aux.

administrativa, secretária ou recepci
onista. Faço faculdade de Administra
ção em Recursos Humanos, possuo
conhecimento de informática e expe
riência em escritório. Também estagio.
Tratar: 372-3922.

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

petência e amor, em sua casa.

Tratar: 9133-6541 cl Margarete.

VIGILENTE - rapaz se oferece pI
trabalhar de vigilante ou 'recepcio
nista. Possui curso de vigilante.
Tratar: 276-0062.

OPO�TUNIDA�E DE:
NEGOCIO PROPRIO::;

•

I

(11J 3411-0296
wnJleCldavencer.cOlllJlr/clrlco

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



V Votoranlim I :inanças

Uno Yong 2p 98 Azul G R$ 8.900,00
Gol Plus 98 Branco G R$ 11.000,00
Gol MI 98 Azul G R$ 11.000,00
Vectra Gl 97 Bordô G R$ 17.500,00
Kombi cf vidraça 95 Branca GNV R$ 9.800,00
S-10 95 Bordô G R$ 14.800,00
Corsa Wind 95 Vinho G R$ 9.300,00
Uno 93 Verde G �$ 5.900,00
Caminhão Mercedes 93 Vermelha D R$ 32.000,00
Mercedes 1318 88 Azul D R$ 36.000,00
Fusca 82 Cinza G R$ 2.900,00
Gol 99 Preto G R$ 11.000,00
Santana 98 Branco G R$ 14.200,00
Gol 99 Branco G R$ 11.000,00
Tipo completo 1.6 95 Verde Met. G R$ 8.900,00

Arduíno 37·1 4225Veículos
•

AV. Prefeito Waldemar Grubba, 1033 - Jaraguá do Sul - S

GM
Corsa Mllêniurn, 4p Branco Okm G
Vectra GL Azul 98 G
O 20 Luxo Branca 86 O
Chevette Bege 81 G
Chevette SL Azul 98 _G

VW
Gol GIII, cornpl, Branco 00 G
Gol MI 1.6 cf ar, direção Vermelho 97 G

LO�US GL completo Vermelho 94 G
Go CU, 1.8, ar e dir. Azul 95 A
Parati CI 1.8 Vermelha 94 G
Fusca 1300 Verde 83 G
Gol4p Prata 99 G
Gol 1000 Prata 96 G

FIAT
Mille Fire, 4p Prata 02 G
Mille Smart, 2p . Branco 01 G
Uno eletronic completo 4p Vermelho 94 G
Palio EL, 1.5, 4p Azul 96 G

FORD
Escort Hobby 1.6 Vermelho 94 G
Escort XR3 completo Preto 94 G
Escort Hobby Cinza 95 G
Escort GL Cinza 91 G

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

98
98
98
95
93
94
95
91

Bordo
Branco
Bordo
Prata
Cinza meto
Azul met.

Branco
Branco

Flat
Uno Mille EX 1.0 4P. gas .•• travae v. e. cornpl.í-ar)
Palio 1.0 4P. completo. cl ar

Palio EDX 1.0 2p cornpl, ar

Tipo 1.6. 4p. compl.
Uno Mille. 2p.
Uno ELX 4p cornpl.
Tempra lE?V cornpl. 4p
Uno Mille

vw
Saveiro (novo modelo)
Gal MI. 1.0
Gol CU 1.6 para-choque pers.
Saveiro CL 1.6
Golf GLX. 2.0, cornpl. . ar

Parati CL 1.6 VE. gas.
Fusca 1500

99
98
96
95

-

95
91
70

Prata
Branco
Branco
Azul meto
Vermelho Ferrari
Prata
Bordô

Verde meto

Prata
Prata
Azul
Branco
Verde met.
Marom
Bordô

92
91

Preto.
.

Vermelho meto

Palio ED 00 G
Kadett GLS cornpl. 98 G
Fiesta 4p 97 G
Tempra 96 G
Kadett GL compl. 96 G
Uno Eletronic 95 G
Kadett GSI, compl, + couro 93 G
Fiorino LX· . 89 G
Escort GL 89 A
Passat Flahs 87 G
F-l000 86 D
Santana,4p 86 A
Santana 2p DH 85 A
Gol AP 84 A
Voyage (relíquia) 82 G
Fusca 78 G
Fusca 76 G
Fusca 70 G
Gol competição Gil

CG 82 G R$ 1.000,00

R. Coi. Procópio Gomes de Oliveira, 841 - Jaraguá
E-mail: marcosp@netuno.com.br v

F-250 Xl 01
. Palio EX 4p. 99

Corsa Wind 2p 99

Kadett Sport 2.0 compl. 96

Gol 1.0 16V 4p 98

Escort Hobby 96

Kadett Cl1.8 v.e. 95

Gol CU1.8 95

Escort Hobby 94

Kadett SlE 90

Voyage 90

Chevette 86

Fusca 80

Fusca 74

Prata

Cinza

Verde

Bordõ

Prata

Azul

Branco

VermelhO

Azul

Bordô

Bordõ

Branco

Branco

Verde

GM
Corsa Wind 2p. limp .. desemb .. alarme. TE 98
Corsa Super 1.0 4p desemb. Lim. Ar quente 98
Corsa Wind 1.0 96
S·10 Deluxe 2.5 die. Turbo 96
Corsa Super 95
Kadet SL 1.8, desemb .. aerofólio, para-choque pers. 91
cnevette SLE 1.6. álcool 89
Corsa Pick up 1.6 97

FORD
Escort Guaruja i.s 4p trio elétr.
Verona 1.8

Uno 1.0 Fire 02 Branco R$ 12.000,00

Palio Weekend, advent vermelho 00 R$ 18.000,00 Titan 98 Vermelha R$ 2.800,00
Uno 01 R$ 9.900,00

Fiesta, 4p azul me. 99 R$ 11.400,00 Corsa Wind 1.0 98 Prata meto R$ 10.000,00 Gol16V 4p 99
. R$ 13.50.0,00

Gol, 16V, 4p, cf ope. branco 99 R$ 12.700,00 Chrysler Stratus LX hldr. 97 Preto R$ 27.000,00 Gol16V 4p 99 R$ 14.000,00
Verona GlX, ale. bege met, 92 R$ 7.300,00 Gol MI1.6 97 Vermelho R$ 12.000,00 Van 99 R$ 14.500,00
Parati Cl 1.6 azul meto 94 R$ 8.900,00 Eseort Gl 1.6 96 Bordô R$ 10.300,00 Fiesta 98 R$ 12.000,00
Uno Mille vermelho 91 R$ 5.500,00 R$ 15.500,00

Gol GLll.8 95 R$ 9.500,00
S-10 Deluxe eompl. 96 Verde meto Fiesta 00 R$ 12.000,00

Eseort Gl azul meto 88 R$ 4.600,00 Hesta cf opc., 4p 95 Branco R$ '8.300,00 Fiorino Fechada 1000
.

94 R$ 6.500,00
Saveiro Gl, alc. bege me. 89 R$ 5.900,00 Tipo 1.6 4p 95 Prata M. R$ 5.500,00 + fino Gol 93 R$ 7.20Õ,00
Escort azul me. 89 R$ 5.200,00 Golf 4p GLX 2.0 95 Preto R$ 15.000,00 Pampa 92 R$ 7.000,00
Opala Comodoro bege me. 83 R$ 2.700,00 Parati 91 R$

.
6.800,00

Parati Cl, 1.8 cf AR cinza 95 R$ 8.900,00
Omega GlS, gas. 94 Azul meto R$ 15.000,00 F-l000 Dupla 91 R$ 30.000,00
Ipanema 93 Prata R$ 7.800,00 Fiorino Fechada 1.3 89 R$ 4.500,00

Kadett Gl - AR cinza 96 R$ 9.500,00 Monza Classic 4p. Comp·. 89 R$ 6.000,00
Eseort Hobby vermelho 94 R$ 7.300,00 Pampa 90 Vermelha R$ 6.500,00 Belina Del Rey 88 R$ 4.000,00
Versailles Gl, 2p marrom me. 92 R$ 7.200,00 Monza SlE 87 Bordô R$ 4.800,00 F-l000 87 R$ 17.500,00
Passat marrom 81 R$ 1.700,00 Premio 86 Branco R$ 3.000,00 Chevette 87 R$ 3.500,00
Verona GlX bege meto 92 R$ 7.200,00 Santana CS 1.8 85 Verde R$ 4.000,00 Fusca 82 R$ 2.700,00

Fusca 78 Bege R$ 2.600,00 Fusca 76 R$ 2,000,00
Fusca 72 . Marrom R$ 2.300,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO

Tratar: 3'71-2545_
COMPRA E VENDA
DE CONSÓRCIOS

(DE CARROS, MOTOS, CAMINHÕes E IMÓVEIS)

COMPRO CONSÓRCIOS
DE CARROS, MOTOS OU

CAMINHÕES, COM MAIS
DE is PARCELAS

PAGAS. PAGO A VISTA

Tratar: (47) 9951-3905

eículos

EVmE - vende-se, 91, DL, cor

fiti. R$ 4_600,00_ Tratar: 371-
3.

EVrnE - vende-se, SL, 89, rodas
. R$ 4.500,00. Aceito troce.

r: 273-6242 horário comercial.

comercial.

CHEVmE-vende-se, 93, LO,
excelente estado. R$ 3.300,00 +

14 x R$ 210,00'ou R$ 5.800,00
quitado. Tratar: 2.73-1001.

CHEVmE-vende-se, 87, preto.
R$ 3.200,00. Aceito móveis no

nego Iratar: 372-3061.

CORSA - vende-se, 98, azul perolado,
c/ar quente, limp. e desemb. trasei

ro, alarme, película e protetor de
Carter. R$ 10_506,00, Tratar: 372-
6728 ou 372-2803 cl Marcelo.

CORSA - vende-se, MPSI, 99,
prata. Ou troca-se por terreno.

CORSA WIND - vende-se, 01, 4 p.,
branco, cl vidro, trava, som e alar
me. R414.500,00. Tratar: 371-7148.

• CORSA WIND - vende-se, 96, bordo,
trava elét., desemb. traseiro, banco

bipartido manual. R$ 9.300,00.
Tratar: 273-1001.

CORSA WIIÍID � vende-se, 98, cinza,
pneus novos, revisado. R$
10.200,00. Tratar: 376-0049 ou

9902-2718 cl Valdemir.

CORSA WIND - vende-se, 96, trava

elét., banco bipartido, desemb.
traseiro. R$ 9.200,00 à vista ou

financiado. Tratar: 273-100L

KADm - vende-se, GSI, conversí

vel, ou troca-se por cario no valor
de R$ 12.500,00. Tratar: 273-6242
horário comercial.

KADm - vende-se, Lite, 94,
impecável. R$ 8.500,00. Aceita
troca. Tratar: 273-6242 horário
comercial.

MONZA - vende-se, 89, azul, v.e.,

porta mala elét.,gás. R$ 6.000,00.
Aceita-se proposta; Tratar: 370-5892.

