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Arquive/CP
A Prefeitura do Município determinou o uso de um veículo para cada 1,5 mil habitantes. Apenas cerca de
75 veículos poderão prestar serviços de transporte para escolares, turismo e fretamento de trabalhadores

�mGUÁ
ir 273-1000

Presidente da RFCC, Raquel Gar
cia, recebeu R$ 605,00, referente
ao/lucro do Jaraguá se Encontra.
Página 6

Transporte alternativo deve

regularizar atividade em JS �
A partir de março de 2003, as empresas do

setor serão fiscalizadas pelos órgãos compe
tentes e, aquelas que não estiverem de acordo

com a Lei 3.074/2002, sofrerão as penalidades
previstas. Quem não cumprir as exigências po-

derá ser impedido de exercer a atividade e, na

possibilidade de atuação, terá o veículo retirado
de circulação. Atualmente, 12 empresas atuam

neste segmento, no Município.
PÁGINA 4

Gerente administrativo do Samae, Bonifácio Formigari, mostra a última bóia utilizada para conter a invasão
do óleo na estação de captação, depois que um vagão despencou no Rio Humboldt. Página 6

Samae está fazendo o levantamento dos prejuízos
A direção do Samae deve enviar esta semana o rela

tório dos prejuízos causados pelo derramamento de

óleo diesel de um vagão da América Latina Logística,
que descarrilou na madrugada de sexta-feira, no interior

do município de Corupá, causando o vazamento de
cerca de 500 litros de óleo e interrompendo a captação
da água, o que deixou a população desabastecida.

,

PÁGINA 6

Divulgação
Mestre Joãozinho convida a

comunidade para prestigiar o

batizado de capoeira, que acon

tecerá domingo, na Scar. Pági
na 11

Vitória é O campeão
da Divisão de Amador

o Vitória entrou em campo,
domingo, contra o Flamengo, e

garantiu o título de campeão da
la Divisão.

PÁGINA 12

Moedas (9)
COMPRA VENDA

COMERCIAL 3.7800 3.7850

PARALELO 3.6500 3.7500

TURISMO 3.6400 3.8400

1
-
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Outdoor na cabeça
VALÉRIO }UNKES - Sócio-diretor da Vê Mais Mídia
Externa

Uma publicação recente da principal revista do mercado publicitário
"Meio & Mensagem" revelou que o outdoor hoje é praticamente sinônimo
de mídia exterior. Levantamento realizado pela EP (Escritório de Pesquisa
Eugênia Paesani) mostrou que 98% dos entrevistados indicam este meio

como referência.
Sem querer puxar a brasa para a nossa sardinha, ou negócio, a verdade

é que o outdoor ocupa seu verdadeiro papel dentro de uma estratégia de

comunicação com os diferentes públicos de qualquer cliente. Trata-se de
um meio que transmite credibilidade, de mensagens fáceis de serem

assimiladas e, portanto, aringindo os objetivos de divulgação com eficiência
e competência.

Não se trata aqui de valorizar um meio em detrimento de outro. Mas
verdade é que desde sua. origem o outdoor vem demonstrando eficiência
a custo baixo, se comparado com outros meios. É um desempenho que
valoriza as mídias externas �m suas variadas: concepções e propostas.
Além de liderar no quesito memorização quando o assunto é mídia externa,
o outdoor tarnbém esteve na frente, na mesma pesquisa divulgada pelo
",Meio & Mensagem" em relação aos �eículos mais programados pelas
agências da região de São Paulo (73%) e do resto do País (96%).

A mesma pesquisa mostrou que o outdoor é associado aqualquer
forma de divulgação que possa ser caracterizado como mídia externa 11,a

Grande São Paulo (96%) e em outras cidades (100%). Da mesma forma,
alcança sucesso entre os veículos de mídia exterior, considerados mais
eficientes nas mesmas áreas geográficas pesquisadas, com, respectivamente,
79% (região de São Paulo) e 69% (outras cidades).

Ou seja, a ,pesquisa apenas comprovou que o outdoor é

reconhecidamente sinônimo de impacto e freqüência, Devido ao seu

tamanho, essa mídia atinge diretamente qualquer pessoa que esteja em seu

raio de ação. Afinal, é impossível não ver uma placa de 27m2, emexposição
24 horas por dia, durante 15 dias. Não é por acaso, então, que o outdoor
está na cabeça de todo mundo.

Artigos pará Carta do Leitor devem ser enviados para Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246, \

Centro, ou pelo e-mail: redacao@jornalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou
telefone para contato. O jornal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções orto

ráficas e gramaticais necessárias.

Maria Johanna Goetz Waidner
RICARDO FELDENS

Apesar de eu não haver convivido com a família do pastor Herrmann

Waidner, tive a oportunidade de conhecê-la posteriormente na Alemanha,
e assim travar um profundo relaci�namento de amizade com o casal e seus

quatro filhos,

O pastor Waidner prestou seus serviços à Comunidade Evangélica
Luterana de Jaraguá do Sul de agosto de 1935 até março de 1954, quando
foi para a Alemanha gozar férias com a família e dei lá não regressou por
motivos de saúde. Ele deixou em Jaraguá do Sul um grande círculo de
amizades e muita saudade. Muitas famílias da nossa comunidade
conrinuaram mantendo o relacionam,ento com a família Waidner por todos
estes longos anos. Em diversas oportunidades, o casal Waidner visitou
nos posteriormente em Jaraguá do Sul. O Coral Evangélico Jaraguá, por
ocasião de sua viagem de concertos para a Alemanha, visitou o pastor
Waidnerna sua cidade, em Giessen, em maio de 1997.

O pastor Herrmann Waidner nasceu em 23 de julho de 1905 e veio a

falecer no dia 14 de fevereiro de 2002, em Giessen, na Alemanha. Eu me

encontrava na Alemanha, naquela oportunidade, e pude fazer-me presente
no momento do sepultamento, dirigido também algumas palavras à
comunidade enlutada, em nome da Comunidade Evangélicade Jaraguá
do Sul, que ele tanto amava.

I •

A mulher do pastor Waidner, MariaJohanna Goetz Waidner, nascida
no dia IOde dezembro de 1907, veio a falecer no dia 28 de novembro de
2002, na idade de 95 anos, incompletos.

O casal teve um filho, Ehrénfried, etrês filhas, lrmhild, Ortrud e Erica,
todos casados, com filhos. Uma das filhas vive no Norte do Chile.

Tenho certeza de que não só a Comunidade Evangélica Luterana de

Jaraguá do Sul, mas também a sOfiedade jaraguaense em geral, conrinuará'
mantendo a família Waidner em saudosa memória.

OPINIÃO'

Está se aproximando o dia
da posse dos novos depu
tados, senadores, governado
res' e do novo presidente do

Brasil, Luiz Inácio Lula da
r

Silva, do PT, eleito com mais

de 50% dos votos e que inicia

seu mandato com mais de
60% de aceitação popular. Re

centemente, pesquisa feita

pelo Ibope registrou que o Ín

dice' de aceitação do novo

presidente é o melhor alcan

çado até agora na história po
lítica do Brasil, o que sinaliza

para um mandato tranqüilo,
pelo menos nos dois primeiros
anos.

"-

Em Santa Catarina, o novo

governador está sendo requi
sitado a comparecer em reuni

ões, encontros, seminários e

convenções. Eventos que têm

a finalidade de co brar do
novo chefe do Estado os com

promissos assumidos anteri

ormente. Ontem à noite, Luiz

Henrique da Silveira partici
pou de um jantar por adesão
no Clube Atlético Baependi.
O evento foi coordenado pela
Acijs (Associação Comercial

e Industrial de J araguá do

Sul), e conforme explicitou o

TERÇA-FEIRA, 10 de dezembro de2�ij

r Essa difícil
situação é comum a'

todos aqueles que
assumem um cargo

público dessa

envergadura ...J

próprio presidente dá entida

de, advogado Paulo da Silva

Mattos, o que se quer agora é

um comprometimento do go
vernador no sentido de cola

borar com a região na solução
de problemas já conhecidos

de LHS, através de sua parti
cipação no Eixo de Desenvol

vimento da Região Norte, co

mo prefeito do município de

Joinville.
Assim como em Santa Ca

tarina, todos os Estados do
Brasil estão enfrentando a

rea-lidade da transição polí
tica. Apesar dos compromis
sos assumidos durante a cam

panha, os novos políticos não

têm como agradar e atender a

todos ao mesmo tempo, e

muito menos num primeiro
momento. E essa situação não

é privilégio de um ou de outro

partido político. Essa difícil
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situação é comum a toa

aqueles que assumem u

cargo público dessa enver

dura.
No caso do novo pre

dente, a situação parece!'

mais desafiadora, já que p

primeira vez o Partido ao

Trabalhadores representa
poder e o governo, e ilude:

aquele que pensa que iSI

basta para que o novo govel
no consiga minimizar os in'

meros problemas sociais q
o Brasil enfrenta atualmentt
Muito mais do que represe
tar o povo, o novo gover
tem que manter a confian,

que o povo demonstrou n
,

urnas através do debate co

as bases que o elegeram eco

a coragem em iniciar, pel
menos, as grandes mudaoí'

que deverão acontece!,

médio e a longo prazos. Eotti

os grandes desafios do g�
vemo petista de Lula escil

tragédia da fome e a cobran,
social pela Reforma AgráOI
além de uma capacidac1
muito grande em administri
as questões inter!laóonall
sem deixar de lado a sobera

I

nacional.
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o prefeito Irineu Pasold (PSDB) disse ontem, durante

entrevista coletiva, que o candidato do PSDB ao cargo

de prefeito de Jaraguá do Sul nas eleições de 2004 é o

deputado federal Vicente Caropreso. Pasold afirmou

que, no momento, Caropreso é a única liderança
disponível para essa disputa, e mandou um recado para
os petistas, dizendo que se "eles pensam que vão ganhar
a Prefeitura, estão enganados. O PT vai ter que trabalhar

muito. Não basta eleger o presidente. É preciso ir para
a rua e trabalhar", afirmou o prefeito.

EMENDA
A diretoria da Apae
(Associação de Pais e

Amigos dos Excepcio
nais) de Guaramirim en

viou uma emenda para
ser anexada à Lei Orgâni
ca do Município, que so-

. licita ao prefeito Mário

Sérgio Peixer (PFL) para

que seja destinado a

entidades do Município,
regularmente constituída
que atuem na educação
especial e aplicado nos

programas de Educação
Especial, dirigida aos

portadores de deficiência,
nunca menor de 8% do
valor destinado ao setor

de Educação. A reivindi

cação por aumento de
verba destinada à Apae é

antiga e vem sendo enca

beçada pelo procurador
geral Osnildo BarteI.

ENTRE ASPAS _

RECEPÇÃO
A Acijs (Associação Co

mercial e Industrial deJa

raguá do Sul) e Apevi
(Associação das Micro e

Pequenas Empresas do
Vale do Itapocu) recep
danaram ontem, no

Clube Atlético Baependi,
às 20 horas, o governa
dor eleito Luiz Henrique
da Silveira, com um jan
tar de confraternização.
Durante o jantar, as duas

entidades representativas
d'o setor produtivo de

Jaraguá do Sul reforça
ram os pedidos apresen
tados pela região durante

a campanha eleitoral. O

presidente da Acijs, Paulo

da Silva Mattos, ressaltou

que as prioridades da

região já são do conhe

cimento do governador
eleito.

Dr. Pedro Chuji Ri.himori
CRM 2678

Dr. Ivo K:a.ut .Ander• .:J'Iinior
CRM 8879

Dr. Daniel Antonio WUlff

CRM 8835
Membros titulares da sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia

I PREPARAÇÃO: PARTIDO DOS TRABALHADORES ORGANIZA ESTRATÉGIAS DE TRABA\.HO NA AL '

Mandato de Dionei está em

fase de preparação e debates
JARAGUÁDO SUL-Pe

tistas de toda a Região da

Amvali (Associação dos

Municípios do Vale do Ita-
I

pocu) compareceram na

reunião de trabalho, reali

zada durante todo o do

mingo na sede do Sindicato

dos Trabalhadores rias

,
Indústrias do Vestuário de

Jaraguá do Sul e Região,
para, juntos, traçarem as es

tratégias e os planos de tra

balho do mandato do de

putado estadual eleito pela
região, Dionei Walter da

Silva. O encontro reuniu

aproximadamente 50 mili-
.

tantes, que deram suas su

gestões e opinaram sobre

como deve ser conduzido

o mandato do único depu
tado estadual eleito.

O assessor de bancada

do PT na Assembléia Le

gislativa, Claudenir Gazzo

ni, que é assessor da depu
tada estadual e senadora

eleita Ideli Salvatti, abriu a

reunião falando para a

platéia sobre a organização
e a forma de funciona

menta da Assembléia Le

gislativa. Gazzoni centrou

seu discurso em informar

aos ouvintes quais as atri

buições de um deputado

le do Itapocu, Sandra He

lena Maciel, os afro-brasi

leiros esperam que o depu
tado estadual continue de

monstrando o mesmo dis

cernimento e coragem re

velados até agora. ''A inclu

são social das minorias não

pode ser relegada a um se

gundo .
plano", afirmou

Sandra.
Durante o encontro

também foram formadas

as comissões de trabalho

que vão definir as priorida
des a serem trabalhadas pe
lo deputado estadual, de

pois de sua posse.
(MARIA HELENA DE MORAES)

quando o deputado é

atuante, ele tem condições
de cobrar o que está pre
visto no orçamento e de

propor a inclusão de

emendas no orçamento-do
próximo ano. Ele desta

cou que mesmo o deputa
do tendo sido eleito por
uma região específica, não

pode deixar de lado a; rei

vindicações das outras

regiões.
O resgate da credibili

dade dos políticos foi a

principal solicitação dos

petistas presentes à reunião.

Para a coordenadora do

Movimento Negro do Va-

Nenhum dos sete municí

pios que integram a

Amvali (Associação dos

Municípios do Vale do

Itapocu) teve indicação de

rejeição.
As decisões ainda não

transitaram em julgado e

há- possibilidade de recur

so por iniciativa dos pre
feitos e das câmaras muni

cipais. A Lei Orgânica do

César Junkes/CP

Dionei Walter da Silva quer ouvir as bases e trabalhar para todo o Estado

estadual. Na avaliação do

assessor, "o eleitor comum

normalmente não tem

conhecimento sobre o que

pode fazer um deputado
e muitas vezes cobra �oisas
que não cabem ao Legisla
tivo, mas sim ao Executi

vo", afirmou.

Gazzoni salientou que
o debate com a sociedade

também faz parte das atri

buições do deputado, que
deve ainda fiscalizar as ati

tudes do Executivo. "Mas

nada impede que o legisla
dor proponha novas

ações", frisa o assessor par
lamentar. Segundo ele,

Tribunal prevê que o pre
feito, 15 dias após publica
da a decisão no Diário

Oficial do Estado, e a res

pectiva Câmara de Verea

dores, no prazo de 90 dias

contados do recebimento

do processo, podem for
mular pedido de reapre
ciação das contas anuais.

A não aplicação de no

mínimo 8,60% da receita

de impostos em gastos
com ações e serviços de

saúde é a restrição que mais

aparece nas contas 2001

das prefeituras com pare
cer de rejeição.

Do total de 30 muni

cípios, 16 descumpriram
os artigos 158 e 159 da

Constituição Federal, que
tratam da aplicação na

saúde.

"Em Jaraguá do Sul o PSDB vai bem e vai

m�lhorar muito mais." (A afi rmação é do pre
feito de Jaraguá do Sul, Irineu Pasold (PSDB),
ao referi r-se às recentes d ifi cu I dades enfrentadas
pelo seu partido nas eleições)

TCE recomenda rejeição de contas de 30 prefeituras
FLORIANÓPOLIS - O

TCE (Tribunal de Contas

do Estado) já apreciou as

contas de 2001 de 262

prefeituras catarinenses. Até

a última sessão desta se

mana, o Pleno recomen

dou a rejeição das constas

2001 de 30 municípios,
que representa 11 %, e a

aprovação das. contas de

232, o equivalente a 89%.
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.LEGISLAÇÃO: EMPRESAS DEVEM ADEQUAR-SE As NORN!AS SOB PENA DE MULTA DE R$ 8 MIL

Humana Urgente promove a

palestra "Conhecendo o PPP"
]ARAGUA DO SUL � A

Humana Urgente � Divi
são de Saúde & Controle,
promove amanhã, a partir
das 18 horas, no auditório
do Cejas (Centro Empre
sarial de Jaraguá do Sul), a

palestra "Conhecendo o

PPP (perfil Profissiográ
fico Previdenciário)",
ministrada pelo diretor da
Clínica da Humana Urgen
te, Antonio Candido Car
neiro da Cunha, e pelo co

ordenador do PCMSO

(Programa de Controle
Médico de Saúde Ocupa
cional), Friktz Schütte,
direcionada aos clientes da
Humana Urgente e a todas
as pessoas que tiverem
interesse no assunto.

