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Enquantó deslocam-se para atender casos que não têm emergência, os bombeiros poderiam estar salvando a vida
de uma pessoa. Para evitar esse problema, eles pedem mais consciência da comunidade ao discar para o 193

Trotes atrapalham o trabalho
do Corpo de Bombeiros de JS

o Corpo de Bombeiros Voluntários de Jaraguá
do Sul recebe diariamente 600 ligações, sendo

aproximadamente 570 trotes ou ligações erradas.

Este ano, os socorristas já atenderem mais de 10

mil ocorrências, sendo 7,2 mil casos clínicos.
/ PÁGINA 9

.

. Foto: Horst 8aümle

O orquidófilo Gerhard Ender orgulha-se em dar vida
a um grande sonho de infância em sua propriedade

Miniusina e abatedouro serão

inauguradas no próximo ano

Orquídeas exigem muita dedicação,
diz o produtor Gerhard Ender

Estão em fase adiantada as obras de construção
da miniusina de leite e do abatedouro de bovinos e

suínos, que estão sendo feitas no Bairro Garibaldi.
PÁGINA 5

Não é fácil manter um vaso de orquídeas em casa.

Imagine centenas delas, todas reunidas e de diferentes

espécies e procedências. É quase um dom!
PÁGINA 12

O Posto Amizade foi alvo de as

salto de dois marginais armados
de revólver e pistola, na sexta
feira. Página 9

Turismo pretende
movimentar região

o réveillon no TureckGarden
Hotel é a grande aposta para incre
mentar a economia de Jaraguá do
Sul e região. Turistas de São Paulo

já estão confirmados.
PÁGINA 4

Mountain Bike reúne

mais de cem pilotos
A quinta e última etapa do

Campeonato Estadual de Moun
tain Bike Down Hill foi realizada
com sucesso este final de semana,
em Schroeder.

PÁGINA 10

Conquistas da LJF
no decorrer de 2002

o presidente da Liga J ara

guaense de Futebol, Rogério To

mazelli, faz avaliação das ativi
dades exercidas pela entidade es-
portiva em 2002.

.
. ':1

PÁGIN/f li�' : ':���

Moedas (16)
.' ? êd.k CÇ),MPRA VENDA

COMERCIAL 3.5950 3.6050

PARALELO 3.6000 3.6700
TURISMO 3.4300 3.6300
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Alimentando a miséria
CAJUS ANANDA XAVIER DOS SANTOS - Professor de Educação
Física

Amigos leitores, é bem verdade que existe em nosso

imenso Brasil Varonil milhares de pessoas passando fome,
que vivem à margem da sociedade, contribuindo, em

determinados casos, para o aumento da violência e quê cada

vez que abordamoseste assunto tão delicado a comoção é

geral, sensibilizando e envergonhando cada um de nós,
brasileiros, e os matizes do nosso lábaro estrelado ficam

ofuscados pela gravidade do problema que assola o nosso

País.

Também é verdadeiro afirmar, que, ao lorigo dos anos,

cresce o número de campanha de ajuda a estas famílias

carentes, mobilizando uma grande e imensa parcela da nossa

sociedade, cujo escopo central é a' contribuição financeira,
onde os gerenciamentos destes recursos ficam a cargo dos

organizadores de tais campanhas.
Com certeza você já deve ter sido abordado na compra

de vários tipos de rifas ou ter tomado conhecimento de

ingressos em forma de doações de quilos de alimentos não

perecíveis, isso sem, falar nas campanhas de agasalho, muito

comum em nossa região, em virtude do clima, e a televisão

brasileira encontra-se assoberbad<� de vários tipos de

campanhas. Sim, é verdade, qual será então o problema já
que todos estão ajudando e mobilizando-se para ajudar o

próximo?' Circunspeto e bem cauteloso você perceberá que,
de um certo modo, estamos alimentando a miséria mais ou

menos a pequena esmola tão combatida pelos pedintes de

rua, esta prática volta em forma de campanhas,
J incentivando a dar, contribuindo cada vez mais para um

ser humano submisso, e de- alguma forma completamente
irresponsável, pois cada um de nós deve ser responsável
pelos seus atos.