MONZA - vende-se, 88, SLE, 2.0,
álcool. R$ 2'.500,00. Tratar: 275-
0309 ou 275-1072 cl Mauro.

MONZA - vende-se, 91, SLE,
trtóelétrtco, rnarron metálico. R$
7.000,00. Tratar: 376-2585.

OMEGA - vende-se, GLS, 94,
completo, grafite. R$ 16.900,00 cl
quite gás (GNV)_ Tratar: 370-0965.

OMEGA - vende-se, GLS, 94,
completo, bordo. Negocia-se cl
chácara em Jaraguá e proximida-

TERÇA-FEIRA, 3 de dezembro de 2002

des. Tratar: 9124-2381 cl Adriana.

S-10 - vende-se, 99, dupla, comple
ta. R$ 39.000,00. Tratar: 9112-0591.

S-10 - vende-se, 96, picape. R$
14.000,00. Tratar: 9952-7926.

5-10 - vende-se, 96, preta, capota ma

rítima. R$14.200,00. Tratar: 376-1772_

VECTRA-vende-se, CD, 94, comple
to, azul metálico. R$ 14.200,00 ou R$
4.300,00 + 36 parco Tratar: 273-1001.

FIAT 147 - vende-se, 86. R$
1.600,00. Aceito troca. Tratar: 273-

6242 horário comercial.

FIORINO - vende-se, 91, furgão,
branca, gasolina. Tratar: 370-3320.

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

PALIO - vende-se, 02, branco,
completo, 2p. Entrada 5000 +

parcelas de R$ 650,00. Tratar:
9965-1347.

PALIO - vende-se, EL, 1.5, 96, cl
trava elét., limp. e desb. traseiro,
roda liga leve. R$ 5.000,00 +

prestações. Tratar: 9124-0828.

PALIO WEEKEND - vende-se, 991
99, ELX, completo cl ar, d.h., e

trava. R$18.700,00. Tratar: 371'

4006 cl Paulo ou Silvana.

r-----------------�

•
•
•
•
•
•

RODAS - ESCAPAMENTOS - SUSPENÇÃO •
GEOMETRIA - BALANCEAMENTOS •

•
•
•
•
.-

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

APRESENTE ESTE RECORTE

E GANHE 5" OESC. EM PROOUTOS

JS" NOS SERViÇOS

•
�-----------------�

TEMPRA - vende-se, 92, completo.
Aceita-se troca. Tratar: 9979-0120.

TEMPRA - vende-se, 92, 4p"
completo. Financiado cl parcelas
R$ 270,00. Tratar: 371-7542.

TIPO - vende-se, 95, 1.6, cinza

metálico, completo menos ar, c/
roda esportiva. R4 5.500,00 + 14

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

BELlNA - vende-se, 84. R4

2.000,00. Financio direto. Tratar:

9979-9970.

ESCORT - vende-se, GL, 93,
gasolina, cinza. Tratar: 371-7520.

FIESTA - vende-se, 98, 4p., ver

melho, som, alarme, rodas, pelícu
la, c/ emplacamento até set.

2003. Tratar: 9903-5885 cl Sérgio.

FIESTA - vende-se, 98, 4p,
branco, película, trava elét. R$
11.000,00 negociável. Tratar: 275-

3900 ou 9113-0900.

OPALA .; vende-se, Diplomata, 86:
álcool, 4 cil. R$ 2.500,00. Tratar:

276-0397 após às 19hs c/ Lorival.

OPALA - vende-se, 92, 4p. Aceito

troca por de menor valor. Tratar:

371-7542.

PAMPA - vende-se, 93/94, 1.6L.

R$ 7.000,00. Tratar: 9993-6303.

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

371-9852.
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acessóríos autornotivos
NA COMPRA DE QUALQUER ACESSORlO·A COLOCAÇAo �

IC*ICO
ACESSÓRIOS

Qualidade e confiabilidade em acessórios
�

jiJÃ_!'! CarWin
€"""rrl� A c e s s ó r i o s

� Peças de toda linha .. FORD .. OM .. IEE"· WIIIYS .. TOYOTA �

FUSCA - vende-se, cl aro de liga
leve e motor novo 1.500. R4

2.300,00. Ou aceito carro financia
do. Tratar: 9992-2738 cl Oliveira.

BRASiuA - vende-se, 81. R$
2.800,ÓO. Tratar: 370-7481.

FUSCA - vende-se, 74. R$
1.700,00. Tratar: 376-1566.

FUSCA - vende-se, 78, motos

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

FUSCA -vende-se, 74, ótimo esta
do. R$ 2.000,00. Tratar: 276-3075

cl Áurea de tarde.

FUSCA - vende-se, 83, álcool, motor

novo, branco, roda de liga leve 14.

R$ 3.000,00. Tratar: 273-0050.

FUSCA - vende-se, 76, bege. R$ .

3.200,00. Tratar: 9102-2092 cl Everton.

FUSCA - vende-se, 71, branco. R$
1.600,00. Tratar: 37060690u 91030628.

GOL - vende-se, 83, bom estado.
R$ 2.500,00. Aceito troca. Tratar: <'

273-6242 horário comercial.

GOL - vende-se, special, 00, bran
co. R$ 10.000,00. Tratar: 373-2563.

GOL - vende-se, 86, motor refrigera
do à água. R$ 3.800,00. Aceito
troca por Titan. Tratar: 275-0777.

GOL - vende-se, Cl, 89, prata, IPVA

pago até dez.;03. R$ 5.500,00.
'.
Tratar: 376-3581 de manhã. .

GOL - vende-se, 99, 16v, 4p, limp. e

desemb. traseiro,ar Quente,
aerofóleo. R$ 7.500,00 + 27 x R$
316,00 ou R$ 13.700,00. Tratar:
273-1001.

GOL - vende-se, 94, 1.6, a gasoli
na, cl rodas esportivas e sistema
de trava carneiro. R$ 7.000,00.
Tratar: 371-3845.

GOL - vende-se, 99, 16v, 4p,
opcionais. R$ 13.500,00 ou R$
7.600;00 + 27 parco R$ 316,00.
Tratar: 376-1772.

KOMBI - vende-se, 00, furgão. R$

11.500,00. Tratar: 373-2563.

MARAJÓ - vende-se, 88, azul. R$
4.000,00. Tratar: 273-6242 horário
comercial.

MARAJÓ - vende-se, 88, a álcool.
Tratar: 3.500,00 à vista. Aceito carro

no nego Tratar: 273-0779.

PARATI - vende-se, Cl, 1.8, gasoli
na. Tratar: 9979-1437.

PARATI - vende-se, 92, álcool, roda

esportiva, isofilm, impecável. R$
7.000,00. Tratar: 9979-0605.

PASSAT - vende-se, 84, Village,
ótimo estado. Aceito troca no nego
R$ 3.000,00. Tratar: 273-62.42
horário comercial.

SANTANA - vende-se, Quantum,
GlS, evidence 2.0, 96, completo. R$
13.000,00. Tratar: 2754081.

Rolamentos -

Retentores -

Buchas - Mancais
Anéis - Elásticos Graxa

�

BSU1./rast
rolalnent(j�"'�

Rua Bernardo Dornbusch, 2155 - Vila Baependi
Fone: 370-5737 - Plantão 24hs 9979-3484

VOYAGE - vende-se, 89; 1.8:Tratar: ta carro até R$10.000,00. Tratar: 371·
376-0290 cl Martos. 3087 ou 9133-6902.

l200 - vende-Se, GlS, 00, dupla.
R$ 47.000,00. Tratar: 2754081.

Go
VAN-vende-se, Hl00, 97, cor azul,12

G I
passageiros, diesel, cl d.h. R$ °I24.000,00. Ou troca-se pI carro mem Sa

valor até R$ 10.000,00 ou nego por GOl
casa em Jaraguá. Tratar: 371-3042. Coi

. Coi
Es�

::�
lei

Esc
I

ai
nl

I
nc

I

orl

:l�se

se

e

e�
X�

I

*Aplicação de película *Faixas refletivas para caminhões
Rua 25 de Julho, 300· - Vila Nova - Jaraguá do Sul - e-moil: morangoni.autopeços@terro.com.br - Tel. 372-2900 - Tel. Fax: 372-0170

BESTA-vende-se 01, cl 16lugares,
arcond., compl., cadastrada em agên
cia, toda regulamentada, pronta pI
trabalhar. R$ 24.000,00 + financ. Acei-

CYT CRVPTON 3.710,00 51,70 98,44
JGT JOGTEEN 3.728,00 51,95 98,92
C1 C-100 BIZ 3.730,00 51,98 98,97
CBS C-100 BIZ ES 4.120,00 57,41 109,32
YBK YBR 125 K 4.150,00 57,-83 110,12
61 CG 125 4.320,00 60,20 114,63
VBe VBR 1.25 E 4.550,00 63,40' 120,73
C1+ C-iDO BIZ + 4.. 580,00 63,82 121,53
KSE CG 125 KSE 4.740,00 66,05 125,77
YBO VBR 125 EO 4.770,00 66,47 126,57
CGS CGTITAI'IIES 4.980,00 69,39 132,14
XL XLR 125 5.250,00 73,16 139,31
XLS XLR 125ES 5 .. 590,00 77,89 148,33
63 CBX200 6.250,00 87,09 165,84
TOM TOM 225 6 ..590,00 91,83 174,86
64 XR200R 6.910,00 96,29 183,35
XT2 XT225 7.490,00 104,37 198,74
CBT CBX 250 TWISTER 7.550,00 105.,20 200,33
xiu XR 250 TORNADO 8.280,00 115,38 219,70
NX4 NX4FALCON 10.530,00 146,73 279,41
VRG VI.RAG0250 10.890,00 151,74 288,96
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" Votoranlintl Finanças

JI(L Ir
373�1 881

fino IE 06 branca G

fati compl. 4p, 1.6 01 cinza G
Corsa Wind 98 verde Gas.

fati 1.6 89 branca G Gol GIII, 4p, 16V 00 bege Gas.

fati 1.6 85 vermelha A
Go14p,16V 99 branco Gas.
Corsa sedan super 99" branco Gas.

ntana 2.0, comp. 92 branco G Fiesta Class, compl. 99 azul Gas.
Corsa super, 2p 98 verde

.

Gas.

veiro CL1.6 92 branca G Palio ED, 4p 98 azul Gas.
Vectra GL, compl. 97 cinza .Gas.

eve 1.6 92 branca G Uno SX, 4p 97 cinza Gas.

a Mille EP
.

96 vermelho G
Kadett GL, compl. 96 cinza Gas.
Escort Hobby 96 prata Gas.

ort 1.6 94 cinza G F-1000 S Turbo 89 preta die.
Gol CL 1.6 96 branco Gas

95 vermelha A Saveiro GL 1.8 95 vermelha Ale.
Kadett GL/2.0 95 vermelha Gas.

art Xr3, comp. 91 vermelho G Uno ELX, 4pts 94 vermelha Gas.