O PPP, de acordo com

Antonio Cândido Carnei
ro Cunha, é uma Instrução
Normativa da Previdência

Social, que terá preenchi
mento obrigatório a partir
de 1 de janeiro de 2003,
para todos os trabalhado:'
res, independente de esta

rem expostos a riscos ocu

pacionais. Para a sua cor

reta descrição, a empresa
tem necessidade de possuir
o LTCAT (Laudo Técnico
de Condições Ambientais
do Trabalho) e PPRA

cesar Junckes/CP

Diretor da Clínica Humana Urgente, Antonio da Cunha

(programa de Prevenção de
Riscos Ambientais), bem
como o PCMSO (progra
ma de Controle Médico de
Saúde Ocupacional).

Ctinha alerta que as

multas previstas para as

empresas que não apresen
tarem este documento pre
enchido, nas inscrições de
contrato (demissões) com

seus funcionários, serão

multados pela Previdência

Social, e a primeira multa

ultrapassa R$ 8 mil. A

reincidência dobra ou

triplica o valor, conforme
o caso, e uma nova infra

ção, será judicial.
Elaborado em 1999, 'o

PPP não foi aplicado e até

mesmo ficou desacredita-

do, explica Cunha. Agora,
a legislação foi reformada
e a fiscalização será efetiva

para se fazer cumprir suas

exigências, de maneira que,
as empresas, obrigatoria
mente, devem expor o

histórico do trabalhador
com a descrição de sua

passagem pela empresa,
destacando detalhes sobre

a função. "O que acontece

atualmente é que há con

tradições entre os docu
mentos enviados pelas em

presas à Previdência

Social", ressalta Cunha.
Um exemplo é o paga
mento do adicional de
insalubridade ao trabalha
dor cujo valor não é ilus

trado junto à Previdência
Social.

Ele acredita que agora
haverá mais comprometi
mento e se registrará me

nos fraudes, uma vez que
a fiscalização aplicará com
rigidez, para quem não se

adequar à instrução nor

mativa. Por outro lado, as

empresas que estiverem
corretas junto à Previdência
serão isentas de responsa
bilizações ou causas tra

balhistas que normalmente
recaem em benefício do
trabalhador.

Transporte alternativo deve ser regularizado
]ARAGuA DO SUL �

Empresários e profissio
nais autônomos do seg
mento de transportes es

peciais devem estar com a

documentação legalizada
junto à Prefeitura de Jara
guá do Sul, para realizar a

atividade. A partir de mar

ço de 2003, as empresas
do setor serão fiscalizadas '

pelos órgãos competentes
e, aquelas que não estive
rem de acordo com a Lei

3.074/2002, sofrerão as

penalidades previstas.
"Quem não cumprir

-

as

exigências poderá ser im

pedido de exercer a ativi
dade e, na possibilidade de

atuação, terá o veículo reti-

rado de circulação", afir
ma Osni Picengher.

Representantes da Di
visão de Transportes da

Prefeitura apresentaram
aos integrantes do Núcleo
de Transportes Especiais
da Acijs/Apevi (Associa
ção das Micro e Pequenas
Empresas do Vale do Ira

pocu) um documento con

tendo exigências que de
vem ser seguidas pelas em

presas e autônomos para
regularização dos veículos
e serviços. ,

(
O presidente do Nú-

cleo de Transportes Espe
ciais, Marcelo da Silva, ex

plica que o documento traz

todas as exigências a serem

cumpridas pelo empresá
rio ou autônomo. "Ele de
ve se cadastrar ou renovar

o cadastro específico, para
aquisição do alvará de

transportes especiais, o que
se tornará uma necessidade

anual", informa.

A Lei 3.074/2002 foi

aprovada em maio de
2002 e regulamenta o ser

viço de transportes especi
ais no Município. A Prefei
tura determinou o uso de
um veículo para cada 1 ,5
mil habitantes. Dessa for- '

ma, apenas cerca de 75 veí
culos poderão prestar ser-

I viços de transporte alterna
tivo para escolares, turismo
e fretamento de trabalha-

dores na cidade. Atualmen

te, 12 empresas atuam

neste segmento, no Municí

pio. "Para evitar transtor

nos, recomendamos que,
ao contratar uma empresa,
se exija toda a documen

tação que comprove a sua

habilitação junto à Prefei
tura para explorar o servi

ço", orienta Marcelo.

Os empresários que ti

verem dúvidas podem
obter esclarecimentos atra

vés do telefone (47) 371-

1044;._com o consultor Pi

cengher, ou 371-8102, com

Marcelo da Silva, e, ainda,
pelos e-rnails consul

tor@apevi.com.br e

medo tur@terra.com.br.

INFORME CP
TERÇA-FEIRA, 10 de dezembro delij

ACOMAC
A Acomac (Associação dos Comerciantes de Mate'
de Construção de J araguá do Sul e Região) realiz�
próxima sexta-feira, dia 14, jantar de posse da no

diretoria na gestão 2002/2004. O evento aCOntece:

19h30, no Parque Aquático Krause, localizado na]
Antonio Ribeiro, 265, Ãguas Claras, Ilha da Figue,
emJaraguá do Sul. Assume a presidência o empresári
Oldemar Bonatti, sucedendo a Tibério Stui.

UNERJ
Os acadêmicos do curso de Arquitetura e UrbanisllY
da Unerj (Centro Universitário de Jaraguá do �m

iniciaram, ontem, a apresentação dos trabalhos fi �'

de graduação do segundo semestre de 2002, A

amanhã, dia 11, a partir das 8 horas, propostas com

a Reforma e Ampliação do Hospital e Maternid

Jaraguá; implantação de um complexo esportivo;�
construção de uma residência com princípi
bioclimáticos, e, até mesmo, a reestruturação de Centr,

Universitário, evidenciarão a qualidade do ensin

oferecido pela instituição. As exposições acontece

nas salas 109 e 110 do Bloco D do campus da Unei

com a presença do arquiteto e urbanista Roberto Ri

professor-doutor da Universidade de São Paul

como convidado na banca.

Eco URBS 2002
O governador Esperidião Amin abriu ontem pe

manhã, em Florianópolis, o 4° Congresso e Exposks
Internacional sobre Planejamento e Gestão Amoieo

em Centros Urbanos (ECO URBS 2002). O eventt

tem como objetivo o levantamento dos problene
ambientais e urbanísticos, inerentes aos grandes centIl)

urbanos, com proposição de soluções alternativas, Sen

um fórum de discussões e apresentações de proje •

realizados com êxito em diferente's regiões do mund�
tomando como referência as diretrizes e os prfr
cedimentos sociais ambientais bem-sucedidos.
Além do governador, também compuseram a me,;

de autoridades o embaixador do Canadá para o Me�

Ambiente, Gilbert Parent; o embaixador da Aleman�
Uwe Kaestner, e o cônsul honorário da GrécÍ\
Constantino Comminos, entre outras autoridades,

lVlédico ()ftallTlologiStl
EslleCialização: Hospital de Clínicas Estado do Rio de J81Jle��e Curso na Sociedade Brasileira de Oftalmologia do Rio de aHe

Fone: (047) 275·1150
IIAv. Mal. Deodo

..

ro, 776 • Sal.o 12 - Ed.• Maxim.un�.", .
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Iclinei Petry é reeleita com

94% de aprovação
}ARAGuA DO SUL - A

sindicalista Idinei Petry foi

:e: reconduzida ao cargo de

presidente do Sindicato dos

e� Servidores Públicos Munici

pais de Jaraguá do Sul e Re

�ão. A eleição aconteceu

nos dias 5 e 6 deste mês,
com nove urnas. De acordo

com Idinei, a renovação do
Im

�� quadro da diretoria foi de

fi' cerca de 40%. Ela conside

rou mais do que satisfatório

Im
o resultado das eleições, que
teve a aprovação de seu

nome em 94,11 %. "Fica

mos muito felizes com o re

sultado, que demonstrou

![ que estamos no caminho

:er. certo", afirmou Idinei após
a apuração, realizada às 21

i� horas de sexta-feira, na sede

Ii� do sindicato. No total, dos

1.305 eleitores inscritos,
1.070 votaram, o que re

presenta 81,99% de quórum.
Do total de votos, 1007

foram favoráveis à reeleição
de Idinei, 47 brancos e 14

, nulos.

Ainda de acordo com

Idinei, a atual diretoria' do

Sinsep �empre priorizou a

luta por melhores salários e

condições de trabalho.

"Denunciamos os desm�n
dos das administrações e

defendemos os direitos da

categoria a uma Previdência

Pública condu�da com

transparência", ressalta a

sindicalista, que cita ainda a

recuperação do piso salarial

de Guaramirim e ampliação
do número de convênios

realizados pelo Sinsep. (MHM)

Governador eleito se,

reúne em jantar festivo
I� ]ARAGuA DO SUL - A

II Acijs (Associaçãb Comercial

II
e Industrial de Jaraguá do

o Sul) e a Apevi (Associação
das Micro e Pequenas Em

presas do Vale do Itapocu)
recepcionaram ontem o go-

�
vernador eleito Luiz Henri
que da Silveira, no jantar de

confraternização, realizado

io
no Clube Atlético Baependi.
Na oportunidade, o Núcleo
de Desenvolvimento Inte
grado de Incubação apre
sentou um documento a

Luiz Henrique da Silveira, e

dernai li
.

s po ticos presentes,
sobre a síntese dos conceitos
e necessidades de financia
mento para a construção e

Instalação de incubadora e

pré-incubadora em Jaraguádo Sul.
'

De acordo com o dire-
tor-adrnini '

stranvo da ApeviMárcio Manuel da Silveira'
o p

.
,

,

rOJeto, orçado em 1,2
milhão p

A •

,

,reve a unplantaçãoda lnfra-e tru fi
'

.

s tura sica para
estírnul ' .

o a cnação de de-
senvolvimento de empresasde base tI' .

ecno ogica na

R.egião d V:aIo e do Itapocuno <I> '

, s. setores têxtil, metalme-
catuco e alimentício

I •
"

A Funcitec (Fundação de

Ciência e Tecnologia) des

tinou R$ 300 mil para a im

plantação do Parque Tecno

lógico. "O perfil econômi

co de Jaraguá do Sul favo

rece a implantação dessa

iniciativa", enfatizou o

diretor-geral da Funcitec,
Paúlo de Tarso Mendes

Luna, informando que em

presas inovadoras; institui

ções de ensino e centro de
,

pesquisas também estão

envolvidos. ''A participação
das diversas entidades vai

contribuir ainda mais com

o desenvolvimento cientí

fico e tecnológico desta re

gião catarinense", destaca.

A instalação deste proje- \

to vai proporcionar a gera
ção de cerca de 250 ernpre
gos e a circulação de renda,
bem como arrecadação pa
ra o Município, destaca a

executiva da Apevi, Patrícia

Asinelli.

São parceiros ao projeto,
além da Apevi, a Prefeitura

I
de Jaraguá do Sul, o Senai

(Serviço Nacional de

Aprendizagem Industrial),
Acijs e'Uneri (Centro Edu

cacional de Jaraguá do Sul

GERAL C.ORREIOIlQ'p.OY05

IRECONHECIMENTO: ARTISTA PLÁSTICA DECLARA SEU AMOR PELA CIDADE DE JARAGuÁ DO SUL

Exposição no shopping mostra

trabalhos em metal reciclado
]ARAGuA DO SUL - A

artista plástica Tânia Co
trim está expondo no se

gundo piso do Shopping
Center Breithaupt uma sé

rie de trabalhos feitos com

metal reciclado e que, se

gundo a artista, representa
a grande afeição que ela
sente por Jaraguá do Sul.
Nascida em Londrina mas

radicada em Jaraguá do

Sul, Tânia comenta que a

exposição foi uma forma
de mostrar que veio para
acrescentar algo novo na

cidade, j�mais para dividir
ou' tirar o espaço de al

guém. ''A própria exposi
ção, que tem o nome de
Folhas e Sementes, fala do

que estou sentindo em rela

ção a cidade, até porque o

trabalho todo foi feito em

conjunto com o jaraguaen
se Vilmar Zimerrnann",
exemplifica a artista.

As obras que estão no

shopping, até o dia 5 de

janeiro, são todas em metal

reciclado. Trata-se de peças
no estilo escultura, tanto

para jardins quanto para
paredes, e demonstram a

habilidade da artista em

Estudantes Claus e Jeferson acharam os trabalhos muito criativos
Fotos: Cesar Junkes/CP

usar o metal. "Uso ferro,
latão, cobre e bronze. Tu
do reciclado", comenta a

artista, que pretende abrir

um novo nicho de merca

do aqui no Vale do Itapo
cu, através de trabalhos

voltados para a decoração
de grandes ambientes.

"Gosto de trabalhar com

grandes painéis. Os traba

lhos expostos foram feitos

para o espaço onde estão

colocados, mas a minha

preferência são grandes
painéis", reforça a artista,
que afirma ter trabalhos

seus em hotéis, como o

que está sendo construído

no Ribeirão Grande do

Norte.

Tânia explica que a

opção pelas folhas - que
fazem parte da exposição,
jogadas ao chão - é justa
mente para caracterizar a

imagem acolhedora que
ela tem, da cidade em que
vive atualmente. ''A folha

cai e se transforma em ter

reno fértil. Também repre
senta a humildade que de

vemos ter em relação aos

outros seres humanos e

que não está muito presen
te nas relações entre as pes
soas", avalia Tânia.

Para o estudante Claus

Cristiano Porath, 17 anos,
as obras são muito criati

vas. "É diferente porque a

gente sempre vê I?inturas,
na maioria das vezes flores

<
e paisagens", afirma o

garoto. Da mesma opinião
partilha o colega Jeferson

Rodrigo Martins, 17 anos.

/ Para eles, o trabalho de Tâ

nia é muito criativo e, por
isso, diferente.
(MARIA HELENA DE MORAES)

Material reciclável é objeto de decoração emJaraguá do Sul
]ARAGuA DO SUL - A

conscientização para a

importância da reciclagem
tem, sem dúvida, íntima re

lação com o aumento de
alternativas da decoração
natalina neste ano em Jara

guá do Sul. A iniciativa que
mobilizou a' participação
de milhares de voluntários

tornou o espírito natalino
um momento, principal- =.

mente de reflexão, ao trans

formar objetos que iriam

para o lixo, em algo criati

vo, prático e útil.
De atardo com o dire

tor da Escola Municipal de
Ensino Fundamental Vic
tor Meirelles, Antônio Wil
son Corrêa Ribeiro, pela
primeira vez, alunos e pro
fessores se uniram para a

concretização de um pro
jeto diferente: a confecção

Alunos montaram pinheiro com material reciclado

de um pinheiro de Natal
com latas de refrigerante
descartáveis.

Na sua opinião o' tra

balhofoi muito gratiflcan
te, pois além de conscienti

zar os alunos para a impor
tância do reaproveitamen
to do material" deixou a

escola mais bonita e agra
dável aos olhos da comuni

dade. "Este espírito de

confraternização deveria
ser praticado o ano todo",
completa.

A criação do pinheiro
aconteceu em comemora

ção ao Auto de Natal, que

aconteceu na última sexta

feira, dia 7, que contou

com uma série de eventos,
como a apresentação de

danças, músicas e encena

ção do Nascimento de

Jesus Cristo.
Outra atividade de final

de ano da escola, segundo
ele, é a tradicional Noite do

Soninho, onde aproxima
damente 80 alunos da pré
escola dormiram uma noi

te fora de suas residências,
na Arsepum (Associação
Recreativa dos Servidores
Públicos Municipais), mo

mento em que aproveita
ram para visitar o Shopping
Center Breithaupt, caracte

rizados com roupas alusi
vas ao Natal, sob a coor

denação das professoras
Rosani Martinhês e Sandra

Regina Doegl. (JE)
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.SOLlDARIEDADE: REDE FEMININA DE COMBATE 1;\0 CÂNCER TEM APOIO DE OUTRAS ENTIDADES

Lucro do Jaraguá se Encontra

vai para entidade assistencial
]ARAGuA DO SUL - A

presidente da Rede Feminina

de Combate ao Câncer de

]aragLiá do Sul, Raquel Gar

cia, recebeu ontem, das'

mãos do patrão do CTG

Do Trote ao Galope, Cilo

]unckes, a quantia de R$
605,00. O dinheiro é fruto

do lucro da venda dos chur

rascos comercializados n6

domingo, durante a sétima

e última edição deste ano do

]araguá se Encontra, evento

promovido pela Prefeitura
e que tem por objetivo
transformar a Praça Ângelo
Piazera em um ponto de en

contro da família jaraguaen
se. ''A intenção é resgatar o

velho hábito que existia na

cidade, que era o de ir até a

praça para confraternizar

com amigos e ao mesmo

tempo fazer alguma coisa

Fotos: Cesar Junkes/CP

Lucro foi entregue ontem para Raquel Garcia, da RFCC

em favor das outras, pes
soas", argumenta o prefeito
Irineu Pasold, um dos gran
des incentivadores da iniciati

va e quem sugeriu a idéia de

repassar o lucro da festa para
alguma entidade a�sistencial
de ]araguá do Sul.