MI 98 branco G
Santana CL 1.8 4p. Dh/ar 93 azul Gas.

Voyage GL 89 cinza Ale.

93 Vermelho G
CB 400 84 azul Gas.

.����rromóve;s 370·3113
s,

L ,Waldemar Grubba • "araguã do' Sul· se

I 12
Gol 16V, 4p

'RI GolG11I

enr Saveiro CL 1.6

• por GoICL,4p
b. Corsa Sedan Super
I Corsa,4p

[scortSWGLX
ParatiCL1.6
KadettGL
ick·up Corsa GL

Scorthobby
antana CI completo
noEP4p
noEP,4p
rsaWind

IpOl.6I.E.

vermelho 00

branco 00
. branco 99

branco 99
verde 99
azul 99
cinza 98
vermelho 98

prata 97
branca 97

prata 96

preto 96

prata 96

verinelho 96
roxo 96
Prata 95

branco 95

azul 93

prata 91

branco 89

vermelho 96
cinza 95
cinza 01

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

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

Fone/Fax: 375-2018/9993-5854

vermelho 2001 R$ 12.300;00 F-lODO 89 Ipanema 96

branco 2000 R$ 11.600,00 F-lODO 78 Parati 92
Wind prata 2000 R$ 12.600,00 Saveiro 91 Parati 84

Hilux 4CD Sr5 cinza 2000 R$ 45.000,00
S-10 96 Golf 95

Sedan cinza 2000 R$ 14.800,00
Chevy 92

Gol Gllll§V 00

14p Fiorino 86
branco 1999 R$ 12.800,00 Calibra 95

. Gol 99

Wind Sedan branco 1999. R$ 13.800,00 Omega 94 Gol 96

12p branco 1999 R$ 11.500,00 Vectra 95 Escort 98
fL branco 1998 R$ 12.800,00 Ve.ctra 94 Escort 94

vermelha 1998 R$ 16.500,00 Corsa, cl ar 01 Escort 89

bordõ 1998 R$ 15.500,00
Corsa 1.0, cl ar 96 Escort 88
Corsa 96

branco 1997 R$ 10.300,00 Corsa 94
Escort 87

verde 1997 R$ 11.500,00 Logus 94
Escort 86

azul 1994 R$ 8.500,00 Kadett 93 Prêmio 89

vermelha 1990 R$ 6.800,00 Quantum 95 Chevette 87

Ipanema 91 Opala 80
marrom 1985 R$ 2.600,00 + Pare. Verona LX 4p 94 Sportege D. 97

Tempra 93 Fiat 147 79
Monza 91 Brasitia 78
Monza 87

Gol GIII 4p 16V comp 01

JGI VEíCULOS �alt6·[1711
Faça aqui o melhor negócio!

FINANCIAM.OS

SEU VEíCULO

Procure-nos pelos seguintes telefones: .

Orsola: 9979-0113

Maga: 9981-5840

GoI1.0, 16V, GIII, 4p, comp,
Gol 1.0, Speeial
Gol 1.0, Speeial
Gol 1.0, Speeial c/ ar
Saveiro 1.6
Saveiro 1.8, el ar + vd.,
Palio EX, el vidro + trava
Go11.0
Gol CL 1.6
Gol CL 1.6, ale.

. Gol CL 1.8
Corsa 1.0 Wind
Monza SL 1.8, ale.
Monza SLE, gas.
Monza SL/E 1.8
Kadett SL/E 1.8 .

Chevette SL, ale.
Uno, ale.
Eseort L, ale.
Ranger XL, eompl.
F-1000, eompl.
Titan
YBR
GolBX

00
00
00
00
99
98
98
94
89
88
93
99
93
89
86
89
85
85
85
97
94
95
01
84

prata
branco
azul
azul
verde
vermelho
vermelho
vermelho
branco
vermelho
branco
branco
azul
prata
prata
prata
branco
dourado
vermelho
preta
preta
vermelha
prata
cinza
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AGRALE - vende-se, 94, motor

mwm, cl baú longo, emplacado, R$
21.800,00. Tratar: 372·1817.

AGRALE - vende-se, 87, Baú, motor
morro, revisado. R$ 13.000,00.
Tratar: 9963-5665.

VENDE-5E - 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: 273-
6242 horário comercial.

Especializada
em estofamento
automobilistico

: em couro

e tecido

F 350 - vende-se, 62, motor

Mercedes, cl reparos na lata,
excelente mecânica. Aceito carro no

nego R$ 5.500,00. Tratar: 372-0391
ou 9965-8875.

MERCEDES BENZ 60S-'vende-se, 80,
carrocerla, turbo. Tratar: 9979-1437.

MERCEDES BENZ ll/13 - vende-se,
86, toco, baú. Tratar: 9979-1437.

MERCEDES BENZ ll/13 - vende

se, trucado, carroceria graneleira.
R$ 20.000;00. Tratar: 371-3845.

MERDECES BENZ ll/13 - vende

se, trucado, pneumático, turbinado,
cara preta. R$ 16.000,00. Tratar:
376-2585.

CB 450 - vende-se, DX, 88, impecá
vel. R$ 3.200,00. Tratar: 9979-0605.

CBX 250 TWISTER - vende-se, 02.
Ent. R$ 2.500,00 + presto R$
282,00 fixa. 'Tratar: 9123-5930. cl
Fernando.

CG TITAN - vende-se, 00, verme

lha, modelo novo. Tratar: 9104-
3040 ou 275-3248.

CG TITAN KS .; vende-se, 01/02, 8
meses de uso. Tratar: 276-0639.

CG TODAY - troca-se, 90, docu
mentada, placa 7800, R$ 1.600,00
por NX 150 ou NX 200, pago
diferença. Tratar: 376-0283 ou

9104-2336.

BIENTHAL
VOCÊ QUE PRECISA LAVAR OU IMPERMEABILIZAR.'
Carpetes
Tapetes
Sofás

A Ambienthal faz isso para você .. !

Com MÁQUINAS ESPECIALIZADAS que
lavam e secam sem danificar as fibras..

Mão de obra qualificada.Estofamento de Automóveis
Bancadas

limpeza em Geral
LIGUE E FAÇA SEU ORÇAMENTO: .

D 372-1765 0372-3707 D 9121145t

<'

IMÓVEIS E CAMINHOES

CRÉDITOS DE
R$ 20.000,00 À
R$-450.000,oo

para novos e usados, compra ou hipotee

Tratar: (43) 3323-4085 ou 9112-70

Consórc;

'r.e

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ACHADOS E PERDIDOS
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DT 200 - vende-se, 94, pronta pI
trilhar, motor novo, pneu novo, 2

paralamas de circuito. R$ 2.800,00.

Aceito troca por som automotivo.

Tratar: 273-6242 horário comercial.

GARELLI- vende-se, Sundown, 97.

R$ 500,00. Tratar: 273-6242.

KAWASAKI - vende-se, 94, Ninja ZX

11. R$ 25.000,00. Tratar: 9973-8871.

lAMBRETA - vende-se, 68, restau

rada, original. R$ 3.000,00. Tratar:

37&0409.

SCOOTER - vende-se, 97, 100cc,.
vermelha, partida elét. R$1.750,00
oufinan. Tratar: 273-1001.

nrAN - troca-se, 96, por um lote

em João Pessoa, Figueira ou Barra.

Tratar: 9991·9B29.

CARTA DE CRÉDITO - vende-se, não
contemplada já foi pago R$3.000,00,
mas quero somente R$1.700,00 + par
celas de R$180,00. Tratar: 9992·2738
c/Oliveira.

CONSÓRCIO-vende-se, em andamen
to cl 10 parcelas pagas de R$200,00.
R$ 1.800,00 e assumir restante das
parcelas. Tratar: 9992·2738 c/Dllveira.

MÓDULO - vende-se, amplificador
pI carro, 900w, marca Pyramid. R$
200,00. Tratar: 370-9422.

MÓDULO PI CARRO - vende-se,
marca Stetsom, 500w, 4 canais,
seminovo. R$ 250,00. Tratar: 275·
3708 ou 9909-0502.

RODAS - vende-se, cl pneu 13', 3
pontas. R$ 250,00. Tratar: 371·7260.

VENDE-SE - módulo, sub 12, 6 pares
de 69. Tratar: 370-2365 ou 9953-6121.

diversos

BABÁ ELETRÔNICA - vende-se.
Adquira e durma tranqüilo. Tratar:
275·0663 ou 9975·6315

BARRACA-vende-se, pI 5 pesso
a�, + fogareiro + liquinho + mesa pI
Camping. R$ 400,00 negociável.
Tratar: 370-8271 ou 9953·0413.

Tratar: 372·0452.

CACHORRO - vende-se, filhote de
Rotwelller cl 45 dias. R$ 150,00.
Tratar: 371·1244.

CACHORRO - vende-se, filhote de
Rotweiller, vacinados. R$ 200,00.
Tratar: 275·2949.

'CACHORRO - vende-se, filhote de
Micro Toy. Tratar: 370·6068.

CACHORRO - vende-se, filhote de
Pincher nOO1. Tratar: 370·6068.

CADEIRA PI BEBÊ - vende-se,
pI mesa, marca Burigoto. R$
30,00. Tratar: 371·7733.

CAPOTA-vende5e, em bom estro:>, P<I'a
Pampa. R$500,OO. Tratar: 376D190.

CARRINHO DE BEBÊ - precisa-se,
pIgêmeos, doado. Tratar: 9104-5510.

CARRINHO DE BEBÊ - vende-se,
marca Galzerano, excelente estado.
Tratar: 275·0663 ou 9975·6315.

CELULAR - vende-se, Nokia
3320, 3 meses de uso. R$
380,00. Tratar: 9903·1900.

COMPUTADOR - vende-se. micro

sa, ng 68 . COHAB . Vila Rau . Jaraguá do Sul· se

CIRUGIÃO-DENTISTA
Especialista em Prótese
1Jr. Jilir3. Osório 1Jornelles

Fone/Fac 371·7235 - sala B04
e-mail: drair@netuno.com.br

ENDOCRINOLOGIA

1Jr. Cleverson Schmelzer
Fone/Fáx: 275-3788 - sala B01

486. R$ 300,00. Tratar: 275-0065.

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

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$ 1.400,00
(quinhentos reais) em dinheiro e mais um computador. Será
mantido sigilo absoluto.

Informação junto a Construtora e Imobiliária Beta

ou telefones 371-6600/ 9973-5000.

COMPUTADOR - vende-se, AMO
Duron cl lGHZ, HO 20G, placa
de vídeo e som -oss-bord. gravador
de CO e OVO player e monitor
15'. tela semi-plana. R$
2.000,00. Tratar: 376·1235.

CENTRíFUGA - vende-se 'ou troca
se, marca Arno, por TV colorida
14'. Tratar: 372·1817.

CURIÓ - vende-se, macho ou

fêmea. Tratar: 371·8040 ou

9962·5883.