Ontem, durante a entre

vista coletiva, o prefeito des-
, tacou o sucesso do evento,

que a cada edição tem con

quistado mais público, que
vai até a Praça Ângelo Piaze

ra em busca de um pouco
de entretenimento e lazer.

''Nas primeiras edições do

]araguá se Encontra a gente
investiu. Agora já temos par
ceiros que estão nos apoian
do", afirma Pasold.ao refe
rir-se ao apoio do CTG Do

Trote ao Galope. "É impor
tante poder fazer alguma
coisa pela sociedade e por
quem .precisa de ajuda",

,

observou o patrão do

,

CTG, Cilo ]unckes. "Conse

guimos 250 quilos de grani
to, 22 quilos de sal e 18 sacos

de carvão. O resto foi ape
nas boa vontade", ressalta

]unckes.
Segundo a presidente da

RFCC, o dinheiro será usa

do para a compra de cestas

básicas para 18 famílias ca

rentes que recebem ajuda da

Rede, por terem um inte

grante da família com cân
cer. (MARIA HELENA DE MORAES)

Samae vai pedir indenização pelos prejuízos sofridos-
]ARAGUA DO SUL - O

Samae (Serviço Autônomo

Municipal de Água e Esgo
to) vai pedir indenização à

empresa América Latina

Logística (empresa que tem

a concessão do transporte e

uso da linha férrea de Santa

Catarina) pelos prejuízos
causados em função dos
500 litros de óleo derrama

dos no leito dó Rio Hum

boldt, acima do ponto de

captação de água do Samae.

O acidente aconteceu na

madruga de sexta-feira,
com o descarrilamento de
um dos 62 vagões da com

posição, que acabou des

pencando no leito do rio. O

óleo, que vazou da máquina, '

atingiu a estação de captação
do Samae por volta das 11'
horas de sexta-feira, deixan-

Formigari está fazendo o levantamento dos prejuízos

do 60% da população de

]araguá do Sul sem o

abastecimento de água.
De acordo com o ge

rente administrativo do Sa

mae, Bonifácio Formigari, o

levantamento dos prejuízos
já está sendo feito e ainda
esta semana será �nviado pa-

ra a sede da América Latina

Logística, em Curitiba. For

migari afirma que estão

sendo levados em conta as

horas extras dos funcioná

rios, que foram forçados a

trabalhar durante o final de

semana, e o material utiliza

do para a conter o óleo. Na
,

I

avaliação do gerente, o

prejuízo não deve chegar
aos R$ 20 mil.

O gerente administrativo

do Samae lembra que esta é

a terceira vez que acontece

acidente envolvendo aAmé
rica Latina Logística, com

resultados negativos ao meio

ambiente, no caso específi
co, comprometendo o

abastecimento de água de

]araguá do Sul e poluindo
o rio com óleo diesel. For

migari ressalta que o erro da

empresa foi o de não ter

comunicado o Samae assim

que o acidente aconteceu.

"Quando nos avisaram, o

óleo já havia entrado nos

decantadores do sistema de

tratamento e tivemos que

interromper a captação para
a operação de limpeza. (MHM)

TER A-FEIRA 10 de dezembro de20�

FORMATURA -

No próximo dia 18, acontece a solenidade de foto
matura da Escola de Governo e Cidadania da Amv�
(Associação dos Municípios do Vale do Itapocu).O
curso acontece na Unerj (Centro Universitário de Ja�.
gu� do Sul) e é oferecido, desde o ano passado, a p�
líticos e demais interessados em ingressar ou conheccr
o assunto. A formatura está prevista para as 20 hor�
no auditório da Unerj, e tem como paraninfoo
deputado federal Vicente Caropreso.

INI<:;IATIVA \

A Banda Marcial da Escola]onas Alves de Souza esá

contemplando os moradores do Bairro Tifa dos Mar.
tins com apresentações gratuitas e ao ar livre, realizadas
às terças e quintas-feiras, nas principais ruas do bairro
O coordenador da banda, Sérgio dos Santos, infort1ll

que a iniciativa tem por objetivo divulgar o bom de·

sempenho da banda e não deixar de ensaiar. Atual·

mente, a Banda Marcial da Escola]onas Alves de Sou

zatem 28 integrantes. Foi criada em 1999 e já conqes
tau vários titulas, entre eles o de 'bicampeã estadUJi

em 2001.

PAPAI NOEL
Na manhã do último sábado, 45 crianças, filhos de

funcionários da empresa de Hercílio Buzzi, localizada
no Centro, proximidades do Posto Salomon, partici·
param de uma festa de Natal com direito à visitado

Papai Noel, que distribuiu brinquedos, bala e refrige·
rantes às crianças. O empresário afirma que investiu
cerca de R$ 8 mil na festa porque acredita no espírito
de solidariedade entre as pessoas.

CAMPANHA
Na última sexta-feira, receberam a premiação os trb

estudantes jaraguaenses que tiveram seus trabalhai
escolhidos no concurso de cartazes da Campanha de

Combate ao Fumo, deflagrada pelo Conselho Mu,

nicipal de Entorpecentes, com apoio da Adjs
(Associação Comercial e Industrial de]araguá do S�
e CMC - Central de Comunicação e Marketing. Os

três trabalhos selecionados serão expostos em out·

doors em vários pontos da cidadé. Os cartazes seledÜ"
\ ,

nados são de Anelo Konell, da 4a fase do Ensino Me·

dia da Escola]oão Romário Moreira, com a frase

''Apague seu cigarro antes que você vire fumaça"; Ales'

sandro ]oaqu'im,]eferson Luís Feuser e Stephen Filippi
Belotto, da 2a fase do Ensino Médio da Escola Abdon

Batista, com a' frase "Guarde seu fôlego para viver

novas emoções" e David da Silva da 6a série da Escola
, ,

de Ensino Fundamental Ribeirão Cavalo, com a frase

"Seu futuro está em suas mãos. A escolha é sua!".

PareeI/anatas Eliane.
Aqui tem a qualidade que você

procura com as melhores condições.
,

��BREITHAÚpt
Porcellanatos

eliane
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Sandro Moretti e tenente Richard Wetphal
prestigiando o jantar de posse da AUS

-

CONFRATERNIZAÇAO E POSSE DA NOVA DIRETORIA

, I

Final de festa da AIJS, com espírito nRtalino
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ALTO CEDRO - vende-se, sobrado
na represa da Palmeira, e/140m2,
frente pI lago. R$ 33.0QO,00.
Tratar: 9112-0591.

AMIZADE - vende-se, eonst. Nova,
2 suites, 1 quarto, banhrio social,
sala, eoz., garagem e ehurraqueira,
lot. Behling. Tratar: 371-5303 ou

370-0114 ou 9121-6129.

BARRA DO RIO CERRO - vende-se,
de alvenaria el 100m2, terreno el
7 .500m2• R: Bertha Weege, 1945.
R$ 150.000,00. Tratar: 376-2601 I(
9112-3947 I 372-9960 el Mareio.

BARRA DO SUL - vende-se, sobra
do el 80m2• R$ 34.000,00. Aceito

contraproposta. Tratar: 370-2995.

BARRA VELHA - vende-se, de alvena
ria el 130m2• Aceito carro ou cami

nhão na troca. Tratar: 371-7542.

BARRA VELHA - vende-se, sobrado.

R$ 50.000,00. Aceito casa de menor

valor. Tratar: 2.76-3206.

CENTENÁRIO - aluga-se, quartos
mob., próx. Apae. Tratar: 370-3561.

COMPRA-5E- até R$ 25.000,00. Tra
tar: 370-6646, após às 15hs el Lenir.

ESTRADA NOVA - vende-se, de

madeira, el terreno 420m2• R$
12.000,00. Tratar: 275-6343 el
Silvia de manhã.

GUARAMIRIM-vende-se, el 80m2, +

área de serviço, próx. Fameg. R$
32.500,00 ou R$ 1.300,00 + 143 pare.
de R$ 273,00. Tratar: 373-3865.

NEREU RAMOS - vende-se, cl 150m2
e terreno el 670m2• R$ 27.000,00 +

financiamento. Tratar: 276-3206.

POMERODE - vende-se, prédio de
material cl 2 pavimentos, área
eonst. el 180m2 e terreno el 360m2•

Escritura, tudo legal. R$ 6.500,00.
Tratar: 387-1269 ou 3874656.

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.

UBATUDA - vende-se, de alvenaria,
nova, el 2 quartos, sala, eoz., ba

nheiro, garagem pi 2 canes, murada.

Troca-se por casa em Jaraguá. Tra
tar: 275-2130 ou 9112-0509 el Carlos.

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

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

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

BALN. CAMBORIÚ - preciso alugar, e/2
qtos, gar., sem móveis. Contrato anual.

Tratar: 371-6258 res. ou 372-3541 comI.

CENTENÁRIO - aluga-se, quitinetes Rua

Fidelis Stinghen, 64. Tratar: 370-3561.

'CENTRO - aluga-se, quartos na Rua

Domingos da Nov� para moças.
Tratar: 372-1488.

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

solteiros. Tratar: 370-7703 el Nilton.

CZERNIEWICZ - vende-se, cl 2 quar
tos, suíte, sala, coz., e demais dep.
R$ 48.000,00. Tratar: 370-2714.

ITAJUBA - aluga-se, de frente pI
mar, eond. Fechado el piscina,
salão de festas, cancha de bocha.

Até 03/01/03. R$ 80,00 diária.
Tratar: 9973-9292 ou 370-0369.

PROCURA-5E - advogado procura pI
alugar, apto cl 1 quarto ou quitinete,
mobiliado ou semi mobiliado em

Jaraguá. Tratar: 9967-8888 ou (47)
363-6666 el Arnaldo.

PROCURA-5E - apto ou casa, na Vila

Lalau ou Centenário. Tratar: 9121-1758.

TROCA·SE - no 3" andar do Ed.

Bérgamo, 166, R: Reinaldo Rau, por
apto no 1" andar em edificio no centro

de Jaraguá do Sul. Tratar: 372-2136.

AMIZADE - vende-se, 2 lotes,
350m2 na Rua Ewaldo Schwarz.
Valor a combinar. Tratar: 376-2092.

BAEPENDI - vende-se, cl aooomts,
próx. Churrascaria Pavanello. Aceita-se

apto ou casa no nego Tratar: 275-0423.

CENTRO-vende-se, e/622m2, cl galpão
de 135m2, murado. Tratar: 371-9157.

JARDIM SÃO LUIS - vende-se,
próx. CAIC, cl 448m2• R$
22.000,00. Tratar: 370-7331.

JARDIM SÃO LUIS - vende-se, cl
430m2, atrás da Igreja. R$
25.000,00. Tratar: 370-7331.

RIO CERRO II - vende-se. Preço a

combinar. Tratar: 392-3052.

VENDE-5E - terreno pI chácara, el
40.000m2 sendo 10.000m2 área pla
na, 2 riachos, lagoa, caminho pI
Pomerode, 12 km do centro. R$

TERÇA-FEIRA, 10 de dezembro de 20�1

35.000,00 Tratar: 370-8928 el Marcus.

VIEIRAS - vende-se, cl 2 casas

completas ou troca-se por apto no

centro. Tratar: 370-3073.

VILA LENZI - vende-se, de esquina
Rua Epídio Martins, el 567m2, rua

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

BARRA - vende-se, Lavação, ótimo pon
to. R$15.000,00. Tratar: 9123-2430.

BARRA RIO CERRO -,vende-se,
'Panificadora e Mercearia, compl.,
em funcionamento cl grande clien

tela. Troco por carro ou chácara.
Tratar: 376-3922 el Francisco.

CENTENÁRIO - aluga-se, de�
pI asfalto. Tratar: 370-3561.

CENTRO - vende-se, BazarePa�
laria Marechal cl estoque comPlela
Tratar: 3n-0452.

ILHA DA FIGUEIRA - vendese
Restaurante e SorVeteria. T�
275-3056 ou 370-8099.

LOCADORAS - vende-se, 2111i:ilIÍf
ras, uma na Nova Brasília e outJa
no Shopping. Tratar: 275-3937.

ORCINA MECÂNICA - vendE!1ie,cl
dos equip., elevador, pronta pi '

Ihar. ótimo ponto de loc. clientela.
carro no nego Tratar. 3714284,c/R�

PANIRCADORA - vende-se, e ,

ria el clientela form., rgistradac/ltd
barra el ótimo preço. Tratar: 9993.

,

CEDRO MOVEIS

* Móveis sob medida;
* Inclusive móveis de

Gramado;
* Cozinhas planejadas.

TUOO eM 5x
seM dUROS
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�1 TERÇA-FEIRA, 10 de dezembro de 2002

�l<. vidraçaria

�V/Wille
Nós queremos vender! Você quer Comprar?

Vamos negociar!

Fone: 371-0568

empregos
AUX. ADMINISTRATIVA _ admite
se; cf experiência na área adminis
trativa e em informática. Tratar: 370-
2192 cf Milton.

CABElEIREIRA_ Salão na Vila Lenzi·
com grande clientela, precisa de um�
cabeleireira cl experiência, ótima re

muneração. Tratar: 372-0938.

FARMACÊUTICO - precisa-se, pI
respOnsabilidade de uma farmácia.
Tratar: 370-3362.

MOTOQUEIRO - empresa do ramo

de, disk entregas necessita com
maxlma urgência, com experiência e
qUe Possua moto CG Titan. Tratar:
�78 ou 275-3970 cf Gilberto.

�ANFLETEIRO - precisa-se. Tratar:71'1100 ou 370-6555.

PROGRAMAD
t

OR - procura-se, de sis-emas cf exp
.- .

T' enencta em Genexusratar: 370-2192 cl Milton.
.

�EPRESENTANTE - precisa-se pI oeste de se
'

�_
' que trabalhe em área de

---"""'idU. Tratar; 273-1177 ou 273-1520.

��.�------�----
aparo .ARIA - precisa-se, com boa

encla aC·lm d37� c
' a e 18 anos. Tratar:""237 ou 372-2112

--
.

VENDEDORES .

expe("
- preCisa-se, com

lencia, na área de consórcio,

ótima remuneração e prêmio. Tra
tar: 371-8153 Consórcio União.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar cl moto.

Po�sui 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. Tambêm estagio.
Tratar: 372-3922.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar na

área de jardinagem, limpando,
roçando, podando ou passando
veneno. Tratar: 9104-5332 a noite.

OFEREÇO-ME - p/ cuidar de crianças
de qualquer idade. Tratar: 373-3787.

OFEREÇO-ME - PI trabalhar como

dobradeira, revisora, auxiliar, corte.

Tratar: 373-3787.

I

I

[111 3411-0296
tllWW.deCldlveocer.elllllJlr/clrlco

CORREIO DO POVO 3

Para compra de ,imóveis, construção ou reforma
de R$ 20.000,00 a R$ 90.000,00

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

fundo Iim temos créditos para caminhões e automóveis.
.

Autorização BACEM

Tel: (47) 91.04-2183 ou 376-3396
=-p c/ Vicente :

'MEIRA REFORMA
Obras de Massa Corrida
Pedreiro e 'Carpirueiro

Pi.nrur-a erri geral
Encanador

rARQUITEToe'URBANISTA
.:tD Car��.��,a Silva

recruta e seleciona para admissão
imediata as seguintes vagas:

VAGASABERTAS-
• TORNEIRO frlECÂNICO (4996 ES) experiência no função, vogo poro Corupá
• AUXILIAR TECNICO (5075 EL) sexo masculino, acima de dezoito anos, experiência em

inslalações de rede de telefones, manejos de canalelas, elelrocalhas e lambém em fjações,
mínimo noção em lelefonia, disponibilidade poro viagens curtos o serviços
• FUNILEIRO (5074 ES) sexo masculino, acima de dezoilo anos, experiência comprovado
• ZELADORA (5073/5071 EL) acima de dezoilo anos, sexo feminino,
• ENG. SEGURANCA DO TRABALHO (5072 LU) ambos os sexos, ágil, fará Laudo Ambiental,
PPRA, auxiliar médic� coordenador no elaboração do PCMSO, orienlar no preenchimenlo do PPP,
prestar assessoria às empresas-clienles nos suas dificuldades e necessidades (orienlar quando for
preciso alguma modificação, uso de EPI, preenchimento de formulários poro aposentadoria, elc.),
respeilar prazos de enlrega, eslar em dia com o seu conselho de profissão, enfim, todos os

atividades afins à suo formaçõo e conforme necessidade dos clienles e do Empresa requisitante;
preferência com conhesimenlo em línguas eslrangeiros, corro e celular.
• MONTADOR DE MAQUINAS (5066 ES) sexo masculino, experiência no função, se possível ter
curso de mecânico e pintura de máquinas
• AUXILIAR DE ESCRITA FISCAL (5064) segundo grau, acima de vinle anos, ambos os sexos,
vogo poro SCHROEDER
• SUPERVISOR DE ESCRITA FISCAL (5065) segundo grou, acima de vinle anos, ambos os sexos,
vogo poro SCHROEDER, com dois anos de experiência .