OVO - vende-se, seminovo. Valor
a combinar. À vista ou cl cheque.
Tratar: 9121·4179.

ENCIClOptDIA - vende-se, de 12
e 22 grau. Tratar: 9117·3774.

,
ESTEIRA ELÉTRICA - vende-se,
marca Halter, completa, digital.
Aceita-se televisão na troca. Tra
tar: 371-7060.

FITAS DE VíDEO - vende-se. 310
fitas. Valor a combinar. Tratar:
9117·1083 cl Luiz.

FOGÃO - vende-se, marca Oako,
4 bocas. Tratar: 275·2140 ou

370-1516 cl Viviane.

FRITADEIRA - vende-se, elétrica
industrial cl 2 cestinhas. R$
250,00. Tratar: 376·1699 cl
Clóvis ou Helena.

GALPÃO - vende-se, pré-moldado,
desmontado, medindo 200m2. Ou
troca-se por carro. R$ 5.500,00.
Tratar: 376·2931.

IMPRESSORA vende-se,
matricial, pI impressão de nota fis
cal. R$ 100,00. Tratar: 370·3320.

JET SKI- vende-se, 400cc. Suzuki
Nacional, 97. R$ 2.800,00. Troca
se por moto. Tratar: 276-0397 após
às 19hs cl Lorival.

MÁQUINA DE COSTURA - ven

de-se ou troca-se, marca Kansai,

cl 4 agulhas, cl todos aparelhos
pI rebater elástico. Tratar: 392-
3705 ou 373·1828 cl Maricéia.

MÁQUINA PI MINI-PIZZA - ven

de-se, nova. Tratar: 372-2432 ou

9104-2499.

MESA - vende-se, cf 8 cadeiras +

balcão. R$ 500,00. Tnatar: 371-0750.

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

NOTEBOOK - vende-se, marca

Toshiba, 1.2 GHZ, 256 RAM, tela 14
ativa, OVO, CO RW. Tratar: 275-0018.

PIA CI TAMPO - vende-se. Tratar:
2752140 ou 370·1516 Cf vlvlane.

SACO PI CONFEITAR - compra
se. Tratar: 276·3206.

SOFÁ -e vende-se, 2jogos. Tratar:
273-0779.

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

TELEVISÃO - vende-se, marca Philips
21', tela plana. Tratar: 9111-1709.

TELEVISÃO - vende-se, 29 pol.,
Philips, cl 3 anos de uso, em perfeito
estado de funcionamento cl contro
le. R$ 750,00. Tratar: 9104-4842.

TíTULO BAEPENDI- vende-se.
R$ 400,00. Tratar: 372·2419.

TíTULO BEIRA RIO - vende-se,
patrimonial. R$ 400,00. Tratar:
9103·9530 cl Rodrigo.

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

VIDEOGAME - vende-se,
Nintendo Game Cubo, cl 5 jogos
originais, 1 memory card e 2

cont��I�s orig: Tratar: 376·2206.

VIDEOGAME - vende-se,
Ninterído 64, cl 4 controles. R$
300,00. Trtar: 372·3164.

MASSOTERAPEUTA
Massagens em Geral

PLANETGAME
"VENDAS "LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A liNHA DE

VíDEO GAMES ,CDS
E. ACESSÓRIOS EM GERAL.

• PLAVSTAnON 2
·XBOX
• PLAVSTATION OHE
'DREAMCAST
• HINTEHOO 6<1.
• GAME BOY COLOR
• GAME BOY AOVANCE
• HINTENDO GAME CUBE

. GRUPOS GERADORES DE ENERGIA

.. Venda • loCà�ão ... (on$""o • Montagem

lrmiíquinas llidistria
• ComIlI',ia Uda•.• ME 275-0316/371-9421

9133-6136/9952-1838
Trabalhomos (0lIl vondQ$ e consertos:

: ��:���tCKlon6rlos ::;::: .. Assistência; 24h,
« A,plroclor • Mol0b0mb0s www.irmaquinas.cjb.net
« COmp......r

• Entra outr..... irmaqulnas@uoJ.com.br
R.o CAI. Procó lo Gomes de Oliveira,. l6S1 - (entro· JCH'a do Sul

m t."udrfas de 1erro C,uliauea

Manutenção
10He: 312-1183

Travessa Ermelina Trentíni Menel' Nereu Ramos - Jara uá do Sul - se

rAR.QUITEToe'URBANISTA1\' Carlos Alberto da Silva
� CREA/SC.61723.2

'

COMUNICADO
Cia. de conhecimento nacional no ramo de gás, ne

cessita de DISTRIBUIDOR/REPRESENTANTE PARA
JARAGUÁ DO SUL. Necessario capital inicial para
prospeção de negócio.
Enviar currtcutum/cadastro demonstrando interesse,
para posterior resposta.
Araucária - PR - caixa postal 65, a/c Ger. Comercial

r\,,�nslaladora L,ui�
Predial, Industrial, Residencial e Serviços em Geral

9965-7470

VIDEOGAME - vende-se, Nintendo
64, cl controle, fita e memory cardo
R$ 200,00. Tratar: 9992-9928.

VIDEOGAME - compra-se, Play
Station ou Oream Cast cl CO.
Tratar: 276·0476.

VIDEOGAIÍIIE - vende-se, Super
Nintendo cl 2 controle e 1 fita. R$ 50,00.
Tratar: 372-8440 ou 370-5609.

WALKMAN-vende·se, digital, mar
ca Aiwa. R$ 30,00. Tratar: 376-
0157.

.
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Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246 - 51. 1

371-0363 -

Cargas nacionais
e internacionais

7�, €úuec4 e 7�
Somos Meigas, Carinhosas, Iniciantes,

Safadas, Di\'ertídas e Sedutoras

acompanhantes
Você quer viver momentos de prazer1

Venha desfrutar uma
Loira e duas Morenas
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IMUDANÇA: MORADORES TERÃO QUE BUSCAR ATENDIMENTO' JUNTO AO MUNICfplO DE GUARAMIRIM
Faleceu às 1:00 horas em 22/11 o Senhor

ALVIN KONEL com idade de 82 anos,

deixando enlutados a companheira, 1 filha,
1 genro, netos e demais parentes e amigos.
O sepultamento foi realizado em 22/11 às

17:00 horas, saíndo o féretro da Igreja
Evangélica Luterana do Centro seguindo
para o cemitério do Centro.

Faleceu às 8:00 horas em 22/11 a Senhora

LEOCADIA CIDRAL SIQUEIRA com idade de

98 anos, deixando enlutados filhos, genros,
noras, netos, bisnetos, trinetos e demais

parentes e amigos. O sepultamento foi

realizado em 23/11 às 8:00 horas, saíndo o

féretro da sua residência Braço Ribeirão

Cavalo seguindo para o cemitério Rio Isabel
Alto - Corupá.

Faleceu às 9:40 horas em 23/11 a Senhora

FLOR BERNARDINO ALBANO (Dona Nina)
com idade de 85 anos, deixando enlutados

o esposo, 2 filhos, genro, netos, bisnetos'

e demais parentes e amigos. O

sepultamento foi realizado em 24/11 às
10:00 horas, saíndo o féretro da sua

residência - Corticieira e seguindo para o

cemitério de Guaramirim.

Faleceu às 1:20 horas em 25/11 o Senh"or
ARNO ARNDT com idade de 79 anos,
deixando enlutados a esposa, 3 fílhos, 2

genros, 1 nora, netos, bisnetose demais

parentes e amigos. O sepultamento foi
realizado em 26/11 às 8:30 horas, saíndo o

féretro da Igreja Evangélica I.:uterana Martin
Lutero seguindo para o cemitério Martin
Lutero.

Faleceu às 5:30 horas de 26/11 a Senhora
ZILMARA DE SOUZA SCHLlCHTING (VÓ
ZULMA) com idade de 71 anos, deixando
enlutados filhos, genros, noras, netos,
bisnetos e demais parentes e amigos.' O
sepultamento foi realizado em '27/11 às
18:00 horas, saíndo oféretro da sua Capela
mortuária da Vila\ Lenzi seguindo para o

cemitério da Vila Lenzi.
.

Faleceu às 20:45 horas em 28/11 a Senhora
Helena Klock Zocatelli com idade de 90 anos,
deixando enlutados filhos, moras, netos,.
bisnetos e demais parentes e amigos. O
sepultamento foi realizado em 29/H às
16:00 horas, saíndo o. féretro da Capela
mortuária da Vila Lenzi seguindo para o

cemitério do centro.

Faleceu às 01�20 horas em 29/11 o Senhor
Elia Sager Rledger com idade de 87 anos,
deixando' enlutados filhos, genros, noras,
netos, bisnetos e demais parentes e amigos.
O sepultamento foi realizado em 29/11 às
17:00 horas, saindo o féretro da Igreja
Evangélica Luterana da paz seguindo para
o cemitério Bom Jesus.

Faleceu às 4:20 horas em 29/11 o Senhor
ALGUSTO NICOCELI com idade de 82 anos,
deixando enlutados 2 filhas, 1 genros, 6
netos, 10 bisnetos e demais parentes e

amigos.' O sepultamento foi realizado' em

30/11 às 9:00 horas, salndo o féretro da
sua residéncia em Guaramirim seguindo para
ocemitério Municipal de Guaramirim.

Faleceu às 3:00 horas em 2/12 o Senhor
GUSTAVO LAMGE com idade de 83 anos,
deixando enlutados filhas, genros, netos,

I bisnetos e demais parentes e amigos. O
seputtamento foi realizado em 2/12 às 18:00
horas, saíndo o féretro da Igreja Evangélica
Luterana João Pessoa seguindo para o

cemitério Joáo Pessoa.

assistida por
Schroeder até final deste
'Vila .Amizade

SCHROEDER/GUARAMIRIM

A partir do ano que vem, .os mo

radores da Vila Amizade (cerca
de 1,4 mil) terão que usar os servi-

. ços oferecidos por Guaramirim,
,

A decisão de cumprir a lei, que
determina pertencer a Guarami
rim o trecho de cerca de 2 quilô
metros localizado na divisa dos
dois municípios, foi tomada no

domingo último, durante reunião

realizada na Igreja Católica da

comunidade, com a presença de

aproximadamente 400 morado

res, do prefeito de Schroeder, Os
valdoJurck, e do secretário de Fi

nanças da Prefeitura de Guarami

rim, Jair Tomelin.

De acordo com o prefeito de

Schroeder, a possibilidade de um

convênio foi descartada, pelo me

nos por enquanto, e o. compro
misso de Schroeder para com os

�

sera

Reunião, realizada no domingo, com a participação de 400 moradores

moradores termina no dia 31 de

dezembro. "Depois dessa data, a

responsabilidade com o atendi
mento e infra-estrutura do local é
com a administração de Guara

mirim", afirma Jurck.