• INSPETOR DE VENDAS (5061 ES) curso superior em: engenheiro químicos, alimentos ou

químico. conhecimenlo em inglês e espanhol, disponibilidade poro viagens, sexo masculino
• MECANICO (5060 ES) acima de dezoito anos, sexo masculino, experiência em montagem de
peças, pneus, e rodos
• ASSISTENTE SOCIAL (5048 ES) sexo feminino, cinco anos de experiência
• AUX. DE ENFERMAGEM DO TRABALHO (5040 ES) acima de 25 anos, ambos os sexos,
• AUXILIAR DE CONTABILlDADE(5016 ES) ambos ossexos, acima de vinte anos, Curso Superior
- Ciências Contábeis ou Técnico, conhecer muilo bem informálica, - Conhecer e implanlar plano de
contos, Registros conlábeis por centro de Cuslos, conlrole de fluxo de caixa, orçamento, controle
de recebimenlos e pagamenlos, Preslação de contos de subvenções recebidos de órgãos públicos.
• ATENDENTE DE PORTARIA (5014 ES) ambos os sexos
• MECÂNICO (5011 ES) sexo. masculino, com experiência, poro lroblilhar em concessionário em

Jaraguá do Sul
• VENDEDOR (5005 EL) ambos ôs sexos, se possível com experiência em vendas e no segmenlo
de cerâmico
• AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (5059 ES) sexo masculino,' .

• ZELADORA (5019 ESfsexo feminino, acima de dezoito anos, poro Irabalhar no segundo· turno
• ALMOXARIFE (4967 ES) sexo masculino, ter experiência, saiba ler e interpretar desenhos, irá
controlar matéria primo, recebi!Jlento, guardo e enlrega, fará o conlrole do expedição
• OPERADOR DE PRODUÇAO - trabalhar nos áreas de produção do ramo metalúrgico ou

alimentos, primeiro e segundo grau completo, sexo masculino
• ENGENHEIRO DE VENDAS (4981 ES) curso superior em Engenharia de Alimenlos, Químico,
ou Químico de Alimenlos, sexo masculino
• MONTADOR (4969 ES) sexo masculino, primeiro grau, experiência em montagem mecânica,
hidráulico

.

• AUXILIAR ADMINISTRATIVA (4699 L) - ambos os sexos, conhecimenlo em informálica,
pref�rencia candidatos com ,experiência em malerial de .conslruçõil
• TECNICO DE LABORATORIO (4632 ES / 4971 LI Curso Superior. Desenvolverá produtos de
segmenlo Frigorífico, ambos os sexos

·FRESADOR
• SERRALHEIRO
• CALDEIREIRO

•

• TORNEIRO MECANICO

VAGAS BREITHAUPT
• TELEVENDAS (5077) ambos os sexos, segundo grau, e informático
• AUXILIAR PATRIMONIAL (5082) sexo masculino, segundo grau
• ATENDENTE DE PADARIA (5046/5053) sexo feminino, acima de vinte anos
• COORDENADOR DE SEGURANÇA (4999) sexo masculino, acima de vinle cinco anos
• RECEPCIONISTA (5037/5078) sexo feminio, acima de dezoilo anos, irá atender telefone,
ajudar no pacote, atender clienles
• ATENDENTE DE AÇOUGUE (5003) sexo masculino, acima de dezoilo anos
• EMPACOTADOR (4719/4776/4939) ambos os sexos
• GUARDA (4917) sexo masculino, primeiro grau
• AUXILIAR DE CAIXA (4916/5043/50�3) idade mínimo 16 anos, sexo masculino, primeiro
grau
• CONFERENTE (4734/4758/4862/4896) sexo masculino, primeiro grau
• ZELADOR (4864/5047/5050/5073/5081) ambos os sexos, poro Jaraguá do Sul e Guaramirim
• ATENDENTE DE FRIOS (5038/5052) 18 anos, ambos os sexos, alender clientes fazer reposição
de frios (queijo, presunlo e oulros)
• VENDEDOR(4790/4793/4762/4763/4965/4982/5009/5079) ambos os sexos, segundo grau,
vogas poro Joroguá
• AÇOUGUEIRO (4759) sexo masculino e primeiro grau completo. (vogas poro Joroguá)
• REPOSITOR (4794/4986/5000/5024/5054/5055) ambos os sexos, segurido grau,
• OPERADOR DA CAIXA (4873/4953/5045/5049/5051/5080) ambos os sexos, segundo grau,
(vogas poro Joroguá e Guaramirim)
• ATENDENTE DE VERDURAS (4875) sexo masculino, idade o partir dos dezoito anos, cursando
o segundo grau.
• EMPACOTADOR (4719/4776/4939) acima de dezoilo anos, sexo masculino e segundo grau
complelo ou cursando., .

• AUXILIAR DE DEPOSITO(4489//4733/5036)
primeiro grau ou cursando.
• PADEIRO (4760/4777) vogo poro Jaroguá, sexo masculino, primeiro grau ou cursando o

, segundo.
• MOTORISTA (4849/4850) sexo masculino, molorislo habilitado poro conduzir cominhonele e
caminhões toco e Iruck e correio 21.000Kg (2 eixos), desejável CNH E ( mínimo C), conhecer bem
Jaroguá e os municipios adjacenles, desejável segundo grau ou cursando

m tSIfJfallrfils IIe 1erro loulfaufil
ás, ";'rades
s"met., Etc.

Manutenção Reforma

1one: 372-1183

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

BOA NOTíCIA
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

Cia. de conhecimento nacional no ramo de gás, ne

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

COMUNICADO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



VIVotorantim I finança.s

GM
Corsa Mllêniurn, 4p Branco Okm G
Vectra GL Azul 98 G

Uno Yong 2p 98 Azul G R$ 8.900,00 D 20 Luxo Branca 86 D
Chevette Bege 81 G

Gol Plus 98 Branco G R$ 11.000,00 Chevette SL Azul 98 G

Gol MI 98 Azul G R$ 11.000,00 VW
Vectra GL 97 Bordô G R$ 17.500,00 Gol GIII, compl. Branco 00 G

Kombi cf vidraça 95 Branca GNV R$
-

9.800,00 '

Gol MI 1.6 cj ar, direção Vermelho 97 G

LO�US GL completo Vermelho 94 G
S-10 95 Bordõ G R$ 14.800,00 Go CU, 1.8, ar e dir. Azul 95 A

Parati CI 1.8 Vermelha 94 G
Corsa Wind 95 Vinho G R$ 9.300,00 Fusca 1300 Verde 83 G
Uno 93 Verde G R$ 5.900,00 Gol4p Prata 99 G

Gol 1000 Prata 96 G
Caminhão Mercedes 93 Vermelha D R$ 32.000,00
Mercedes 1318 88 Azul D R$ 36.000,00 FIAT

Mille Rre, 4p Prata ,02 G
Fusca 82 Cinza G R$ 2.900,00 Mille Smart, 2p Branco 01 G

Gol 99 Preto G R$ 11.000,00
Uno eletronic completo '1p Vermelho 94 G
Palio EL, 1.5, 4p Azul 96 G

Santana 98 Branco G R$ 14.200,00
Gol 99 Branco G R$ 11.000,00

FORD
Escort Hobby 1.6 Vermelho 94 G

Tipo completo 1.6 95 Verde Met. G R$ 8.900,.00 Escort XR3 completo Preto 94 G
Escort Hobby Cinza 95 G
Escort GL Cinza 91 G

Arduíno 371 4225
AV. PrefoiY�Je�a�r!2�033 - Jara:á d. Sul- S

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

Flat
Uno Mille EX 1.0 4p. gas.•• travae v. e. comp!.(-ar) 98
Palio 1.0 4P. completo, cl ar 98
Pal,io EDX 1.0 2p cornpl, ar 98
Tipo 1.6, 4p, compl. 95
Uno Mille. 2p. 93
Uno ELX 4p compl, 94
Tempra 16V compl, 4p 95
Uno Mille 91

Bordo
Branco
Bordo
Prata
Cinza meto
Azul meto

Branco
Branco

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

Parati CL 1.6 VE. gas,
Fusca 1500

99
98
96
95
95
91
70

Prata
Branco
Branco
Azul meto

Vermelho Ferrari
Prata
Bordõ

GM
Corsa Wind 2p, limp., desemb., alarme, TE 98
Corsa Super 1.0 4p desernb. Um. Ar quente 98
Corsa Wind 1.0 96
5-10 Deluxe 2.5 die. Turbo 96
Corsa Super 95
Kadet SL 1.8, desemb., aerof61io, pára-Choque pers. 91
Chevette SLE 1.6, álcool 89
Corsa Pick up 1.6 97

Verde meto
Prata
Prata
Azul
Branco
Verde meto
Maram
Bordõ

FORD
Escort Guaruja 1'.8 4p trio elétr.
Verona 1.8

92
91

Preto.
Vermelho met.

Uno 1.0 Rre 02 Branco
' R$ 12.000,00

Palio Weekend, advent vermelho 00 R$ 18.000,00
Titan 98 Vermelha R$ 2.800,00Resta,4p azul me. 99 R$ 11.400,00

Verona GLX, alc. bege met;
,

92 R$ 7.300,00 Corsa Wind 1.0 98 Prata meto R$ 10.000,00Uno Mille vermelho 91 R$ 5.500,00
Escort GL azul meto 88 R$ 4.600,00

Chrysler Stratus LX h. Preto R$ 27.000,00Escort azul me. 89 R$ 5.200,00 ,

97 (
\

Opala Comodoro bege me. 83 R$ 2.700,00 Gol Mll.6 97 Vermelho R$ 12.000,00Parati CL, 1.8 cf AR cinza 95 R$ 8.900,00
Kadett GL - AR cinza 96 R$ 9.500,00 Golf 4p GLX 2.0 95 Preto R$ 15.000,00Versailles GL, 2p marrom me. 92 R$ 7.200,00I

Verona GLX bege meto 92 R$ 7.200,00 , Omega GLS, gas. 94 Azul meto R$ 15.000,00Verona LX bege meto 90 R$ 5.800,00
5-10 Deluxe, compl. + ac. verde meto 96 R$ 15.900,00 Fusca 72 Marrom R$ 2.300,00
Escort L, cf opc, cinza 94 R$ 8.300,00
Corsa 4p, cf opc. prata meto 98 R$ 11.600,00 Chevy 500 88 Branca R$ 3.500,00
Fiorino, alc. preta 89 R$ 4.200,00

Uno Mille 91 Vermelho R$ 6.300,00

Palio ED 00 G
Kadett GLS compl. 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-1000 86 D
Santana,4p 86 A
Santana 2p DH 85 A
GolAP 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 - Jaragu!
E-mail: marcosp@netuno.com.br

F-250 XL 01 Prata

Palio EX 4p. 99 Cinza

Corsa Wind 2p 99 Verde

Kadett Sport 2.0 compl. 96 Bordô

Gol 1.0 16V 4p 98 Prata

Escort Hobby 96 Azul

Kadett CL1.8 v.e. 95 Bran�

Gol CLll.8 95 Vermel

Escort Hobby 94 Azul

Kadett SLE 90 Bordô

Voyage 90 Bordô

Chevette 86 Bran�

Fusca 80 Bran�

Fusca 74 Verde

Uno 01
Gol16V 4p 99
Gol16V 4p 99
Van 99
Fiesta 98
Gol GLI 1.8 95
Fiesta 00
Fiorino Fechada 1000 94
Gol 93
Pampa 92
Parati 91
F-1000 Dupla 91
Fiorino Fechada 1.3 89
Monza Classic 4p. Comp. 89
Belina Del Rey 88
�1000 87
Chevette 87
Fusca 82
Fusca 76

R$ 9.900,00
R$ 13.500,00
R$ 14.000,000R$ 14.500'00R$ 12.000'00R$ 9.500,0
R$ 12.00°'°00R$ 6.500,0
R$ 7.200,000R$ 7.000,0
R$ 6.800,00
R$ 30.000,00
R$ 4.500,0�R$ 6.000,°0R$ 4.000,0
R$ 17 .500,0�R$ 3.500,°0R$ 2.700,0
R$ 2.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



5 CORREIO DO POVO

Rua Adélia Fischer, 303

Fone: 370-0251
jaraguadosul@sc.senac.br

, .

roxrrnos cursos

Banco de Dados Access

Decoração de Ambientes

Desenvolvimento de Lideres

Digitação

Internet

Instrumentador Circargico

Legislação Tributária
J

Matemática Financeira com HP 12c

Oratória

Oratória Nível ll

Operador de Microcomputador

Qualidade no Atendimento

Vendas Externas

Jan/2003··

Mar/2003

Mar/2003

Jan/2003

Jan/2003

Mar/2003

Fev/2003

Fev/2003

Jan/2003

A Definir

Jan-Fev-Mar/2003

Mar/2003

Fev/2003

CHEVETTE - vende-se 80 R$
1.900:00. Tratar: 273-6242 hor. �oml.
CHEVElTE - vende-se 93 1 O

�xcelente estado. R$ 3.300,ÔO'+ 14

d
R$ 210,00 ou R$ 5.800,00 quita-o. Tratar: 273-1001.

IDE CARROS,MOTOS, CAMINHÕES E IMÓVEIS)

;�,MPRO CONSÓRCIOS
C CARROS, MOTOS OU

AMINHÕES, COM MAIS
DE 15 PARCELASPAGAS. PAGO A VISTA

Tratar: (47) 9951-3905

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

ro, alarme, película e protetor de
Carter. R$10.500,00. Tratar: 372-6728
ou 372-2803 c/ Marcelo.

CORSA-vende-se, MPSI, 99, prata. Ou
troca-se por terreno. Tratar: 371-2545.

CORSA - vende-se, 97, 4p, prata,
super. R$11.500,00. Tratar: 373-3001.

CORSA SEDAN - vende-se, 00, 16v,
c/ som, alarmeelrve. R$15.500,00.
Tratar: 37()'1953 ou 37()'2914.

CORSA WIND - vende-se, 96,
bordo, trava elét., desemb. traseiro,
banco bipartido manual. R$
9.300,00. Tratar: 273-1001.

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

9902-2718 c/ Valdemir.

CORSA WIND - vende-se, 96, trava

elét., banco bipartido, desemb.

traseiro. R$ 9.200,00 à vista ou

financiado. Tratar: 273-1001.

CORSA WIND-vende-se, 97, 2p, bran
co. R$ 10.000,00. Tratar: 9952-7926.

KADETT - vende-se, Lite, 94, impe
cável. R$ 8.500,00. Aceita troca.

Tratar: 273-6242 horário comercial.

TERÇA-FEIRA, 10 de dezembro de 2002

ctIDSESC
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

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 44hjsemanais)

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

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

Reãuisitos:

IMÓVEIS E CAMINHOES

CRÉDITOS DE

R$ 20.000,00 À
R$ 450.000,00

para novos e usados, compra ou hipoteca.

Tratar: (43) 3323-4085 ou 9112-7082

KADETT - vende-se; GL, 2.0, MPFI,
97, branco, compl. Tratar: 371-8878
ou R: Bernardo Dornbusch, 1694 c/
Luis na Auto Mecânica Spuldaro.

MONZA - vende-se, 88, SLE, 2.0,
álcool. R$ 2.500,00. Tratar: 275-
0309 ou 275-1072 c/ Mauro.

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

OMEGA - vende-se, GLS, 94, com

pleto, grafite. R$ 16.900,00 c/ quite
gás (GNV). Tratar: 37().0965.

OMEGA - vende-se, 94, 3.0,
Diamond, azul. R$ 12.500,00 + 21

parco R$186,37. Tratar: 9953-9966.

OMEGA - vende-se, GLS, 94, com

pleto, bordo. Negocia-se c/ chácara
em Jaraguá e proximidades. Tratar:

9124-2381 c/ Adriana.

OPALA- vende-se, 89, 4 cil., compl.
4p. R$ 3.700,00 + 7 x R$ 156,00.
Tratar: 9122-2598 c/ Amadeu.

5-10 - vende-se, 99, dupla, diesel,

completa. R$ 42.000,00. Tratar:
2754081.

5-10 - 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.

5-10 - vende-se, 96, gasolina, cinza.
R$ 14.000,00. Tratar: 275-4081.

5-10 - vende-se, 96, DeLuxe, preta,
gascllna, compl.,mais bonita da re

gião. R$ 8.900,00 + finan. Aceito pro
posta. Tratar: 9902:8467 c/ João.