Mesmo assim, Jurck admite a

possibilidade de, num futuro

próximo, o local voltar a pertencer
ao município de Schroeder. "Se a

população fizer um plebiscito e

chegar à conclusão que deseja per-

ano

tencer a Schroeder, vamos então

tratar de uma forma legal de ane

xação.
Jurck informa ainda que vai

deixar à disposição de Guarami

rim toda infra-estrutura física, co

.

mo escola e posto de saúde, mas

deve, por força da lei, remanejar
os funcionários que trabalham na

Vila Amizade e interromper o

atendimento de saúde que era

prestado aos moradores, através

do Plano de Saúde Familiar,
Mas a pior situação é a dos

alunos da Escola Gustavo Tank.

De acordo com o prefeito de

Schroeder, as matrículas estão sen

do feitas normalmente, mas,

quando iniciar o ano letivo, os -

professores deverão pertencer ao
-

quadro de funcionários da Se

cretaria de Educação de Guara

mirim. (MARIA HELENA DE MORAES)

Escola Max Schubert promove socialização dos alunos
]ARAGuA DO SUL - Os alunos

do pré' da Escola Municipal de
Ensino Fundamental Max Schu
bert encerraram, ontem, a Sociali

zação dos Projetos, que iniciou no

dia 25 de novembro, com a fi

nalidade de mostrar todos os

.projetos desenvolvidos durante o

ano letivo pelos 358 alunos da
unidade escolar. De acordo com

a diretora da escola,Júlia América,
a Socialização dos Projetos, como

o próprio nome já diz, é a

oportunidade de alunos e comu

nidade se integrarem e analisarem
os resultados dos. trabalhos de
senvolvidos durante o ano letivo.
"Os temas são escolhidos pelos

próprios estudantes, a partir de
suas áreas de interesse, e a partici
pação é de todos, inclusive dos

pais, que colaboram na execução
dos trabalhos dos alunos meno

res", esclárece a diretora.

Ontem, foi a vez dos 23 alu

nos da pré-escola mostrarem

tudo o que aprenderam sobre

dinossauros, um assunto que foi
escolhido e pesquisado pelos pe
quenos estudantes. Além da pes
quisa na Internet, eles ouviram his

tórias, visitaram museus e. ainda
.

fizeram maquetes sobre a vida
na pré-história. O resultado de
todo o esforço pôde ser conferi
do durante todo o dia de ontem.

Para a aluna Andressa Schwartz,
6 anos, o trabalho foi muito inte

ressante. ''Aprendi coisas novas

sobre animais bem antigos e que
não. existem mais", ensina a

garota. (MHM)

Cesar Jurikes/CP
Alunos da pré-escola aprenderam tudo sabre os dinossauros

PJ
RÁDIO JüAGUÁ �

ai sem fome
, ·

N'tO"1e mais a a
PONTOS DE COLETA:

S9P�rmlilrcado Alexandre;

Supermercél�() �rnigão; .

Supermercado Angeloni;
S�I>������dB�asãd;

o

Supermercado Fritzke;
S�I>�� ����d;; L���i;
Supe�lilr��ª�Jéi9; •.......
Sede do CORREIO DO POVO;
Sede da Rádio Jaraguá;

..... Apoio:,.

Academias Corpo e Mente; Rua Cel;Procópio Gomes de Oliveira, 246, Centro, defronte ao Restaurante Tio Patinhas- 371-1919

CORREIO DO POVO
�_'919,

Prefeitura Municipal
d. J....gu. do Sul
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POR EGON JAGNOW

Na época da colonização, improvisar era algo necessano. Tinha

que se usar os recursos que estavam disponíveis. Assim, ouvimos
relatos sobre o uso de salões de baile para celebrar atos religiosos,
de escolas sendo usadas como' igrejas e igrejas sendo usadas como

escolas, e salões de baile servindo como escola, Um exemplo disto
é a foto de hoje. O salão da Sociedade de Atiradores Rio do Serro

serviu, durante um período; como escola. A foto é de 1925, e a

professora é a sra. Elsa Wagner.

AVÔ E AVÓ (213)

Na ante-sala da Academia,
conversava-se sobre a situação de
Coelho Neto, que acabava de
tornar-se avô, quando Lauro

Müller, que se achava no grupo,
declarou:
_ Você vai sentir, agora, Neto,a

mais doce modalidade da

paternidade. As minhas definições
são estas.

E declinou:
_ Avô _ pai, sem exiqências.
_' Avó _ mãe comaçúcar,

Anotada por H umberto de Campos,
que estava presente.

-

'

confiança: isso é

precisará neste

receia de

��ia�j�iVOcê terá ótimas

es, mas deverá
tade. Suas
vão estar próximas

�4�IWITe:.Qltt\ldas. O romance
icará cindo melhor.

Câncer - Oportunidades
-

surgir. Não desista dos
om astral nos

ceiros. O seu

astral indica que
sorte; mas cuidado

inesperados. Tenha
ia nas suas otitudes,
to legal no

com a

reáliz�ã6\fintJrior. Novidades
no romance.

Escorpião - Não perca. as

ade� que pintarão na

e]o discreta para
r o que quer. Cuidado

ções. Poderá iniciar
secreto:

. roman e,

Virgem - Acredite na sua
.

r e tenha cuidado
unistas. O seu

sua vida sentimental
amparados. Fique

, '. f

�rculo
Italiano

Conhecendo a Itália

Região. Toscana

Superfície: 22.992 l<m2

População: 3.579.000 habitantes
Densidade: 155 hab/l<m2
Capital da Região.: Firenze

Cidades importantes: Livarna, Pisa, Pistara, Lucca, Arezzo,
Grasseta, Siena, Massa, Garrara.

A paisagem da Toscana é bela. Nas colinas podemos ver

ai ivei ras e muitas ciprestes. Nas planícies cultivam-se muitos

grãas. A agricultura representa só 10% na economia de

reqião, enquanto. as pequenas indústrias, representám 40%.

As cidades da Toscana não. são. grandes, mas ricas em

monumentos de artistas famosos que atraem milhões de
turistas todo ano.

Firenze é a capital da renascimento, Muitas abras famosas
de Michelangela, Giotto e Brunelleschi, estão. nas Igrejas,
nas museus e nas praças da cidade.
Siena: famosa pela "Palio", corrida de cavalas que acantece

na praça desde a ano. de 1200, nas meses de julho. e agasto.
A festa dura quatro. dias, inclui várias cerimônias e ceias

nas ruas e praças.
A região. já foi a centro financeiro da Itál ia, tendo riquíssimos
banqueiras, que emprestavam dinheiro aso reis e papas.

•

O prestigio do dialeto florentinotflrenze), trasforrnar-se em I

língua oficial italiana, se dá a importância econômica,
literária e artística da região na idade média até o ano de

1800.

Encontro' Mensal - Encerramento

Só podemos nos alegrar com o sucesso destes encontros. r

Cada dia cresce a amizade entre os participantes e sempre
se renova com novas presenças, que são muito bem vindas.
Com muito sucesso, foi realizado o último encontro do ano.

Alegria e descontração é o que sentimos em todas as pessoa
presentes ..

Parabéns a .Coordenação do Coral, a toda a equipe da

cozinha, que nos proporcionaram um belo janta, fechando c

o ano em "chave de
ouro".

Agradecer a todos que
nos prestigiaram neste

ano, e desde já, convi
dar a todos para con

tinuarem conosco no

ano de 2003.

Grazie a tutti!! 3,71.,8'222 .

Valdir José Bressan Rua Reinoldo Rau, 86 sala 7·
Presidente do Círculo

��e,á�ri�.&K,.,\1Não deixe que

��a fé, porque nem

to�,�x�m:rece a sua

.l'f\9Jf��ce e o seu par
estarão em ótima sintonia.
Sucesso com Libra.
Peixes:__ Será hora de lutar

para conquistar o

. Alguns sacrifícios e

necessórios. No
ivo e sexual irá

quem ama.

irismo .

Capricórnio - Aja com
.. � evite ficar na

cio dos outros. Seus
rnbiciosos poderão

dia para pensar
relação a dois.
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POR �UG�NIO VICTOR SCHMOCKEL

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

seu tempo foi bem empregado.

ONFIRA A' HISTÓRIA

fi 1934, recebia o Município, com braços abertos, o 2° Batalhão de

ngenharia, acomodando-o em vários espaços de construções já existentes,
mbora não atinasse da razão que levava o governo de Getúlio Vargas a

scolher a cidade de Jaraguá para servir de inicio de uma estrada estratégica,
ue atravessaria grande parte do Sul de Santa Catarina, para acabar chegando
té Vacaria, no Rio Grande do Sul. Mas estavam estacionados aqui. Numa

Dite houve um começo de levante no 2° BE - com a enérgica intervenção
a oficialidade e de parte-do batalhão que ficara fiel, foi logo restabelecida

ordem. No encontro havido resultou a morte de um soldado. O jornal de

rthur Müller prometia detalhado noticiário do que se passou. Mas este

oticiário realmente nunca apareceu, que está sepultado no cemitério local.
thur Müller aprendia a lição: em' tempo de ditadura, com o exército em

,

a de revolução, todo cuidado é pouco: em boca fechada não entra mosca.

Ditaremos.

Á 15 ANOS
fi 1987, o empresário Bruno Breithaupt era eleito presidente do Clube de

iretores Lojistas de Jaraguá do 'Sul, para operíodo julho/87 a junho/88.
�m ubstituía a Ivo Ewald; vice-presidente" Rafael Dimas Nazário; tesoureiro,
:a, étgio Luis Nagel; diretor Social, Luiz Lanznaster; diretor de Relações
de úblicas, Udo Wagner; diretor-secretário, Mário Papp; diretor do SPC, José

mos de Carvalho, ediretor sem pasta, Ivo Ewald. O relatório ficava com

[auro Koch, e a' tesouraria, com Ronaldo K,o,ehntopp. A 'Federação reunia
4 CDLs e 91 SPCs, envolvendo em torno de 6 mil lojas filiadas. Uma das

JS, rioridades da gestão Udo Wagner na Federação, segundo o próprio, 'será o

Ire einamento nos CDLs, para diretores e gerentes.
.

ss
Itapemirim/Penha promoviarn, nas dependências do Clube Atlético

lO,

sependi, um coquetel de lançamento de novas linhas de ônibus, com

artida de Jaraguá do Sul, com destino a São Paulo e Rio de Janeiro.
da utoridades municipais, estaduais e federais, diretores da empresa e
do onvidados prestigiavam o ato. A linha Jaraguá-São Paulo era feita em

nibus convencional deito (Rodonave e Tribus), e a linha Jaraguá-'-Rio de
aneiro só convencional, pelo Turbo PN-3. Outra linha estava sendo
olieitada junto ao DNER direta, ligará jaraguá do Sul a Porto Alegre,
revista para � mês de agosto.