VECTRA - vende-se, CD, 94, com

pleto, azul metálico. R$ 14.200,00
ou R$ 4.300,00 + 36 parco Tratar:
273-1001.

ELBA-vende-se, 86. R$ 2.300,00.
Tratar: 37()'1�61.

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

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

completo. Financiado c/ parcelas R$
270,00. Tratar: 371-7542.

TEMPRA-vende-se, SW, 95, compl.,
bi-combustível gas Zgás. R$
11.500,00. Tratar: 9102-9857 c/ Jair.

PALIO - vende-se, EL, 1.5, 96, c/
trava elét., limp. e desb. traseiro,
roda liga leve. R$ 5.000,00 + presta
ções. Tratar: 9124-0828. TEMPRA - vende-se, 93, 8v, 4p,

motor movo, completo. R$ 8.500,00.
Tratar: 9993-1925.PALIO - vende-se, 1.5, 4p, Iimp.

tras., vidro elét., branco. R$
10.900,00. Tratar: 373-3001. TEMPRA - vende-se, 93, 8v, álcool,

rodas 15'. R$ 9.000,00. Aceita-se tro

ca. Tratar: 273-6242 hor. comercial.PALIO - vende-se, Young, 02, c/
3000km rodados, para-choque na cor

do carro. R$ 5.000,00 + 40 parco R$
410,93. Tratar: 376-00�0 c/ Marcos.

UNO - vende-se, EP, 96, vidro e

trava elét., 4p. Tratar: 37()'2714.

PALIO WEEKEND - vende-se, 99/
99, ELX, completo c/ ar, d.h., e

trava. R$ 18.700,00. Tratar: 371-
4006 c'/ Paulo ou Silvana.

UNO - vende-se, 91, 1.5, 2p, álcool,
R$ 5.900,00. Tratar: 373-3001.

UNO - vende-se, Mille, 94, ótimo
estado. R$ 6.000,00. Tratar: 373-
0131cf Élclo.TEMPRA - vende-se, 92, 4p"

APRESENTE ESTE RECORTE
E GANf.fE 5" (:)ESC. EM PROOUTOS

15" NOS SERViÇOS

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

I FONE/FAX: 370-1614
L � __ �
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8 CORREIO DO POVO

BRASíLIA - vende-se, 81. R$
2.600,00. Tratar: 370-7481.

FUSCA - vende-se, 78, motos

1.300, cl jogo de aro de 3 pontas,
cl reparos na lata. R$ 1.100,00.
Tratar: 9903{)156.

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: 2Z3{)050.

FUSCA - vende-se, 71, branco. R$
1.600,00. Tratar: 370-6069 ou 9103-
0628.

FUSCA - vende-se, 73, bom estado.

R$ 1.800,00. Tratar: 273-6242
horário comercial.

FUSCA - vende-se, 70, motor 1.300,
azul. R$1.850,00. Tratar: 9992-6802.

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

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

pago até dez.f03. R$ 5.500,00.
Tratar: 37ç-3581 de manhã.

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

desemb. traseiro,ar quente, aerofólio.
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.

GOL - vende-se, 98/99, 16v, 4p,
CD, roda esp., alarme, limp. e

desemb. traseiro. R$ 14.200,00.
Aceito troca. Tratar: 372-8039.

GOL - vende-se, 1.0, 94, azul

metálico, CD e alarme. R$ 6.800,00.
Tratar: 374-2016 cl Márcio.

GOL - vende-se, 96, 2p, branco. RS
6.000,00 entro + 20 x RS 300,00
fixas. Tratar: 9952-7926.

GOL - vende-se, 16v, 99, 4p, bran
co. RS 12.000,00. Tratar: 2754081.

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.

SANTANA - vende-se, Quantum,
GlS, evidence 2.0, 96, completo. R$
13.000,00. Tratar: 275-4081.

VOYAGE - vende-se, 89, 1.8. Tratar:
376-0290 cl Marlos.

BESTA - vende-se 01, cl 16 luga
res, ar cond., compl., cadastrada
em agência, toda regulamentada,
pronta pI trabalhar. R$ 24.000,00 +

TERÇA-FEIRA, 10 de dezembro de2

BIENTHAL
� �"%'iliiiiiiL��"jj ii 1111_ �iii'i �"R ..

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:

O 372-1765 O 372-3707 O 912114S�

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

financ. Aceita carro até

R$10.000,00. Tratar: 371-3087 ou

. 9133-6902.

l200 - vende-se, GlS, 00, dupla.
R$ 47.000,00. Tratar: 275-4081.

\

VAN - vende-se, Hl00, 97, cor azul,
12 pas., diesel, cl d.h. R$ 24.000,00.
Ou troca-se pI carro menor valor até
R$ 10.000,00 ou nego por casa em

Jaraguá. Tratar: 371-3042.

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.

Rolamentos -

Retentores -

Buchas - Mancais
Anéis - Elásticos Graxa

CB 450 - vende-se, DX, 88, impeci
vel. R$ :3.200,00. Tratar: 9979<11i11iRua Bernardo Dornbusch, 2155 - Vila Baependi

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

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 709 - vende-se,
cl baú, 89. R$ 26.000,00. Tratar:
9104-9812 ou 370-2809 cl Mauro.

CG TITAN - vende-se, 00, vermel�
modelo novo. Tratar: 9104·304000
275-3248.

MERCEDES BENZ 11/13 - vende

se, 86, toco, baú. Tratar:
9979-1437.

CG TITAN - vende-se, 01, 10.000�
rodados. Tratar: 275-3268 horário
comercial cl Emily ou 9955-9085a
noite.

MERCEDES BENZ 608 - vende-se, 80,
carroceria, turbo. Tratar: 9979-1437. '

MERCEDES BENZ 11/13 - vende-
MERCEDES BENZ 708 - vende-se,
88, carroceria. Tratar: 9979-1437.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



00 branca G

01 cinza G

89 branca G

85 vermelha A

antana 2.0, comp. 92 branco G

aveiro CL1.6 92 branca G

heve 1.6 92 branca G

96 vermelho G

94 cinza G

95 vermelha A

91 vermelho G

98 branco G

93 Vermelho G

E
02

�
2,OC

370·3113
Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul· se

Gol 16V, 4p vermelho 00

GolG1I1 branco 00

Saveiro CL 1.6 branco 99

GoICL,4p branco 99

Corsa Sedan Super verde 99

Corsa,4p azul 99

EscortSWGLX cinza 98

Parati CL 1.6 vermelho 98

KadettGL prata 97

Pick·up Corsa GL branca 97

Escorthobby prata 96

Santana CI completo preto 96
Uno EP4p prata 96
Uno EP, 4p vermelho 96

CorsaWind roxo 96

Tipo 1.61.E. Prata 95

Tempra16V branco 95
,

EscortGL, cf ar azul 93
EscortGL prata 91

EscortXR·3 branco 89

Peugeot 205x51 vermelho 96
Peugeot405 SLI cinza 95
NX Falcon 400 cinza 01

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

,

YfVotoralltinl] finanças

Corsa Wind 98 verde Gas.

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

Go14p,16V 99 branco Gas.

Corsa sedan super 99 branco Gas.

Resta Class, compl. 99 azul Gas.

Corsa super, 2p 98 verde Gas.

Palio EO, 4p 98 azul Gas.

Vectra GL, compl. 97 cinza Gas.

Uno SX, 4p 97 cinza Gas.

Kadett GL, compl. 96 cinza Gas.

Escort Hobby 96 prata Gas.

F-iOOO S Turbo 89 preta die.

Gol CL 1.6 96 branco Gas

Saveiro GL 1.8 95 vermelha Ale.

Kadett GL 2.0 95 vermelha Gas.

Uno ELX, 4pts 94 vermelha Gas.

Santana CL 1.8 4p. Oh/ar 93 azul Gas.

Voyage GL 89 cinza Ale.

CS 400 84 azul Gas.

37&-1711

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

373-1881

JGI VEíCULOS

Faça aqui o melhor negócio!
Gol 1.0, 16V, GIII, 4p, comp,
Gol 1.0, Speeial
Go11.0, Speeial
Gol LO, Speeial c/ ar
Saveiro 1.6
Saveiro 1.8, c/ ar + vd.,
Palio EX, c/ 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. J

Ranger XL, eompl.
F-1000, eompl.
Titan
YBR
Gol BX

FINANCIAMOS

SEU VEíCULO

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·l000 89 Ipanema 96

branco 2000 R$ 11.600,00 I
F-l000 78 Parati 92

rsa Wind prata 2000 R$ 12.600,00 Saveiro, 91 Parati 84

oYota Hilux 4CO Sr5 cinza 2000 R$ 45.000,00
8-10 96 Golf 95

orsa Sedan cinza 2000 R$ 14.800,00
Chevy 92 Gol GIII16V 00

01 MI4p
Fiorino 86

rsa Wind Sedan
branco 1999 R$ 12.800,00 Calibra 95

Gol 99

branco 1999 R$ 13.800,00 Omega 94 Gol 96

01 MI2p
,

branco 1999 R$ 11.500,00 Vectra 95 Escort 98

alio EL branco 1998 R$ 12.800,00
Vectra 94 Escort 94

antana 2000 Corsa, cf ar 01 Escort 89

Es ' MI Evidence vennnelha 1998 R$ 16.500,00
COrt OL R$ 15.500,00

Corsa 1.0, cf ar 96 Escort 88

Corsa Wind
bordô 1998 Corsa 96

Palio EDX 4p
branco 1997 R$ 10.300,00 Corsa 94

Escort 87

verde " 1997 R$ 11.500,00 Logus 94
Escort 86

EscOrt L
Parau CL

azul 1994 R$ 8.500,00 Kadett 93 Prêmio 89

vennnelha 1990 R$ 6.800,00
Quantum 95 Chevette 87

Monza SLE
Ipanema 91 Opala 80

R$ 2.600,00 + Pare. Verona LX 4p 94 Sportege D. 97

Tempra 93 Fiat 147 79
Monza 91 Brasilia 78
Monza 87 Go} GIII 4p 16V comp 01

Procure-nos pelos seguintes telefones:

Orsola: 9979-0113

Maga: 9981-5840

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



10 CORREIO DO POVO

310-0070

Av.,Mar�çt)�1 Deodoro, 1605 - Centro - Jaraguá do Sul- artepi@terra.com.br

TER A-FEIRA 10 de dezembro de1ijl

REFRIAR
AR COND'ICIONADO AutolVioTIVO

"I\I�O p/tSSE CALOR, PASSE lIJA �EI=I'tIl\ "

Fone: 2,7:5-3702/ 9975-9559
�

CONSERTOS., fI:IGIENIZAÇÃO E INSTALAÇÃO
AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO

R. BERNARDO DORBUSCH, 605 - BAEPENrDI - dARAGUÃ DO SUl
11. R$ 25.000,00. Tratar: 9973-8871. melha, partida elét. R$ 1,750,00 ou 370-7703 recado, pI Valmir,

finan. Tratar: 273-1001.

SCCOTER - vende-se, 97, palio. R$
+.500,00. Tratar: 273-6242\hor. com,

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

LAMBRETA - vende-se, 68, restaura-

da, orig, R$ 3.000,00. Tratar: 376-0409. SCCOTER - vende-se, 97, preta,
revisada, pneu tras. novo. R$

SCOOTER - vende-se, 97, 100cc,yer- 1.100,,00 + documentos. Tratar:

Especializada
,ouro em estofamento

automobilistico
em couro

e tecido

CG TODAY - troca-se, 90, documen

tada, placa 7800, R$ 1.600,00 por
NX 150 ou NX 200, pago diferença.
Tratar: 376-0283 ou 9104-2336.

CG TURUNA - vende-se, 83. R$
1,000,00. Tratar: 370-6913.

GARaLI-compra-se. Tratar: 276-1101.

KAWASAKI- vende-se, 94, Ninja ZX

TITAN - troca-se, 96, por um lote
em João Pessoa,' Figueira ou Barra.
Tratar: 9991-9829.

XLR 125 - vende-se, 02. R$
4.900,00. Tratar: 373-3001.

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

\
RODAS - vende-se, cl pneu 13', 3 Tratar: 371-0204.

pontas. R$ 250,00. Tratar: 371-7260.
,

VENDE-5E - módulo, sub 12, 6
pares de 69. Tratar: 370-2365ou
9953-6121.

RODAS - vende-se, marca IBR,
diamantada, 14'cl pneu Yamoto.

GRUPOS GERADORES DE ENERGIA

.. 'Venda .. Loca�ão .. Conserto • Montagtl
ImiÍlquinas Indú.kla

e Comércio Lida. - ME 275-0316/371-9421
9133-6136/9952-1838

TMbolhomos «Im ••ndo, • ''''1<'"1..s:
• 111'010'.' úlorlon6,i" '" 11101....10 .. 'Assistência 24hs""Lavo Jato .... �eiro
• A,pi,. • Mol0b0moo, www.irmaquinas.<jb.net
• Comp.......r

• Enl.. ",,1'05... irmoqulnos@uol.,om;br
Rllo Cei, Prod> '.10 Gomes de Onv,i!lr.., 16$1- Centro - Jaro do S�

,

PASSE O, NATAl. DE CARRO NOVO
,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ERÇA-FEIRA, 10 de dezembro de 2002

diversos
ANTENA-compra_se, barabólica cl
COntrole. Tratar: 376-0283.

Tratar: 370-2505 cl Dina.

BARRACA _ vende-se, pi 5 pesso
as, + fogareiro + liquinho + mesa pI
camping. R$ 400,00 negociável.
Tratar: 370-8271 ou 9953-0413.

BERÇO _ vende-se, em ótimo estado.
Ganha colchão, mosquiteiro e protetor

de berço. R$ 80,00. Tratar: 370-0783.

BICICLETA _ vende-se, Caloi 10, pneu
fino. R$ 80,00. Tratar: 376-0157.

CACHORRO _ vende-se, Pincher, R$
80,00. Tratar: 370-7481 a noite.

CORREIO DO 'POVO 11

CACHORRO _ vende-se, filhote de

Cocker cl Poodle, 9 meses, vacina
do. Tratar: 373-3787.

CACHORRO .:aceita-se doação de

poodle pi criança. Tratar: 373-3787.

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

CADEIRA P/ BEBÊ _ vende-se. R$
40,00. Tratar: 9123-2430.

CAMA _ vende-se, tubular, casal,
bege. R$ 60,00. Tratar: 371-5006 ou

372'()871.

CAP9TA - vende-se, em bom esta

do, para Pampa. R$500,00. Tratar:
376-0190�

CARRINHO DE BEBÊ _ vende-se,
ótimo estado. A combinar. Tratar:
373-3787.---------------------_ .._-------.

SllMAQ
Máquinas

I de Costura,

Corte e

Bordador

CACHORRO _ vende-se, filhote de
Rotweiller. Tratar: 9992-4205.

CACHORRO _ vende-se, filhote de
Rotweiller cl 2 meses, por motivo
de mudança. Procedência garantida.
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

[371-0832
�feito Waldemar Grubba, 2259 - Jaraguá do Sul - se
I

CAVALO _ vende-se égua, pelagem
tostada, meio-sangue árabe, 8

anos, mansa, boa de rédia. Criada
na Fazenda Menegotti. Tratar: 371-
0160 ou 9111-3247.

CELULAR _ vende-se, Nokia 8260,
c/6 meses de uso incluindo capa.
R$ 600,00. Tratar: 9993-1613 cl
Manuela após 19hs.

CELULAR _ vende-se, Global LG,
baby. R$ 150,00. Tratar: 9991-9829.

CELULAR _ vende-se, modelo T18,
Ericsson. Tratar: 275-2743 ou

9125-9302.

CENTRíFUGA _ vende-se ou troca

se, marca Arno, por TV colorida 14'.
Tratar: 372-1817.

CHIQUEIRINHO _ compra-se, pI
bebê. Tratar: 370-2280.

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

FREEZER _ vende-se, balcão cl .

2mts de compr., cl estufa quente e

fria + pia de inox, marca gelopar. R$
600,00. Tratar: 376-1971 após 10hs
cl Vera.

ENCICLOPÉDIA _ vende-se, de 12 e

22 grau. Tratar: 9117-3774.

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

GELADEIRA _ troca-se, seminova,
por um freezer. Tratar: 370-8590.

FOGÃO _ vende-se, cl 6 bocas,
ótimo estado, cor bege. R$ 100,00.

IMPRESSORA _ vende-se, matricial,
pI impressão de nota fiscal. R$
100,00. Tratar: 370-3320.

CIRUGIÃO-DENTISTA
Especialista em Prótese
ÍJ)". �ir3. Osório ÍJ)ornel1es

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

ENDOCRINOLOGIA

rnr. Cleucrson Schmelzcr
Fone/Fax: 275-3786 - sala 801

Rua Guilherme W.ege, 50 • Jaraguá do Sul. se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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r�'\",�nstaladora Lui�
Predial, Industrial, Residencial e Serviços em Geral

9965-7470

RÁDIO CO_MUNICADOR - compra
se, marca Motorolla, SM50 ou

similar. Tratar: 376-0283.