Á 3 ANOS

� .1999, o cônsul-geral da Itália para o Paraná e Santa Catarina, Gianni

ICeato, acompanhado da mulher, Paola Modena Piccato, visitava
ficialmente Pomerode e Jaraguá do Sul, a convite dos círculos italianos. A
'sita teve como objetivo aproximar as comunidades italianas com o governo
a Itália, buscando fortalecer os laços culturais e possibilitando a

tensificação do intercâmbio sociocultural e econômico. O casal chegou
D Portal Turístico de Pomerode, sendo recebido por representante do
Ireolo Italiano e pelo prefeito Henrique Drews Filho. À tarde, Piccato e a

Im ulher estiveram em Jaraguá do Sul. Recebidos pelo prefeito Irineu Pasold,
cretários, vereadores e diretoria dà Círculo Italiano. Cerca de 40% da

pulação são descendentes de italianos. O secretário do Círculo Italiano
e Jaraguá do Sul, Gilberto Floriani, lembrou que foi a primeira vez a visita
e

�l1J. cônsul-geral ao Município, que tem 40% da população descendentes
S

,e Italianos. O cônsul visitou a sede do círculo, na Vila Nova, e que o

tcuIo fosse aulas nas escolas oficiais, que hoje é a União Européia.

GERAL CORREIODOPovo9

Advento - Nova

caminhada
No domingo próximo passado, 1º domingo de

advento, iniciou-se um novo ano eclesiástico para
os cristãos. O último ano para a Igreja já
representa o início de uma nova caminhada.

Aliás, cristãos sempre se encontram a caminho,
porém sabem, que estão a caminho com seu

senhor e salvador Jesus Cristo. Pois em Cristo,
Deus mesmo se pôs a caminho em direção de

sua humanidade.
É esse o significado do advento.
A nossa vida é comparável a uma estrada cheia de curvas. Apenas

temos condições de enxergar até a próxima curva; o que se encontra -

atrás da mesma somente descobriremos depois de termos passado por
ela.

Diante de nós está um novo ano da Igreja e dentro de um mês o ano

2003. O que nos espera nesse trajeto?' Alegria ... ? Felicidade .. ,?

Dificuldade, �? Tristeza .. ,? l.uto...? Saúde." ? Doença .. ,? Ninguém poderá
responder-nos, nem sequer os melhores astrólogos ou cartomantes!

Como Cristãos temos a esperança e a certeza de que o cristo anunciado

no Advento está conosco todos os dias todos até à consumação dos
séculos. E, ele se dispõe acompanhar-nos a cada passo dessa nova

caminhada. Portanto, não nos deveria preocupar "o que nos espera nesse

trajeto?" Mas deveríamos empenhar todas as nossas forças e pedir que
o Senhor fortifique sempre a nossa fé e a confiança no Cristo anunciado
no Advento. Basta que ele conheça todos o nosso caminho!

P. Egberto Schwanz

Paróquia Evangélica Luterana de Rio Cerro

CÂMARA DE VEREADORES DE

JARAGUÁ DO SUL
CÃMARA MUNICIPAL ÓE JARAGUÁ SESSÃO DO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2002 PRESIDIDA PELO VEREADOR VITÓRIO ALTAIR WZARIS !pPBl
ESTIVERAM AUSENTES OS VEREADORES UO TIRONI (PSDB) AFONSO PIAZERA NETO (PSDB) E CARIONI MEES PAVANELLO (PFL)
INDICACÕES APROVADAS POR 15 VOTOS DOS VEREADORES:

.

• 358/02' MARISTElA MENEL ROZA (PFLl; REAUZAR OS TRABALHOS DE MECANIZAÇÃO E PATROLAMENTO NA LATERAL "A"DA RUA OSCAR

SCHNElDER, NO BAIRRO TIFA DA MOSCA; -

• 432/02'IVO PETRAS KONEW(PMPBl; IMPLANTAR PASSEIO PúBUCO (CALÇADA) NO LADO (MPAR DA RUA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA,
JUNTO AO MORRO EXISTENTE NO LOCAL, COMPREENDIDO ENTRE O TÉRMINO DO VIADUTO ATÉ ONDE ENCONTRA-SE LOCAUZADO O BAR LA

SANTIDAD;
,

- 448/02' ANTÔNIO MARCOS DA SILVA fPD; ASFALTAR OU DOTAR DE CAMADAAND-PÓ A RUA GUILHERME KOEHLER;.4!I9LQ2; ASFALTAR ou DOTAR
DE CAMADA ANTI-PÓ A RUA ROSÁLIA STENGER AYROSO, NO BAIRRO BARRA DO RIO CERRO;!I2JLQ2; IMPLEMENTAR SUBSTITUiÇÃO DE LÂMpADAS DE
ILUMINAÇÃO PÚBUCADANIRCADAS, NA RUA AUGUSTO DEMARCHI, EM FRENTE A ESCOLA BÁSICA ERICH KRUERTZMACHER, NO BAIRRO TRÊS RIOS DO SUL;
.4MLQ2; REFORMAR O lAJOTAMENTO DA RUA IRMÃOS MARISTAS, NO CENTRO;

- 450/02' PAULO ADEMIR ELORIANI !ppBl: INSTALAÇÃO DE UMA CAIXA POSTAL COMUNITÁRIA E UMA CAIXA COLETORA DE CORRESPONDÊNCIA NA
RUA THEREZIA FERRAZZA, NO ESTABELECIMENTO DEMONIMADO DE "BAR DO SI" NO BAIRRO DFA DOS MONOS, EM NEREU RAMOS; §lLQ2; MELHORIAS
(MACADAMIZAÇÃO E PATROLAMENTO) EM TODAS AS RUAS DO LOTEAMENTO GADOTI!, NO BAIRRO NEREU RAMOS;!!®LQ2.; DOTAR DE CAMADA ASFÁLTICA
PARTE DA RUAWALDEMAR RAU, NAS IMEDIAÇÕES DO MERCADO BRASÃO EAS RUAS 711,713,717,719,724,732 EA 733, NO BAIRRO RAU;�; INSTALAÇÃO
DE TELEFONE PÚBLICO NA RUA 974, ESQUINA COM A RUA CARLOS TRIBESS, FUNDOS DA CONFECÇÕES DAULA;

" 452/02' AFONSO PIAZERA NETO (PsPBl; EXTENSÃO DA UNHA DE TRANSPORTE COlETIVO NA RUA BERTHA WEEGE, ATÉ A ESCOLA JARAGUÁ
M;

.'

·453/02' JOSÉ PENPIUK POS SANTOS (PT); PROVIDENCIAR ESPAÇO SEGURO PARA OS CICUSTAS NO TREVO. ENTREA RUA PRESIDENTE EPlTÀCIO
PESSOA E A RUA ERWINO MENEGOTTl;�; DOTAR DE IWMINAÇÃO PúBUCA NA PONTE FREDERICO CURT VASEL, NO BAIRRO RIO MOWlA; 461/
02; ALARGAMENTO DA RUA JOAQUIM FRANCISCO DE PAULO, NO ENTRONCAMENTO COM A RUA ERWINO MENEGOTTl •. NO BAIRRO CHICO DE PAULO

!I§2L22; INSTALAR TElB'ONE PúBUCO NA RUA ARTHUR BRElTHAUPT. NO BAIRRO TIFA MARTINS, EM FRENTE AO CENTRO D_E APOIO AO ADOLESCENTE
ÀFAM(UA;

,455/02' ANTÔNIO MARCOS DA SILVA!pD E JOSt: pENDIUK DOS SANTOS IPTl; IMPLEMENTAR ILUMINAÇÃO PúBUCA NA RUA AFFONSO NICOLUUI,
NO BAIRRO RAU, AOS FUNDOS DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JARAGUÁ DO SUL- UNERJ;.§2LQ2; PROVIDENCIARA LIMPEZA DAS BOCAS DE LOBO NAS RUAS:

DAABOLlÇÃO, QUILOMBO DOS PALMARES, JOSt: DO PATROC(NIO, CASTRO ALVES, JOAQUIM NABUCO, RUI BARBOSA, JOÃO DA CRUZ E SOUZA, NO BAIRRO
RAU;

.

- 457/02' ORLANDO GILBERTO GDNCALVES !pPBl' PAVIMENTAÇÃO ASFÁLDCA DA RUA MARINA FRUTUOSO, NO CENTRO;
,458/02' ROOUE BACHMANN fPSDBl' FAZER LEVANTAMENTO SEGUIDO DE ESTUDO "IN LOCO', NO SENTIDO DE VIABILIZAR A CONSTRUÇÃO OU

INSTALAÇÃO DE UM CONTORNO PARA ÕNIBUS NAS PROXIMIDADES DO TERRENO DO SR. ADEMIRO LlNDERMANN, NA ESTRADA GERAL, NO BAIRRO RIO
DA LUZ III, NESTE MUNICípIO;�; UMPEZA DE UMA VALETA, NA RUA MANOEL FRANSISCO DA COSTA, NO BAIRRO JOÃO PESSOA, MAIS PRECISAMENTE
PRÓXIMO AO N' 7600, EM FRENTE AO CORPO DE BOMBEIROS DO BAIRRO;

- 460/02' LORITA ZANOTI! KARSJEN IpMDBl' RETOMAR PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO POLlESPORTIVO EM NOSSO MUNIC(PIO;.42QLQ2;
VlABIUZAR A IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE MATERIAlS;!I21LQ2; IMPLANTAÇÃO DE SANITÁRIOS AO LONGO DA RUA WALTER MARQUARDT, NO BAIRRO BARRA
DO RIO MOLHA;

pROJETOS PE LEIS po LEGISLATIVO ApROVADOS EM VOTACÁO SECRETA POR 15 VOTOS'
'2I5LQ2 - 2' VOTAÇÃO; VEREADOR JEAN CARLO LEUTPRECHT (PTB); DENOMINA SERVIDÃO - A SERVIDÃO DE ii> s- 53 PASSA A DENOMINA-SE TEJA

PAUL ERNESTLESSMANN;
"

- � - 2' VOTAÇÃO; VEREADOR JOSt: PENDIUK DOS SANTOS (PU; DENOMINA SERVIDÃO - A SERVIDÃO DE N' S - 54 PASSA A DENOMINAR-SE
VILDE LENZI�

pROJETOS DE LEIS DO EXECUTIVO ApROVADOS:
- ;lllllLll2_. 2' VOTAÇÃO - MODIFICA DISPOSITIVOS DO·ANEXO DEMONSTRATIVO DE METAS ÃSICAS LOA, DA LEI MUNICIPAL N' 2.969/2001, DE 18/

12/2001, E SUAS ALTERAÇÕES, QUE ESDMA A RECEITA E AXA A DESPESA DO MUNIC(PIO DE JARAGUÁ DO SUL, SEUS ÓRGÃOS E ENTlDADES PARA O EXERCíCIO
DE 2002, SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO VIGENTH DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS -ll.YllIQS;

-;!Q3LQ2 -1' VOTAÇÃO ',SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS�;
- JMlQ2- 2' VOTAÇÃO ,ABRE CRt:DlTO ESPECIAL NO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS - JA.IIQIQS

,�-1' VOTAÇÃO - MODIRCA DISPOSITIVOS DO ANEXO DEMONSTRATIVO DE METAS ÁSICAS LOA, DA LEI MUNICIPAL N' 2,969/01, DE 18/
12/2001, E SUAS ALTERAÇÕES, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNIC(PIO DE JARAGUÁ DO SUL, SEUS ÓRGÃOS E ENTIDADES, PARA O
EXERCjCIO DE 2002, SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS - �

-llllJUQ2 ,1' VOTAÇÃO - ALTERA A COMPOSiÇÃO DOS QUADROS DE CARGOS EFETIVOS E FUNÇÕES GRATIFICADAS DO SAMAE E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS -lA.YQIQS;

'lliL2Q -1' VOTAÇÃO - RETIRCA O ARTIGO 2', DA LEI MUNICIPAL N' 3,240/2002, DE 24 DE OUTUBRO DE 2002 - �
- 317/02 -l'VOTAÇÃO - SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO VIGENTE - TEVE PEPIDll DE VISTAS DO VEREADOR JOSt: PENDIUK DllS

SANTOSIPTl
• .J18Lll2 - 2' VOTAÇÃO - SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO VIGENTE -ll.YllIQS;
'al.UQ2 -1' VOTAÇÃO; EXECUTIVO; SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO VIGENTE::..lA..I!llIQS;
- mm -l'VOTAÇÃO ; EXECUDVO; AUTORIZÁ O EXECUTIVO MUNICIPALAADQUIRIR poli PERMUT� ÃREAS DE SEARA ALIMENTOS S, A - JA.IIQIQS;
RZERAM USO DA PALAVRA UVRE OS VEREADORES JOSt: PENDIUK DOS SANTOS (PT); ROQUE BACHMANN (PSDB); MARISTELA MENEL ROZA (PFL);

PEDRO ANACLETO GARCIA (PMDB); PAULO ADEMIR FLORIANI (PPB); ANTÔNIO MARCOS DA SILVA (PT) E MARIA EUSABET MAnEDI (PFL)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I INCIDENTE: JOVEM DE 18 ANOS MORRE AFOGADA ESTE FINAL DE SEMANA, NO BAIRRO SÃO Luís

Bombeiros alertam comunidade
que banha-se ·em rios da região

]ARAGuA DO SUL - o Januário Ayroso, no sába- problemas desse gênero", alcoolizado ou depois das

verão começa este mês, do à tarde. orienta o bombeiro efetivo refeições (sempre é bom

mas as altas temperaturas Quando chegaram ao Adilson Hoeft. Ele enfatiza esperar duas horas, ao me-

já estão instigando as pes- local, algumas pessoas esta- que a melhor alternativa nos) -, orienta.

soas a procurarem locais vam concentradas à mar- para refrescar-se é procu- O socorrista acrescenta

para se refrescar. Por tra- gem do rio. Os bombeiros rar clubes ou piscinas, por ainda que, em casos de

tar-se de uma região rica fizeram o resgate do cor- tratar-se de lugares com afogamento, as pessoas
em belezas naturais, rios e po de Lucilene Angela de segurança e mais limpeza. que estiverem próximas
cachoeiras tem sido uma Souza, 18 anos, e o enca- - Tomar banho nos devem tentar alcançar uma

das alternativas mais procu- minhou para o IML (Insti- rios aqui da região não é corda ou uma vara para
radas pela comunidade, tuto Médico Legal). "A muito saudável devido à tentar retirar a vítima.

fator que gera preocupa- temporada já começou e poluição, mas as pessoas "Não é aconselhável entrar

ção para o Corpo de Bom- neste final de semana foi que insistem em procurar na água para fazer o salva-

beiras Voluntários de Jara- registrada a primeira vítima estes lugares devem tomar menta porque, quem não

guá do Sul. Este final de fatal, por afogamento. Co- muito cuidado. Sóbanhar- tem experiência, pode aca-

semana, por exemplo, os mo estes lugares passarão se em rios que conhecem bar se afogando junto",
socorristas foram aciona- a ser mais freqüentados nos e, antes de entrar na água, alerta. Em casos de emer-

dos para prestar atendi- próximos meses, pedimos perceber se não há madei- gência, telefonar para os

menta a uma vítima de para que as pessoas tenham ras ou pedras no fundo. bombeiros no número

afogamento, na Rua João mais cautela, para evitar Não entrar no rio se estiver 193. (FABIANE RIBAS)

Motorista evita colisão e cai numa ribanceira
GUARAMIRIM - A im

prudência de um motoris
ta que vinha na contramão

acabou gerando um aci-.
dente na BR-280, no Km-

56, próximo ao Hotel Elia
ne. O fato' foi registrado
ontem à tarde, por volta
das 16h30, numa reta onde
a ultrapassagem é proibi
da. O caminhoneiro Tarcio
Orli Buzzi, 41 anos, condu
zia a Scania, placa MAI-

6433, de Jaraguá do Sul,
quando teve de retirar o

caminhão rapidamente pa-
Cesar JunkeS/CP

Motorista perde controle e despenca em ribanceira

ra o acostamento para evi
tar colisão com um carro,
que vinha na pista contrária,
sentido Jaraguá do Sul. Ao

mover o veículo, Buzzi

acabou perdendo o con

trole, também devido à

chuva, e caiu numa ribancei
ra de aproximadamente 3

metros.

O condutor do ca

minhão sofreu ferimentos
leves na mão e foi enca

minhado ao Pronto-so
corro do Hospital São
José. (FR)

Colisão entre uma F-250 e um Uno acarreta morte na BR-:280
]ARAGuA DO SUL - O

Corpo de Bombeiros Vo
luntários do Município foi
acionado para prestar aten

dimento a um acidente
ocorrido no sábado à noi

te, por volta das 20h30, na

BR-280, Rodovia Engel-'

bert Oechsler, no Bairro
Nova, Brasília.

O veículo F-250, placa
MBO-2438, de Jaraguá do

Sul, bateu de frente com o

Uno, placa BZH-1455, de

Jaraguá do Sul, conduzido

por José Francisco Brand

Trivino, 59 anos. Este ficou

preso nas ferragens e en

trou em óbito no local do
acidente.

O relatório dos socor

ristas aponta que a vítima
sofreu fraturas múltiplas e

foi encaminhada para o

IML (Instituto Médico

Legal).
O casal que estava na F-

250 sofreu ferimentos

leves, mas foi levado para
o Pronto-socorro do Hos

pital e Maternidade São

José.

Jogos de amanhã serão
decisivos no Brasileirão

O Corinthians foi der
rotado pelo Fluminense no

último domingo e precisar
de uma vitória amanhã, no

Morumbi, para ir à final,
e, apesar do resultado des
te final de semana, o time

é o favorito ao título brasi

leiro, segundo estatísticas
do site "Chance de Gol".
A equipe de Parreira tem

41,23% de chances, contra

29,32% do rival carioca;
24,37% do Santos, e ape
nas 5,08% do Grêmio. Se
ria a quarta vez que os alvi

negros de Parque São Jor
ge levantariam a taça, já
que venceram em 1990,
1998 e 1999. O estudo leva
em conta, principalmente,
os aproveitamentos dos

ataques e defesas dos ti

mes, e os confrontos dire
tos nas duas últimas tem

poradas.
Com a derrota por 3 a

O para o Santos, na Vila

Belmiro, o Grêmio, que
precisa de uma vitória por
três gols de diferença em

casa, amanhã, para se classi

ficar, tem apenas 10,38%
de chances de ir à final. O

NOTAS

técnicoTite, inclusive,
ticamente já jogouat
"Ê dolorido ter qu
mitir, mas ficou mui
ro para nós. Eu ach

pelos problemas qu
mos ter que enfr

(Claudiomiro, Ând
Polga e Elton estão
será mais complicado
da. Mas temos que
para mudar esse q'
Temos que pensar '

berradores", afirmou
Segundo o site, a

deve ser paulista. O .

está com 89,62% de' !
ces, e o Corinthiam !
57,37%.

'

O Fluminense, qm
por um empate coo

equipe paulistana, co ,

fora com 42,63%,i
gaúchos possuem a

10,38%.
E essa é a vonta

técnico santista, Em

Leão. ''Acredito queo
rinthians seja favorito
o confronto de am

acho que uma final pa'
será muito boa para o I
talecer o futebol pauli:
afirmou à TV Record

FUTSAL
J)'

Os jogadores da equipe Malwee mantêm o ritmo de

mentos no ginásio do Sesi, em Jaraguá do Sul, visan'
duas partidas da final do Campeonato Catarinense de
- Divisão Especial, contra a Anjo Química, de Crid
Os dois jogos estão programados para o dia 7 de d

bro, no Sul do Estado, e dia 13, na cidade jaragua
.

equipe de Jaraguá do Sul não possui nenhum desfal
ra a decisão. Os atletas Manoel Tobias, Franklin e �

além do técnico Fernando Ferreti, estão defendendo as,
do Brasil no Torneio Internacional do Egito. A comp
oficializada pela Fifa, tem o objetivo de populari
modalidade no país africano.

ffiRREIOOOroVO
Aqui tem informação!

LOTERIAS 1

1

Megasena Lotomania Loteria Federol
concurso: 418 concurso: 271 concurso 03690

08 ' 15 ' 32 ' 45 ' 49 ' 52 04 - 06 - 1 1 - 21 - 1 °
- Prêmio: 09.431

26 - 29 ' 35 - 39 - 2° - Prêmio: 23.001
Quina 40 - 42 - 57 - 60 - 3° - Prêmio: 48.34)

concurso: 1078 65 - 70 - 74 - 76 - 4° - Prêmio: 16.551 ,�
11 ,22,24 - 55 - 64 78 - 84 - 89 - 92 5° - Prêmio: 59,61�
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1cicross da:Malwee sagrou-se
ao 'ce-campeãdo Catarinense

JARAGUA DO SUL - A

quipe Malwee de Bici

ross ficou em segundo lu

r geral no campeonato
atarinense da modalidade,
cando atrás de Rio do Sul

àfrente de Brusque. A úl
.

a etapa da competição
oi realizada neste final de

emana, na cidade de Bal

eário Camboriú, e contou

ar. om a presença de apro
o�

. adamente 274 pilotos

.

dos de diversas cidades

o Estado. Embaixo de

aguaense conquistou sete

mlos, 29 troféus, entre os

ito melhores colocados

as 35 categorias dispu
das.