JET SKI - vende-se, 400cc, Suzuki

Nacional, 97. R$ 2.800,00. Troca-se

por moto. Tratar: 276-0397 após às
19hs cl Lorival.

SOFÁ - vende-se, 2 jogos. Tratar:
273Di79.MÁQUINA Pf MINI-PIZZA - vende-se,

nova. Tratar: 372-2432 ou 9104-2499.

TAPETE - vende-se, 2,30 x 1,60. R$
30,00. Tratar: 376-2412 cl
Rosangela.

NOTEBOOK - vende-se, marca

Toshiba, 1.2 GHZ, 256 RAM, tela 14

ativa, OVO, CO RW. Tratar: 275-0018.

TELEFONE - vende-se, prefixo 372,
por R$ 200,00. Tratar: 372-1632.PÁTINA E DECAPÊ - fazemos em

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

275-2229.
TíTULO BAEPENDI - vende-se. R$
400,00. Tratar: 372-2419.

PIA Cf TAMPO - vende-se. Tratar:
275-2140 ou 370-1516 cl Viviane.

TíTULO BAEPENDI - vende-se.
Tratar: 372-2419.

PÔNEI - vende-se. Lote de 20
animais à escolher, Tratar: 275-3901
horário comercial ou 370-0763.

TíTULO BEIRA RIO - vende-se,
.

patrimonial. R$ 400,00. Tratar:
9103-9530 cl Rodrigo.

PORTA - vende-se, pI Lanchonete, cl
2ri1ts alt. por 1,5mts larg. R$ 200,00.
Tratar:376-1971 após 10hs cl Vera.

VíDEO CASSETE - vende-se, marca

Semp Toshiba, na caixa. R$ 320,00.
Tratar: 9101-4214 cl Ruy.

ALUGUEL
DE <'

'1 TRAJES
FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO

Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial' do

Registro Civil do 12 Distrito de Jaraguá do Sul,
Estado. de Santa Catarina, faz saber que com

pareceram neste Cartório exibindo seus docu
mentos pela lei, a fim de se habilitarem para
casar os seguintes:

EDITAL n2 24.058 de 02-12-2002

Edital de proclamas recebida do cartório de

sehroeder, neste Estado
I

WALDEMIRO ROSA E ANISIA GUTKNECHT

Ele, brasileiro, solteiro, industriário, natural
de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na

Rua Marechal Hermes, 411, Schroeder, neste

Estado, filho de Jovenal Rosa e Maria
Guilhermina Tiks da Rosa.

Ela, brasileira, solteira; costureira, natural de

Guaramirim, neste Estado, domiciliada e resi
dente na Rua Alberto Santos Dumont, 436,
nesta cidade, filha de Udo Gutknecht e Ana

Rõpcke Gutknecht.

E, para que chegue ao conhecimento de todos,
mandei passar o presente Editai, que será
publicado pela imprensa e em Cartório, onde
será afixado por 15 (quinze) dias.

PLANETGAME
* VENDAS *LQCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

• PLAVSTATION 2

*lCBOl<
* PLAYSTATION ONE
·DREAMCAST
• NINTENDO 64
• GAME BOY COLaR
• GAME BOY ADVANCE
• NINTENDO GAME CUBE

TERÇA-FEIRA, 10 de dezembro dnOij--.J

VíDEO CASSETE - vende-se, Philips.
R$ 250,00. Tratar: 9991-9829.

R$ 200,00. Tratar: 9992-9928.

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

VIDEOGAME - vende-se, play station

II, destravado. Tratar: 376-2206.

VIDEOGAME - vende-se, Nintendo

Game Cubo, cl 5 jogos orig., 1 memory
card e 2 conto orig. Tratar: 376-2206.

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

acompanhantel
Você quer viver momentos de pra�fr1
7�, �úuec4 e 7alá
Somos Meigas, Carinhosas, Iniciantes,

Safadas. Di"ertidas e Sedutoras

Venha desfrutar uma
Loira e duas Morenas

VIDEOGAME - vende-se,' Nintendo

64, cl controle, fita e memory card.

WAlKMAN - vende-se, digital, marca

Aiwa. R$ 30;00. Tratar: 376-0157:

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
_ PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

A Presidente do Clube de Rádio Emissão

de Jaraguá do Sul, no uso de suas atribui

ções, convoca todos os sócios para parti
ciparem da Assembléia Geral Ordinária, a

realizar-se no dia 14 de dezembro, as 17h

em primeira convocação com o quorum

qualificado e a 17h30 min., em segunda
e última convocação com as presentes
tendo como local a sede Rua. Luis Spézia,
120 - morro do Acaraí - Jaraguá Esquerdo

- Jaraguá do Sul, para tratar' da seguinte
Ordem do Dia:
1ª Eleição da nova diretoria;
2ª Prestação de cartas de 2002;

Jaraguá do Sul

Marlete Rosa
Presidente

L
AERO CARGd·�

Cargas nacionais
e internacionais

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

371-0363 -

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IDIVULGAÇÃO: ATRAÇÕES TURíSTICAS DE JARAGUÃ DO SUL ESTÃO GRAVADAS EM VíDEO

I Faleceu às 11:00 horas

em 07/12 o Senhor

ADEMAR WAGENKNECHT

com idade de 57 anos,

deixando en I utados a

esposa, 2 filhos, 1 nora
tE

1 neto, sua mãe, irmãos

e demais parentes e ami

gos. O sepultamento foi

realizado em 08/10 às

14:00 horas, saíndo o

féretro da Capela Mortua-

ria da Vila Lenzi seguindo I

para o cemitério da Vila

Lenzi.

,
Faleceu às 12:45 horas

.1 em 09/12 a Senhora RE
I NILDA KANCHEM com

idade de 44 anos, dei
xando enlutados sua

mãe, irmãos, irmãs, cu

nhados e demais paren-
tes e amigos. O sepulta

unento foi realizado em

10/12 às 10:00 horas,
saíndo o féretro da sua

residência R. João Ges

ser, Amizade seguindo
para o cemitério Vila Rau.

Faleceu às 16:00 horas
em 06/12 a Senhora
AGHATA HANEMANN com

idade de 91 anos, dei
xando enlutados filhos,
genros, noras, bisnetos,
e demais parentes e ami
gos. O sepultamento foi
realizado em 07/12 às
16:00 horas, saíndo o

féretro da Capela Mortua
ria da Vila Lenzi e seguin
do para o cemitério mu- '

nicipal do centro.
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Departamento de Turismo cria

peça institucional para divulgação
]ARAGuA DO SUL

Departamento de Turismo da
Prefeitura tem um novo pro
duto institucional sobre as po
tencialidades turísticas do Mu-

nicípio. Trata-se de um vídeo
de 11 minutos, realizado pela
empresa Mil Vídeos, de Jaraguá
do Sul, e que será usado para
mostrar aos turistas e pessoas
de outras cidades quais as prin
cipais atrações turísticas do

Município. O vídeo foi apre
sentado pelo diretor do Depar
tament,o de Turismo, Loreno

I

Hagedorn, durante entrevista

coletiva realizada ontem pela
manhã.

De acordo com Hagedorn,
a realização do vídeo, o pri
meiro trabalho institucional rea

lizado pela administração pú-
.

- blica voltado especificamente
para o turismo, representa o re

sultado de um trabalho que co

meçou há cerca de 10 anos. O

vídeo custou R$ 7.450,00 e foi

]ARAGuA DO SUL - A partir
de màrço do próximo ano, a Se

cretaria de Administração e Finan

ças da Prefeitura de Jaraguá do
Sul passa a realizar a entrega dos

cerca de 30 mil carnês do\IPTU
(Imposto Pr�dial e Territorial

Urbano) relativo ao exercício

deste ano. O reajuste para este

ano, segundo o prefeito lrineu

Pasold, é de 8% e é inferior à

O

Divulgação

loreno Hagedorn afirma que vídeo sobre turismo é o primeiro de JS

bancado com dinheiro do Fun

do Municipal de Turismo, com

aval do Conselho Municipal de
Turismo. Hagedorn informa
ainda que para o Orçamento do
ano que vem já estão destina

dos R$ 70 mil para o conselho.
''A valorização do turismo e in

centivo a novos empreendi
mentos que incrementam o se

tor é a base do conselho, que

inflação registrada no período.
Pasold avisa que a correção des

te ano não será feita através de

decreto, mas de lei aprovada pela
Câmara de Vereadores. A inicia

tiva de reajustar através de lei é

para evitar que aconteça proble
ma como o que ocorreu ano pas
sado, quando o PMDB: através

do senador Casildo Maldaner,
conseguiu, através de liminar,

tem desenvolvido um trabalho

até então inédito no que diz

respeito ao crescimento do

setor turístico como alternativa

de trabalho e renda das mais

viáveis, atualmente", avalia

Hagedorn ..

Entre as atividades inova

doras que o diretor de Turismo

destaca está a implantação da

homenagem denominada Em-

cassar o decreto do prefeito.
O prefeito informa que os

carnês serão entregues nas em

presas, pelos Correios, e também
no Parque Municipal de Even

tos. Pasold salienta que a 'ina

dimplência é de 10 a 15%, con

siderada uma das menores do

Estado, e que a previsão de arre

cadação corresponde a 12%

(cerca de R$ 8 milhões) do total

)
baixadores deJaraguá do Sul,
cuja primeira edição foi reali

zada no último sábado, na Es

tância Ribeirão Grande do

Norte, quando foram homena

geados os empresários Aléssio

Berri, dono do Hotel Nela, e

Christiane Hufenüssler, da

CMC - Central de Marketing e

Comunicação, pelos relevantes

serviços prestados em favor do

desenvolvimento turístico de

Jaraguá do Sul.
O vídeo, gravado em DVD,

UHS e CDRom, fala da cultura,
da economia, dos hábitos e das

tradições dos povos que ajuda
ram na formação do povo e do

progresso jaraguaense. Tam

bém contém todas as informa

ções sobre a situação geográfi
ca é vende a cidade como uma

das melhores do Estado, não

apenas para se viver, mas para
visitar e aproveitar as suas ma

ravilhas.
(MARIA HELENA DE MORAES)

da arrecadação geral do Muni

cípio. "O dinheiro será usado pa
r� obras de infra-estrutura de
todas as áreas da administração
pública, desde educação a de
senvolvimento urbano", exem

plifica o prefeito. Segundo ele,
quem pagar à vista, terá 15% de

I

desconto, mas o valor total

poderá ser quitado em até 8

parcelas. (MHM)

Prefeito�valor do li)! 'U e alerta para a entrega dos camês, a partir de março

PJ
RÃDIO .JÂQÂGUÁ .:::

1- em fome
é mais Natal

Supermercado Brasão;
.............................................. - - .. - - -

Supermercado Fritzke;
.... , ,' "., " - ,' .

Supermercado Lenzi;

Supel1Tlercado Téio;
....

Sede do CORREIO DO POVO;

Realizaçã():

CORREIO DO POVO
Prefeitura Municipal
de Jar,aguliÍ do Sul

Academias Corpo e Mente; Rua Cel.Procópio Gomes de Oliveira, 246, Centro, defronte ao Restaurante Tio Patinhas - 371-1919
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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POR EGON JAGNOW

Quando ainda não havia televisão e o rádio ainda era novidade ou, pelo
menos, não tão popular como hoje, o divertimento nas pequenas cidades

ficava, prati camente, por conta das companh ias c i nematog ráf cas

ambulantes, dos parques de diversões itinerantes e dos circos que,
pertodlcamente, ali apareclam. As exibições cinematográficas,
particularmente, eram cômicas, do ponto de vista técnico. Os filmes eram

mudos e, para animar as apresentações, eram convidadas algumas
bandinhas, que tocavam enquanto o fi Ime era exibido. Às vezes, era necessário

parar a projeção para derramar água na tela, pois o pano de algodão
corria risco de pegar fogo. Na foto vemos um parque de diversões instalado
na frente do Colégio São Luís, chamado Parque Teatro Filadélfia. Aliás,
este era o local onde freqüentemente os circos e teatros se instalavam.

PATRIOTISMO (214) Taunay fez um sinal significativo. E Benjamim:
.:. Inventei-a para o meu uso; há simples

transposição de um "r" da segunda sílaba para
a primeira. "Pratiotlsrno" é o amor

incondicional, acima de tudo, do "prato", da
barriga, do interesse, o sentimento que inutiliza,
espezinha e conculca o patriotismo.

Meses após a proclamação da República,
encontrando-se o visconde de Taunay com'

Benjamim Constant, pôs-se este a queixar-se
arnarqarnente do regime por ele próprio
implantado.

_ Olhe _ dizia _ eu contava com sincero
patriotismo e só tenho encontrado "pratiotisrno".
Conhece esta palavra?

Taunay _ "Rernlnlscênclas", volume I,
página 217.

Aquele inheiro
em � que tanto espera
não. tq'b fácil. Cuidado
tÓm� s áe�'c��fianças no

rifâmor6':lsso"'poderá lhe trazer
muitos aborrecimentos.

Escorpião - Tendência a

m suas atitudes. Não
nta sede ao pote ou

decepcionar no

e�fissional. No amar,
s ,exigente.

�ê'TI,.�()s 7:J1Não assuma mais

resp�.
':í'SâI:í1Tidades do que possa

cume rir. �orrerá o risco de se
.

estr saro . ma onda de

BE'J..i... dad '�xerá com as suas

emoções.
Câncer - Não gaste mais do

qu�,g(Jn",�9.:, O desejo de
.

(b seu parceiro. poderá

'�eter algumas
i s. Não deixe o

r dos limites.

Leão O dia promete ser

agit1d� heio de

co,i,�orn- sos. Precisará se

��a/ ara alcançar as metas

desefa s. A vida amorosa

estará 'e�pouco instável.

Virgem - Contenha o seu

tico. Essa mania de
tros vai acabar lhe
ma situação

. Esclàreça qualquer

omar decisões
s que envolvam
o campo afetivo,

., poderá obclor as

51r.o uras.

TERÇA-FEIRA, 10 de dezembrode2�1 li

rtlírculo
Italiano

Rua Reinoldo Rau, 86 sala7'

Região Umbria

Superfície: 8.456 l<m2

População: 799.000 habitantes

Densidade: 94 hab/krnê
Capital: Perugia

A única região italiana que não é banhada pelo malJ
mas possui muita água.

.

O Rio Tevere e seus afluentes atravessam a região�i
norte a sul, o lago Tresimeno, um dos maioreslagijl
ital ianos, que poder ser visto ao longo da auto-estes
Nas planícies cultivam-se grãos, milho, tabaco, uval,
azeitonas. A pecuária é voltada para a suinocultura,
A indústria produz energia elétrica, chocolatst
artesanatos

Perugia: é uma cidade antiga, rica em monumers

artísticos do renascimento. É famosa pela lua

Universidade dedicada a ensinar e aprofundar a língua
italiana a estrangeiros. São mais de 6.000 estudanl11

estrangeiros que chegam todos os anos.

Assis: cidade distante 25km de Perugia, é famola

pelas recordações de São Francisco, encontradasa

pinturas de Giotto, na Igreja de São Francisco.

São Francisco nasceu em Assis em 1182, era filhoOI
um rico mercante, mas renunciou a fortuna para
dedicar-se aos pobres.

Coral
A última apresentação do Coral Ital iano para ellf

ano será dia 17 de dezembro <terça-feira), defrontea

Loja Jomar, no Bairro Jaraguá Esquerdo.
Participem todos, principalmente as pessoas da

comunidade. I

Férias I
A secretaria do Cí rculo Italiano estará fechada de2J
de dezembro, reter- .

nando as suas ativi

dades no dia 13 de
Janeiro de 2003.

Grazie!!

371-8222Valdir José Bressan
Presidentedo

Círculo

Sagitário - Situações

compliéêioôs-irometem agitar o

seu dia. lisconda o jogo e

se1� e� seus

r�(lcj.o" q_mentos. Mentiras

��rão�balar o romance.

Capricórnio - Evite criar

ivos envolvendo amigos
as influentes. As

erão não ser

lusive no setor

. I
Aquári!{ _ Algumas atitudes I

��s��'
. rão reações

.

neg�a�. uidado para naa

ol[m-!,pfa� a competiçãO! no�;;;balho� A vida amorosa ica

em segundo plano.
Peixes - Previno-se corn

ua saúde: urn
,

e trabalho não esto

. Uma viagern
adiada. 'No ornar,

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

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

seu tempo foi bem empregado.

A HISTÓ

na!,

HÁ 15 ANOS

HÁ 68 ANOS

Em 1934 (em continuação), irrompia uma greve pacífica dos funcionários

e operários da São Paulo-Rio Grande, não trafegando os trens e as estações
mantinham-se fechadas. O fim dos grevistas era compelir a execução da

tabela de vencimentos, posta e aprovada pelo então ministro da Viação, dr.

Victor Konder, afinal vitoriosa com acordo firmado em Curitiba. O major
Pinheiro de Menezes, comandantedo 2° BE, informava que, enquanto não

se ocupar todo o batalhão na construção da estrada, a 1 a

companhia, sob o

comando do primeiro-tenente Araújo, iria para São Francisco (do Sul),
construir a estrada daquela cidade ao Forte Marechal Luz. O major Menezes

falava sobre Jaraguá, que a considerava uma escola de trabalho, admirado e

prevendo um grande. futuro. Quanto ao provável trajeto da estrada, dizia

que nada ainda estava assentada, mas uma coisa parecia certa, é que partiria,
de Jaraguá (do Sul).ItOI

iua

Jua
Itel

Em 1987, o alto comando da Polícia Militar de Santa Catarina, tendo à
. frente o comandante-geral da corporação no Estado, coronel Guido Cardoso

Zimmermann, esteve em Jaraguá do Sul, para uma visita oficial e contatos

com as autoridades municipais. O comandante vinha realizando visitas de

inspeção no 8° Batalhão da Polícia Militar, sediado em Joinville, e nas

subunidades do BPM. A segurança era uma das prioridades reclamadas

pela comunidade jaraguaense e neste sentido ficou acertada a construção
do quartel para abrigar a Companhia de Polícia Militar, que seria ativada
assim que o prédio tivesse condições de uso. De acordo com o prefeito
Durval Vasel, "próvavelmente a partir de fevereiro do próximo ano, ou

quem sabe antes, até", as obras do quartel da PM seriam iniciadas, cabendo
à Prefeitura dar o terreno Gá adquirido), e a mão-de-obra ao Estado os

materiais necessários. O prédio tinha entre 600 e 700 metros quadrados, e

com a ativação da Companhia da Polícia, já criada em 1983, o contingente
atual (então), de 50 homens, seria dobrado de imediato com perspectivas
de ampliação numa etapa seguinte. Para o chefe do Executivo, o acerto

feito significava a melhoria no aspecto da segurança, a curto prazo, que a

comunidade persegue há vários anos, através de sucessivas reivindicações.

)Ia

lal

HÁ 3 ANOS
Em 1999, umpool de empresas construiria o primeiro)la! de Jaraguá do Sul,
estimando-se que, em 31 de dezembro de 2000, seria inaugurado o primeiro
fla! da Rede Parthenon no Município. A promessa era feita pelos
representantes das empresas G. Werninghaus, Prisma Engenharia e Atrio,
durante o lançamento do empreendimento "Parthenon Century Suíte Hotel",
na recreativa da Weg, um investimento de R$ 5,5 milhões. Após concluído,
o hotel iria gerar 70 empregos diretos, além de outros indiretos, já que
todos os serviços eram terceirizados. '

Atendendo a um convite assinado por toda a classe da 2a série do Colégio
Evangélico Jaraguá, ali compareceu o diretor do CP, para ficar à disposição
dos baixinhos, acompanhado pela professora. O vovô que foi à escola leu o

Convite e, feitas as apresentações e após considerações históricas de corno
nasceu esta bela cidade, cada aluno fazia a sua pergunta adicional para
conhecer detalhes desta epopéia' do homem civilizado entrar na selva
agressiva e domá-la para ser produtiva, graças às ações de nossos

antepassados que aqui deixaram o seu suor para que tivéssemos o bem
estar dos dias de hoje,
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o maior presente
do mundo!

OJá! Peço licença para invadirtua agenda, tua corrida
de últimos dias antes do Natal, das férias. Você com

certeza está pensando em comprar àquele presente
especial para pessoas especiais. Presentes são
símbolos que expressam sentimentos entre as pessoas.
Demonstrações visíveis de amor, de carinho.

A bíblia diz que "Deus amou o mundo de tal maneira

que deu seu filho unigênito, para que todo o que nele
crê não pereça, mas tenha a vida eterna". Evangelho de

João3:16
Nesses dias em que lembramos o Natal, quero lembrá-Io que o maior presente

do mundo foi dado por Deus. O verso bíblico diz que Ele deu o seu filho.
O presente de Deus veio com muito amor. Deus amou o mundo, Deus é amor.

O Natal é expressão maior do amor de Deus. Pare! 'Pense! Observe e medite onde
Deus mostrou o seu amor a você nesse dia, nesta época. Ninguém nos ama mais
do que Deus.

O presente de Deus veio também com sacrifício. Todo presente exige sacrifício.
Preciso gastar parte do meu dinheiro, preciso caminhar, enfrentar filas etc. O sacrifício
etemo de Deus foi dar a vida de seu filho Jesus. Ele deu o mais precioso. Enquanto
lembramos do menino na manjedoura, não podemos esquecer o Cristo na cruz.

Esse sacrifício etemo de Deus por nós nos possibilita salvação eterna, perdão de

pecados e alegria de viver.
O presente de Deus é para todos nós. Deus amou o mundo. Portanto ninguém

está excluído desse amor. O alvo maior de Deus sou eu e você. A condição para
recebê-Io é crer, é receber.

,

Cabe a nós receber esse presente de todo o coração em nossas vidas. Com

gratidão dizer a Deus: "Obrigado Deus Pai por Jesus Cristo. Ele é prioridade da
minha vida sobre todas as coisas" .

Aceitaro presente de Deus é receber o presente para toda a eternidade, porque
seu valor é eterno.

a

a vra

Marcos Edwin Mey - Missionário da MEUC
\

.A.

CAMARA DE VEREADORES DE
JARAGUÁ DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAGUÂ, SESSÃO DO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2002, 'PRESIDIDA PELO
VEREADOR VITÓRIO ALTAIR LAZjZARIS (PPB).

INDICACÕES APROVADAS POR 18 VOTOS:

469/02; ANTÔNIO M. DA SILVA (PT); PATROLAMENTO E A MACADAMIZAÇÃO DA RUA EXPEDICIONÂRIO
EWALDO'SCHWARZ, NO BAIRRO AMIZADE; 470/02; MELHORIAS (PATROLAMENTO E A MACADAMIZAÇÃO) DA
RUA EMiLlO BUTZKE, NO BAIRRO TRÊS RIOS DO NORTE ;

471/02; JOSÉ PENDIUK DOS SANTOS (PT); LIMPEZA E DESASSORIAMENTO DO RIBEIRÃO TRÊS RIOS, NO BAIRRO
ESTRADA NOVA;

472/02; MARISTELA MENEL ROZA (PFL); ABERTURA DA RUA HENRIQUE HaMBURG, NO BAIRRO BARRA DO RIO
CERRO, NESTE MUNiCíPIO; 476/02; INSTALAR TELEFONE PÚBLICO NA TIFA UNIÃO, LOCALIDADE DE RIO CERRO I,
PRÓXIMO Ã TRANSPORTADORA MARQUARDT;

473/0;2; LORITA ZANOTTI KARSTEN (PMDB) ; DISPONIBILAR LOCAL PARA A DEPOSiÇÃO DE RESíDUOS DE
CONSTRUÇAO ; ,

474/02; PAULO ADEMIR FLORIANI (PPB); DOTAR DE CAMADA ASFÁLTICA A RUA 736 EM TODA A EXTENSÃO, NO
BAIRRO RAU ;

.

475/02; ORLANDO GILBERTO GONÇALVES (PPB); SUBSTITUIR PONTO DE ÕNIBUS PRÓXIMO A EMPRESA AGC
COMPONENTES ELETRÕNICOS, SITUADA A RUA MANOEL FRANCISCO DA COSTA, NO BAIRRO VIEIRAS, SENTIDO
BAIRRO CENTRO ;

477 /02; EUGENIO MORETTI GARCIA (PSDB); INCLUIR A VILA MACHADO, LOCALIZADO NO BAIRRO NEREU RAMOS,
NO pROJETO HABITAR BRASIL BID; 478/02; INCLUIR O LOTEAMENTO SOUZA, LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO

I ANTONIO, NO PROJETO HABITAR BRASIL BID ;

pROJETOS DE LEIS PO LEGISLATIVO:

EMENDA MODIFICATIVA N,' 001/2002 AO PROJETO DE LEI N.' 129/2002, 18 VOTOS;
129/02 . l' VOTAÇÃO, COM EME.NDA, DA VEREAD_ORA MARISTELA MENEL ROZA (PFL); DISPÕE SOBRE INCENTIVOS

A DOADORES DE SANGl!E DO MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL; RETIRADO DE PAUTA,
142/02 - l' VOTAÇAO; VEREADORA MARISTELA MENEL ROZA (PFL); DISPOE SOBRE A INFORMAÇÃO DA EXISTÊNCIA

DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EM ESTABELECIMENTOS DE_ ESPETÁCULOS E CASAS NOTURNAS; 18 VOTOS;
149/02 - MARISTELA MENEL ROZA (PPB); DETERMINA A FIXAÇAO DE CARTAZ INFORMATIVO EM ESTABELECIMENTOS

QUE UTILIZAM DETECTOR_DE METAIS; 18 VOTOS;
. I

298/02 - l' VOTAÇAO SECRETA; DO VEREADOR RUDOLFO GESSER (PPB); DENOMINA ESTRADA JGS-346 -

ONORATO BORTOLlNI; 19 VOTOS
299/02 - l' VOTAÇÃO SECRETA; DOS VEREADORES ORLANDO GILBERTO GONÇALVES (PPB), PAULO ADEMIR

-
- fLORIANI (PPB), ROQUE BACHMANN (PSDB), RUDOLFO GESSER (PPB) E VITÓTIO ALTAIR LAZZARIS (PPB); DENOMINA

ESTRADA JGS-Ol0 - WALDEMAR GUMZ; 19 VOTOS;
PRqJ.ETO DE RESOLUÇÃO N,' 019/2002, DESIGNA VEREADOR VITÓRia ALTAIR LAZZARIS (PPB) PARA CONGRESSO

EM BRASILlA; 18 VOTOS;

PROJETOS DE LEIS DO EXECUTiVO:
-

I
303/02 - 2' VOTAÇAO, SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-

FMS; 17 VOTOS; _

305/02 - 2' VOTAÇÃO· MODIFICA DISPOSITIVOS DO ANE150 DEMONSTRATIVO DE METAS FíSICAS LOA, DA LEI
MUNIC)pAL N' 2,969/91, DE 18/12/2001,_E SUAS ALTERAÇOES, QUE ESTI�A A RECEITA E FIXA A DESPESA DO.
MUNIClplO DE JARAGIrJA DO SUL, SEUS ÓRGAOS E ENTIDADES, PARA O EXERCICIO DE 2002 SUPLEMENTA E ANULA
DOTAÇOES DO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS' 18 VOTOS'

306/02 - 2.' VOTAÇÃO - ALTE_RA A COMPOSiÇÃO DOS QUADROS DE CARGOS EFETIVOS 'E FUNÇOES GRATIFICADAS
DO SAMAE E DA OUTRA_? PROVI DENCIAS ; 18 VOTOS; '.

316/20 - 2' VOTAÇAO - RETIFICA O ARTIGO 2', DA LEI MUNICIPAL N' 3.240/2002, DE 24 DE OUTUBRO DE 2002;
18 VOTOS; _'

_

317/02 - l' VOTAÇ�O· SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇQES DO ORÇAMENTO VIGENTE; 18 VOTOS;
319/02 - 2' VOTAÇAQ - SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇOES DO ORÇAMENTO VIGENTE; RETIRADO DE PAUTA;
322/02 . 2' VOTAÇAO - AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A ADQUIRIR POR PERMUTA AREAS DE SEARA

ALIMENTOS S. A ; 18 VOTOS;

NA PALAVRA LIVRE SE ,MANIFESTARAM OS VEREADORES: JOSÉ PENDIUK DOS SANTOS PT); ROQUE BACHMANN
(PSDB); MARISTELA MENEL ROZA (PFL); AFO�SO PIAZERA NETO (PSDB); PEDRO ANACLETO GARCIA (PMDB); CARIONI
MEES PAVAfr,IELLO (PFL) E JOSÉ OZÓRIO DE AVILA (PFL).
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I PRF: POLíCIA ENFATIZA QUE MOTORISTAS, PEDESTRES E CICLISTAS DEVEM RESPEITAR O CÓDIGO DE TRÂNSITO

Atropelamentos e acidentes na

BR-280 provém de desatenção
GUARAMIRIM - A

PRF (polícia Rodoviária

Federal) foi solicitada

para prestar atendimen
to a um caso de atrope
lamento registrado na

BR-280, Km 23,5, em

Araquari. O caso foi

registrado na madrugada
de ontem, por volta da
1 hora. A vítima Antô

nio Silva, 60 anos, foi

atingido por um veículo

que evadiu-se do local.

Ao chegat ao local do

acidente, a polícia en

controu o corpo de Silva

no meio da rodovia,
com um litro de bebida
alcoólica. "Pelas marcas

dos freios, na pista, a

vítima foi atropelada por
um caminhão", suspeita
o patrulheiro da PRF

IIvan Schafhauser. 'o

corpo de Silva, que resi

dia em Araquari, foi en

caminhado par,a o IML

(Instituto Médico Le

gal)" em Joinville.
Segundo o policial, o

trecho que compreende
a passagem de nível de

BR-280: a rodovia com mais acidentes e atropelamento
,

Araquari (próximo ao in

cidente de ontem) até a

escola agrícola, corres

ponde à parte que mais

acontece casos dei atro

pelamento de pedestres,--

e ciclistas, em toda BR�
280 (desde São Francis-

co do Sul até' Porto

União). "O problema
maior é a imprudência
de a-lguns motoristas e a

embriagues porque o

trecho é bem sinalizado,
é faixa dupla, tem tai

xões e trata-se de uma

reta que não tem nada

que dificulte a visibili
dade dos condutores.
Então só pode ser falta
de atenção", enfatiza.

Em termos de aci

dentes com danos mate

riais, o trecho com maior

índice vai do Km 53

(próximo ao posto poli
cial) até o Km 69",perto
da Fameg (Faculdades
Metropolitanas de Gua

ramirim).
Segundo o policial,

neste percurso, foram

registrados muitos casos

de colisões nos últimos

três meses, comparan
do-se com outro trechos

da rodovia. "Isso aconte

ce pelo grande fluxo ur

bano, muita gente sai do
interior e não está acos

tumado com as sinaliza

ções, o que resulta nos

acidentes", destaca, acres

centando que os motoris

tas precisam ter mais cau

tela ao dirigir na BR, além

de os pedestres e ciclistas

terem de respeitar mais

o código de trânsito.

.Atropelamento na Rua Procópio Gomes de Oliveira
]ARAGuA DO SUL -

O Corpo de Bombeiros
Voluntários de Jaraguá
do Sul foi acionado para
prestar atendimento à

vítima de um atropela
mento ocorrido na tarde
de ontem, por volta das

14h30, na Rua Coronel

Procópio Gomes de Oli

veira, próximo à farmá
cia. A senhora Margari
da Holdrich foi tentar

atravessar a rua e acabou
sendo atingida pelo veí- I

culo Renault Clio, placa

MCE�0411, de Schroe- I

der, conduzido porArlin

do Lorinzetti. Informa

ções de um dos socorris

tas apontam que a vítima

tinha problema na perna,
o que retardou a traves

sia. Ela apresenta,va feri-

mentos na cabeça e esco

riações pelo corpo, mas

respondia bem a todos os

estímulós. Margarida foi
encaminhada para o

Pronto-socorro do Hos

pital e Maternidade São

José.

Pescaria em família acaba em tragédia no Rio do Júlio
]OINVILLE O·

operário Maurílio Ruher,
39 anos, morreu afogado
na localidade de Rio do

Julio, em Joinville, na

manhã de domingo. A

mulher da vítima,'Renil
da Ruher, 35 anos, con

tou que o marid� pisou
em falso em uma das pe
dras e caiu na água, onde

desapareceu.

O Corpo de Bom

beiros Voluntários do

Município foi informado
e iniciou as buscas mi

nutos depois do ocor

rido.
O corpo de Ruher foi

encontrado atolado no

fundo do rio, de cerca de
três metros de profundi
dade, naquele trecho.

O casal e os dois fi-

lhos tinham ido pescar
naquela localidade.

Depois .de estacionar

o veículo, a família ca

minhou pelas margens
do rio para encontrar o

melhor lugar para .des

carregar as mochilas e

iniciar a atividade.
Os bombeiros acre

ditam que, apesar de sa

ber nadar, a vítima não

conseguiu se salvar de

vido à pressão da água,
que deve o ter lançado
para o fundo e, ao tentar

nadar, deve ter ficado
mais preso ao local, até

perder consciência e

morrer.