Na categoria Clube, a

quipe Corinrias Esporte
lube ]araguá ficou em

eira lugar, atrás de B:tvIX
eam Brusque e Clu-be

IRECONHECIMENTO: INTEGRAÇÃO DOS ATLETAS FOI FATOR IMPORTANTE PARA A CONQUISTA

Título da Olesc reflexo do�

e

trabalho dos pólos esportivos
Rio-sulense, Os campeões
catatinenses que integram a

equipe Malwee são: Luiz

Madeira, na Boys 7 anos;

Guilherme Borscheidt, ]ARAGuA DO SUL - O

Boys 9 anos; Eduardo titulo de bicampeã da Olesc
Walz, Boys 11 anos; Claude- (Olimpíada Estudantil de
mir Zaleski, Cruizer 25/29; Santa Catarina), conquistado
Salete Moretti, Cruizer 40/ pelo Município no fim de
44; Dorival Gruetzmacher, semana, em Xanxerê, serviu
Cruizer 45 +; Marcelo Lu- para mostrar o empenho e

dvichak, Cruizer 19/24; dedicação dos atletas que
Marcelo Ludvichak, Elite treinam nas categorias de

Men; Marcelo Ludvichak, base e demonstrar o espírito
-Super 24, e Joyce Moretti, de equipe entre os mesmos.

na Elite Woman. Ao todo, aproximadamente
Na opinião do presi- 185 pessoas, entre jogadores

dente da equipe Malwee de e dirigentes, deslocaram-se

Bicicross, Valdir Moretti, o até a cidade-sede do evento

destaque ficou com Luiz e uniram forças para brigar
Madeira e Claudemir Za- pelos troféus.Jaraguádo Sul

leski, que foram atletas ficou em primeiro lugar ge-
100%, não perderam ne- ral, com 122 pontos, segui
nhuma etapa do Estadual do deJoinville, com 94; Blu

e ficaram todas em pri-. menau, 91, e Florianópolis,
meiro lugar. (FR)

.

'. 57. Na opinião do diretor
de Rendimento da FME

(Fundação Municipal de

Esportes), Caius Ananda
Xavier dos Santos, este resul

tado projetou o nome de

Jaraguá do Sul no Estado e

é reflexo da determinação
e integração dos atletas.

- A Olesc é uma com-

. adores será no domingo
]ARAGuA DO SUL - As
ais do Campeonato da

cimeira Divisão 50 anos

a Liga J araguaense de
utebol será no próximo
omingo, no Estádio do

itória, no Bairro Rio da
. Os jogos começam às

4 horas, nos aspirantes, e

16 horas, nos ritulares, e

valor dos ingressos é R$
00, para adultos - crian

rs têm entrada franca. Os
rganizadores da competi

as ão têm expectativa de
eunir cerca de 1,2 mil

Ssoas.

Nos jogos deste final de
emana, nos aspirantes, o

engo, de Garibaldi, e

axias, de Santa Luzia, en

tentaram_se no estádio do
Cruz de Malta, e empata
� pai: 1 a 1 - gols de
aCIt, para a equipe rubro
egra, e de Adriano (de pê
a1ti), para o Caxias. Na
pinião do presidente da
ga, Rogério Tomazelli;

3l pesar de o confronto ter

01 Ontecido sob sol muito
41 ente, foi bem equilibrado,
51 � bom nível técnico.

1� pesar do calor, os joga
res atuaram muito bem. ,

. �iP�e� termos

de disciplina, pois soube
ram jogar um belo fute

bol", considera. Com este

gol, o Adriano passa a assu

mir a liderança da artilharia,
com 13 gols marcados.

Nos titulares, o Cruz de
Malta entrou em campo
para enfrentar o Vitória e

garantiu o placar, marcan-

'.
do 1 a O - gol de Ricardi

nho, que aproveitou uma

cobrança de falta lançada
pela direita, por Welson.
Com este resultado, o time
cruzmaltino reverteu a

vantagem de empate, que
estava com a equipe do

Vitória, por ter efetuado
melhor campanha. "Neste

jogo o Vitória ficou com

domínio da bola grande
parte da partida, mas não

conseguiu mudar o placar.
Os atletas criaram jogadas
ensaiadas, mas os atacantes

não finalizavam, por preci- .

pitação", diz Tomazelli..
, Após os jogos de do

mingo, acontecerá- a pre
miação dos campeões e vi

ces, além da entrega de tro

féus para o artilheiro, defe
sa menos vazada, atleta

revelação e equipe mais

disciplinada. (FR)

Entre os destaques,Jara
guá do Sul garantiu o pri
meiro lugar geral nas mo

dalidades de atletismo mas

culino e feminino, basquete
. feminino, natação feminino
e tênis de mesa feminino.

No segundo lugar ficou o

basquete masculino, hande

bol feminino, tênis de mesa

masculino e xadrez femini
no. (FABIANE RIBAS)

-, considera Xavier, enfa-
. tizando que a FME não visa

contratação de jogadores de
outras cidades. ''Agora o

potencial dos atletas está ex

posto e os nossos talentos
certamente receberão pro
postas para atuar·por outros

Municípios. Por este motivo

é importante contar com o

apoio da iniciativa privada",
destaca.

Atletas que representaram Jaraguá do Sul na OIesc e garantiram o bicampeonato

tante para a saúde", consi
dera.

Para a próxima edição
do festival, os organizadores
estão pensando em incre
mentar o eventocom intuito
de proporcionar mais in

centivo e motivação aos ju
docas, para que dêem conti
nuidade ao esporte. (FR)

petição mais verdadeira em

sua essência, já que os muni

cípios que participam não

fazem contratação de atletas
de outros Estados, o que es

tão habituados a fazer em

jogos abertos e joguinhos.
Por isso, pudemos garantir
este titulo, pois investimos
no trabalho de base há mui
to tempo e estamos colhen
do os frutos deste projeto

FestivalJaraguaense deJudô reuniu 28,0 adeptos do esporte
]ARAGUA DO SUL - A

lO" edição do Festival-jara
guaense de Judô reuniu
mais de 280 adeptos desta

prática esportiva, neste final
de semana, e foi sucesso na

visão dos organizadores.
Trabalho conjunto do Clube
Atlético Baependi, Colégio .

Divina Providência e Asso

ciação Seidô - Kan de

Judô, o festival era destina
do a atletas entre 4 e 17

anos, e tinha como intenção
a integração entres judocas
vindos de cidades' como

Joinville, Guaramirim, São
Francisco do Sul, São Bento
do Sul, Brusque e Jaraguá
do Sul.

Um dos organizadores
do evento, Cláudio Almei

da, diz que o evento foi um

sucesso e que a receptividade
dos participantes rambénr
foi grande. "Representantes
da cidade de São Bento do
SUl nos convidaram para or

ganizar um festival deste

esporte que vem sendo
ensinado há 20 anos, em

Jaraguá do Sul. ''Através do

judô, buscamos uma me

lhor formação das crianças,
que aprendem disciplina,
postura, trabalhar vitórias e

derrotas, além de estarem

desenvolvendo atividade

física, o que é muito impor-

• •• • Horst Baümle
Judocas de SC estiveram reunidos no festival jaraquaense, neste fmal de semana

porte na cidade deles, no

. próximo ano, no aniversá
rio do Município, comemo

rado em setembro. Esse
convite é fruto do reconhe
cimento do trabalho que
efetuamos aqui", enfatiza.
Almeida acrescenta que o

objetivo da competição é

divulgar a prática do judô,
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CASATELLES
A loja amiga da cidade.

Mensagelilil
de Natal

Espemmos que 0S novos caminhos que
estão surgindb levem você ao destino
do sucesso, da alegria e da felicidade.

o amor deve estas sempre presente em sua

j0lJlílada. <'

A €0ragem jamais deve deixar a sua bagagem.

Que em cada ano flOVO você possa renovar as

suas forças e suas idealieações.

F'eliíl Natal e muito sucesso no ano qlle se

aproxima!

Neste final "de ano,
não perca tempo.

Confira 1I18S50S horários
de atendimento.

07112 - Sábado - 811130 às 1711

08/12 - Domingo - .1 5h às 191:1

09/12 a 13/12 - 8b30 às 20111
14112 - Sá'bado - 811130 às 17111
I 5/12 - Domingo - I 5111 às 1911

16/12 a 20/1,2 - 8h30 às 2 I,h

21/12 - Sábado - 81il30 às 1,7h

22112 - Domingo - I 5b às 19h

23/12 - Segunda-feir.a - 8'h3Q às 22111

241112 - Ter.ça-feira' - 81130 às 13,tiJ
25 e 26/12 - Fecbado
27 e 28/12 - NQrmal
29/12 - Domingo - fecl1lado

30Y 12 - Segunda-feir.a - Normal
3 1/12 - Terça-feira - 81i130 às 13111

I

II

Loja 01: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 632 - Sala 02 - Centro - CEP 89251-700 - Jaraguá do Swl - SC
Fone: (47) 370-0404/ Fax: (47) 371-8242

Loja 02: Rua 28 de Agosto, nO 1800 - sala Õ1 - Centro - GI!laramirim - SC - Fone: (47) 373-4840

A Loja de Deus

Respondeu-me: - todos os dons de ,Deus.

. Entrei e vi um anjo no balcão. Maravilhado lhe disse:
- Santo Anjo do Senhor, o que vendes?

- Custa muito?

- Não, tudo é de graça.

Contemplei a loja e vi: vidros de fé, pacotes de esperança, caixinhas de salvação e sabedoria.

Tomei coragem e pedi: - por favor, quero muito amor de Deus, todo o perdão dele, vidros de

fé, bastante felicidade e a salvação eterna para minha família.

Então o Anjo do Senhor preparou um pequeno embrulho que cabia na palma da minha mão.

Perguntei-lhe: - é possível caber tudo aqui?

o anjo respondeu-me sorrindo:
- Meu querido irmão, na loja de Deus não vendemos frutos, apenas sementes.

PESQUISA
Para oferecer sempre a melhor qualidade e atendimento aos nossos clientes, realizamos uma

pesquisa com o objetivo de medir o grau de satisfação dos consumidores Casa Telles, conhecendo
su as preferências e o que eles esperam de nossas loj as. A pesquisa teve um grande .retoruo e foi
com muita satisfação que sorteamos um vale-compras de 100 reais para os clientes que

responderam. Agradecemos a participação de todos e aguardem! I?entro de breve, a Loja Amiga
da Cidade estará trazendo mais novidades para você.

Contemplamos com um vale-compras de 100 reais:
Valdina Hobus - Jaraguá do Súl

, ------
� �'�Você sabe

d/·.
como desejar um

,"Feliz Natal",
em outros idiomas •

Descubra aqui:
Alemanha: Frõhliche Weihnachten

.

- Coréia: Sun Tan Chuk Há
.

Dinamarca: Glaedelig Jul
Espanha: Feliz Navidad

Estados Unidos/Inglaterra: Merry Christmas

Hebraico: Mo 'adim Lesimkha
Finlândia: Hauskaa Joulua

França: Joyeux Noel
Itália: Buon Natale

\ • Japão: Shinnen Omedeto

\ Polônia: Boze Narodzenie

�, .

Rússia: Hristos Razdajetsja

�
Suécia: God Jul

Uma Boa Opção
Se você está em dúvida quanto ao

presente de Natal, a Casa Telles tem

uma,ó�ima solução. Um Vale-Presen�e
no valor que você escolher, pode ser

oferecido como alternativa para o tradicional

Amigo Secreto. Passe em nossas lojas e confira.

e-mail: casatellesãlcasatelles. com- br • www.casatelles.com . br t(
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