A equipe dos socor

ristas levou cerca de 15

minutos,para retirar o

corpo da vítima do rio.

TERÇA-FEIRA, 10 de dezembro de2�

AssociaçãoJaraguaense de I

Basquetebol realiza Peneira0
}ARAGuA DO SUL - A

Associação ]araguaense de

Basquetebol vai ,realizar o

Peneirão, buscando desco
brir talentos para fazer par
te de suas equipes mascu

linas em 2003, amanhã. O

evento é aberto a todos os

interessados, independente
de residir em ]araguá do

Sul ou não, e terá como ida
des limites 15 (mínimo) e

17 anos (máximo). Os tes

tes acontecerão no Ginásio
Arthur Müller, com o

acompanhamento de pro
fissionais da modalidade.

Mais informações po
dem ser obtidas através

dos telefones (47) 9975-

4001, com Milton, e (47),
9121-6957, com Ito. In-

formações sobre a eq'
podem ser obtidas no,

www.basquetejaragua.co '

e sobre a cidade no i

www.jaraguadosul.com.
Em 2002, a Ajab

quistou os seguintes ti

campeão da Olimph'
Estudantil de Santa Ca
na (feminino e masculin
vice-campeão dos JO!
Abertos de Santa Catar
(masculino), vice-cam '

es tadual Infanto-Juve
(feminino), vice-camp�
estadual Infanto-Juve'
(masculino), vice-campci
Estadual Mirim (mascul
no), terceiro colocado
Estadual Mirim (femininú
e terceiro colocado no E.
tadual Adulto (masculino'

NOTIFICAÇAO EXTRA JUDICIAL

NOTIFICANTE - Luciano Candido do Rosário, casado,
.

portator CPF 457.575.342/49, RG. 5.240.943 O, residenl�
na rua: Anton Frerich, 396 - Vila Rau - Jaraguá do Sul/S�
- 372-1078.

NOTIFICADO, - Roger Goes da Silva, CI n. 7277886·PRI
CPF 027.622.179-62, brasileiro, casado e residente na

rua: Harry Buchmann, 44 - Jaraguá do Sul/SC.

o notificante acima, vendeu o veículo IMP/FIAT TIPO 1.ô

IE, placa LXD-7240, ano 94/95, chassi
ZFA160000R5053962, cor: cinza. Ocorre que apresentados
o cheque, esses voltou sem fundo. Procurado por diversas
vezes o notificado esse se esquiva do pagamento.
Dado a inadimplência, o notificante' REVOGOU aiPROCURAÇÃO passada em favor desse CARTÓRIO ÁUREA
MÜLLER GRUBBA, Tabeliã Patrícia Tavares da Cunha Mello,
livro 306 - folha 156, dando se assim a terceiroslinteressados.

Jaraguá do Sul, 10 de dezembro de 2002

Luciano Candido do Rosário

LOTERIAS

Megasen_a
concurso: 420

12 - 29 - 30 - 43 - 57 - 59

Lotomdnia
concurso: 273

02 - 03 - 05 - 06 -

10 - 20 - 22 - 25 -

42 - 45 - 59 - 61 -

65 - 71 - 74 - 77 -

79'-85-96-97

Quina
concurso: 1080

02 - 04 - 40 � 64 - 78

Loteria Federal
concurso 03692

1 °
- Prêmio: 63,045

2°_ Prêmio: 74.112
3°_ Prêmio: 47.318
4° - Prêmio: 04,301
5° - Prêmio: 80,191

---

�--------------'-'-'-'---

CORRElOoorovo
Aqui tem informação!

--_._-----,--
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Talita Hermann ficou em 3°

� na travessia de Florianópolis
}ARAGUÁ DO SUL -

A jaraguaense Talita

Hermann, da Ajinc (As-
,

sociação Jaraguaense de

Incentivadores da Nata

ção Competitiva), ficou

em terceiro lugar na 20a

edição da Travessia In

ternacional da Lagoa,
realizada pela Fesporte
(Fundação Catarinense

de Desportos), na ma

nhã de sábado. A atleta

Sandra Osório de No

ronha, do GNG (Grê
mio Náutico União), fi

cou em segundo, e em

pnmelro chegou a

gaúcha Michelle Lehar

dt. No masculino, pri
meiro lugar também para
o gaúcho Carlos Pavão.

Além do troféu eles ain- ,

da levaram para casa o

l prêmio em dinheiro de

R$ 1,5 mil.

Durante quase toda a

prova o tempo perma
neceu nublado com,

uma chuva fina que pou
co atrapalhou os atletas.'
"As marolas prejudica-
ram muito, prevaleceu
mais a força e menos

técnica", disse Guilher
me Bier, que já venceu

a travessia cinco vezes

chegando desta vez e�
segundo lugar, exata

mente um minuto atrás
de Pavão. Em terceiro

ficou Fabio de Sá Jorge,
do Clube Curitibanos.

Na categoria Partici

pação PPNE (Pessoas
Portadoras de Necessi-

,

dades Especiais) os

vencedores foram Jour
dam Lutkus, com o tem

po de 36min55seg, e Ta

tiana Trindade Rosa,
com 41min56seg. Na

Participação, dividida

em 14 faixas etárias, Pa

trick Nazario foi o ven

cedor do masculino, com

o tempo de 29min51 seg,
e no feminino Kátia

Ruschellevou a melhor,
terminando a prova em

35min43seg. ,

A prova, com percur
so de dois mil metros,

começou às 8 horas,
com largada em frente à

Escola WindCenter, e

chegada na parte costei

ra do Praia Mole Park

Hotel.

No Projeto Esporte
Contra Fome, lançado
este ano pela Fesporte,
foram arrecadados no

total 390 quilos de

alimento não perecível,
doados pelos atletas

participantes.
Os alimentos arreca

dados serão doados para
três instituições escolhi

das pela Prefeitura de

Florianópolis.

Classificados do
CORREIO DOPOVO é

I negócio certo!
. Ligue para o 371-1919,

e confira!

IEVENTO: FORMATURA SERÁ NO DOMINGO PELA MANHÃ, NO TEATRO DO CENTRO CULTURAL

Batizado de capoeira vai
reunir mestres de todo País

]ARAGUÁ DO SUL -

A Escola Capoeira Porto

da Barra vai promover
neste final de semana o

primeiro batizado, onde

aproximadamente 25

alunos vão trocar de

graduação. Na oportuni
dade, o público poderá
assistir aq show dos
mestres que virão parti
cipar do encontro. Mar

cado para domingo, a

partir das 10 horas, a

formatura será realizada

no teatro do Centro Cul

tural do Município
(Scar),' e o valor da en

trada será um quilo de
.

alimento não perecível.
Segundo informações
do proprietário da escola

e mestre de capoeira,
João Carlos da Silva

(mestre Joãozinho), os

donativos serão entre

�ues para famílias caren

tes de Jaraguá do Sul.

No batizado, os mes

tres Bradesco, Adilson,
Robison, de São Paulo;
Teoria, da Bahia; Zum

bi, do Mato Grosso do

.Sul, e o professor Rangel
vão avaliar os alunos da

escola j araguaense para
troca de graduação. Ao

Cesar Junkes/CP

Ao todo, 25 alunos da Escola Capoeira Porto da Barra serão avaliados pelos mestres

todo, existem oito está

gios (Cordão de Escra

vo, Nego Fujão, Quilorn
bola, Andarilho, Liberto,
'Formado, Professor e

Mestre). "Para passar de
um nível para outro de

pende muito do desem

penho de cada aluno,
mas, em média, leva-se
de três a seis meses para
estar preparado", diz o

mestre Joãozinho. Ele

destaca que para ser

mestre (estágio máximo)
precisa ter mais de 30

anos de idade e pelo me

nos 20 anos de experiên-
. .

era na capoeIra.

Após a formatura

será realizada uma apre
sentação dos mestres

vindos de outras cida

des, um dos momentos

mais aguardados pelos
participantes.

Questionado sobre a

prática da capoeira em

Jaraguá do Sul, mestre

Joãozinho acredita que
trata-se de um jogo de

sacreditado, por. contar

com pessoas não capa
citadas para atuar. "Isso

é ruim porque acaba

desvalorizando os pro
fissionais que vêm para
cá para fazer um tra

balho condizente. Sou

baiano, estou na área há

23 anos e vim para Jara

guá do Sul para ensinar

realmente como se joga
capoeira", destaca.

No fim de novembro,
alunos da'escola jar�
guaense foram para São

Paulo assistir à formatu

ra realizada pelo mestre

Bradesco.

O evento contou

com a participação de di

versas celebridades, co

. mo Zezé di Camargo e

as filhas.

As pessoas interes

sadas em mais infor

mações podem entrar

em contato pelo telefo

ne 9975-9163.

Malwee depende apenas de um empate no Estadual de Futsal
]ARAGUÁ DO SUL - às 20h30, com vantagem tou. Para o jogo contra a não soube manter a pres-

Para encerrar o ano com do empate, em virtude de Anjo Quúnica, a Malwee são sobre a Anjo Quími-
'\

terem feito a melhor cam- não terá a presença do ala ca e acabou o primeirochave de ouro em Santa

Catarina, a equipe Mal- panha da competição.' Xoxo, expulso no último tempo sofrendo o empa-
wee depende apenas de Para o técnico Fernan- sábado, juntamente com te, através de Jedson,
um empate na, próxima do Ferreti, a partida terá o pivô Dão. Ninho e Patrick.

sexta-feira, no jogo contra as mesmas características No empate em Cri- Na segunda et.apa, a

a Anjo Química, de Cri- do jogo em Criciúma, ciúma, a Malwee come- Malwee conseguiu recu-

ciúma, para conquistar o mas a Malwee irá jogar no çou dando a impressão perar seu bom futebol e

título de campeão esta- nervosismo do adversá- de que não encontraria abriu vantagem em dois
dual do Campeonato Ca- rio. "Quem precisa da qualquer dificuldade pa- gols (Marcel e Chico),
tarinense de Futsal- Di- vitória são eles, mas não ra vencer o adversário . antes da metade do tem-

visão Especial. Após o iremos nos acovardar. Entretanto, depois de po final. O time do· Sul

empate por 5 a 5 no últi- Vamos manter o nosso marcar três vezes antes do Estado conseguiu se

mo sábado, no Sul do Es- padrão de jogo e explo- dos primeiros dez minu- equilibrar e chegou a no-

tado, os jaraguaenses jo- rando as oportunidades tos, com Marcel (2) e Ja- vo empate, através. de

gam no ginásio do Sesi,
•

<

"

mes, o time jaraguaense Jedson (2).que surgIrem , cornen-
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I CONQUISTA: EQUIPE GARANTIU TROFÉU INÉDITO E HISTÓRICO DOS 50 ANOS DA LJF

Time do Vitória_ é
,..,

o campeao

da 1 a Divisão de Amadores
\

}ARAGUÁ DO SUL - A

equipe do Vitória garan
tiu o título inédito e histó

rico de campeão geral do

Campeonato da Primeira

Divisão de Amadores 50

Anos da LigaJaraguaense
de Futebol, promovido
pela entidade esportiva
desde o mês de julho. Es

te final de semana foi

realizada a finalíssima da

competição, quando o

Vitória enfrentou o Cruz

de Malta, e marcou 2 a 1.

O confronto teve do

mínio total do time cam

peão e teve três expulsões
(André, do Cruz de Mal

ta; Gemes e Dirceu, do.

Vitória), além de ter con

tado com excelente arbi-

tragem de Marinelson

Pires, que mostrou com

petência e equilíbrio com

o apito.
No prime�o tempo, o

placar foi aberto com um

chute de fora da área do

atacante Ricardo.

Já no segundo mo

mento, Welson, do time

cruzmaltino, lança a bola

de cruzamento na peque
na área, permitindo que
o atento Ricardinho en

trasse na corrida pru;a em

patar a partida. Cinco

minutos depois, Ricardo

faz o gol da virada, e

garante a vitória do

grupo.
Nesta categeria, a LJF

premiou d atleta revela
I

ção, Jeison Prestini, que
é goleiro do Caxias; os

artilheiros foram Welson,
do Cruz de Malta, e

Índio, doJuventus, ambos

com 12 gols; também foi

, entregue troféu disciplina
para a equipe do Juven
tus, que registrou 33 car

tões amarelos e três ver

melhos; o goleiro me-nos

vazado foi Ricardo Back

mann, do Vitória.

PRELIMINAR - Nos

aspirantes, quem levou o

caneco de campeão foi o

Caxias, depois de vencer

o Flamengo, por 3 a 1,
com gols de Luis e Van

derlei, no primeiro tempo.
No segundo momento,
Elias descontou para o

time rubro-negro, e Ser

gio marcou 3 a 1.

O jogo teve domínio

total do Caxias, que em

16 partidas venceu 15

(perdeu apenas para o Vi

tória, por 2 a 0, na segun
da rodada do prime;iro
turno).

Entre os destaques, o

Juventus recebeu o troféu

disciplina, com 26 amare

los e dois vermelhos; o

atleta revelação foi Ran

gel Clovis Ferreira, doJu
ventus, 14 anos; o arti- {

lheiro foiAdriano Ropela
to, do Caxias, com 13

gols, e o goleiro menos

vazado foi Deonei Gran

do, também do Caxias.

(FABIANE RIBAS)

Tomazelli destaca o nível técnico da competição
O presidente da Liga Jaraguaense de Futebol?

Rogério Tomazelli, diz que o campeonato foi ex-
I

celente, visto que as equipes se reforçaram, contra-

taram bons atletas, o que garantiu nível técnico maior

à competição. "Também tivemos a volta das equipes
do Cruzeiro (Massaranduba) e do Caxias (Santa Lu

zia), dois times da região, que retornaram e mostraram

seu potencial. A parte disciplinar foi muito boa, ti

vemos redução de cartões e apresentamos uma arbi

tragem realmente eficaz, competente e profissional",
destaca o presidente. Ele enfatiza que a entidade

\ r-

poderia crescer ainda mais se recebesse mais apoio
dos diretores dos clubes. "Precisava de uma parti
cipação mais atuante dos diretores, que só vêm até a

Liga em épocas de campeonato. Se eles não fossem

tão egoístas e individualistas, poderíamos unir forças,
trabalhar em conjunto e mostrar que temos capa
cidade de fazer um dos melhores campeonatos da

região", ressalta.

Ao fim do campeonato, a Liga Jaraguaense de
/ -

Futebol reuniu os atletas que se destacaram, para
formar uma seleção, que vai representar o Município
em competições fora da cidade. Os escalados foram:

goleiros Jeison, do Caxias, e Marcelo, do Cruz de

Malta; Dionei, do Vitória, será o lateral direito, e Da

niel Pereira, do Vitória, será o lateral esquerdo; za

gueiros serão Valmor, do Flamengo; Gomes, do

Vitória; Mauro, do Cruz de Malta; Mozer, doJuventus,
e Adirlei, do Caxias; meio-de-campo serão os jogado
res Welson, do Cruz' de Malta; Souza, do Vitória;
Fábio Braum, do Juventus; Adriano, do Flamengo, e

Marcelo, do Cruz de Malta; os atacantes serão Índio,
do Juventus; Marinaldo, do Flamengo; Magrão, do

Vitória; Ricardo, do Vitória, eJean, do Cruz de Malta.

Tomazelli aproveita também para salientar a im

portância do apoio e trabalho da Polícia Militar, do

Posto Mime e da FME (Fundação Municipal de

Esportes). (FR)
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VÔLEI MASCULINO

A equipe catarinense de voleibol maSculino
representada pela Escola Barão do Rio Branc�
de Blumenau, perdeu para o Colégio Boa Via:

.
gem, de Pernambuco por 2 a 0, obtendo ass�
a melhor.classificação em uma modalidadec{}
letiva entre os catarinenses, na Olimpíada Co.

legial em Poços de Caldas, Minas Gerais. Outro
bom resultado de Santa Catarina foi o terceiro

lugar do basquete feminino, da Escola São
v.,

Francisco de. Chapecó. A 3a edição da Olim.

píada Colegial, encerrada hoje, é um evento

do COB (Comitê Olímpico Brasileiro) pan
atletas escolares até 14 anos.

CHOCOLEITE APÓIA VÔLEI FEMININO

A Chocoleite Alimentos e a Malhas Treze vào

patrocinar as equipes femininas de vôlei de Po

merode na temporada de 2003, podendo estenda

parceria por mais um" ano. A Comissão Municip'
de Esportes de Pomerode, através da Assocaç
Desportiva Pomerana, está implantando um aro

plo projeto de desenvolvimento do voleibol fem}

nino no município, abrangendo as categorias Pri

mirim, Mirim, Infantil, Infanto-juvenil e Mastet

Este projeto, que busca alcançar um padrão iii

excelência no esporte no município e almeja
título estadual na categoria, conta agora com

patrocínio integral da Chocoleite Alimentos, OI

jaraguá do Sul, e .da Malhas Treze, de Pomeros
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