. Analisando por outro prisma, outro equívoco, bastante

comum nos projetos de auxílio a essas ,pessoas carentes, é

agraciá-las com cestas básicas ou cartões magnéticos de

compras de produtos de primeira necessidade em

supermercados e similares, até de c�rta forma muito bem

intencionados, diga-se de passagem, mas' que de alguma
maneira induz ao ócio, ou seja, as famílias que por ventura

começarem a prover o seu próprio sustento perdem
automaticamente o direito ao benefício, ora chegamos à

conclusão que a ajuda efetiva e as mobilizações -em massa

são importantes, sim, que o tema fome, em questão, é o

efeito e o correto seria atacar a causa, tendo como objetivo
principal e central fazer 6 ser humano gerir e produzir os

seus próprios recursos, ensinar a pescar e não pescar por
ele, ensinar a ler e não ler para ele, criando cada vez mais

i,,;ddaaãôs\l�pend�ntes de terceiros e cada vez mais colocando

�:iios 'ombros dá administração pública o gravame ônus de

;.\tanta irresponsabilidade, vilipendiando a figura do ser

;�;pumano capaz de produzir com dignidade que nós, de certa

forma, com (;!;l9:�'�QPtt�b,yiçãq.sem critério e sentimentalista,
'infelizmerite)�'màs ájíitlando a construir.

.

/'

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246
'ou pelo e-mail.:cp.reda�ao@jornalcorreiodo�ovo.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 correçoes orlograficas e
gramaticais necessárias.
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empresa deve ser suficien
mente flexível, para livra-se

paradigmas que já não resoh

os velhos problemas com

antes, e razoavelmenteágil,p
incorporar os novos padrê
advindos das diferentes form

de aprendizagem que ela próp
criou. Esperamos tambémq
a cena que emocionou o Pro

protagonizada pelo presiden
que obteve mais votos em to

a história brasileira, no momen

da certificação, se perpetue a

longo do seu mandato, visand
alterar a realidade vigente. Sen

inquietamos diante desta reali '

de, se sentimos que há um esp
a ser preenchido, é porque tod

os segmentos da sociedaa
dçvern lutar juntos, em prol'
uma vida mais digna e huma

para todos.

Talvez a tranqüilidadeve
não de uma grande mudaoÇ
mas de um pequeno des\�

capaz de mudar o sentido
'

damos à nossa vida.
Devemos acreditar quees�

previsões, das maiores empre
catarinenses, sejam o primeu
passo para transformaruIDCov
junto de experiências e- aprd
dizagens numa ação efetiva

, ao
construção do futuro deseja

, os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do io"'�

.

Previsões de, negócios
A transformação de idéias em

realidade é, talvez, a mais forte

característica dos empreende
dores bem-sucedidos, sejam eles

empresários, que tenhaminiciado

um negócio e transformado em

'uma empresa consolidada, ou

profissionais, que definiram ob

jetivos de trabalho bem estabele
cidos e atingiram os resultados
na forma pretendida. Mesmo

quando deparam-se com as

dificuldades naturais a essa busca

de caminhos que os levem a reali

zação dos seus sonhos, nem por
isso desistem. E, com eles, sem

pre ternos algo a aprender.
Pesquisa realizada pela,

Deloitte Touche Tohmatsu, uma

das maiores empresas de audito

ria e consultoria do mundo, ante

cipa amanhã, no Parthenon Prinz

Hotel, emJoinville, as previsões
das 600 maiores empresas cata

rinenses para a inflação, câmbio,
juros, empregos, crescimento do

PIB, carga tributária e investi

mentos em 200�, dentro e fora

do Estado.

É a grande oportunidade em

aprendermos a maneira como

pensam e até mesmo compreen
dermos como se tornaram bem

sucedidos. Esta pesquisa vai re

velar, sem dúvida nenhuma, que

ri
Muito provavelmente

isto significa estar

aberto para a

incorporação de novos

conceitos

para fornecer tais opiniões exige
,se destes empresários prepara
I

ção e competência pessoal. Mui

to provavelmente isto significa
estar aberto para a incorporação
de novos conceitos, propiciando
uma participação mais intensa

com a comunidade, estimulando
um ambiente de aprendizagem
e troca nos relacionamentos pro
fissionais e pessoais.

J
Estes prognósticos sobre o

ambiente econômico e sobre o

próximo governo vão revelar

também a maneira como estão

preparando suas empresas para
enfrentar possíveis dificuldades,
como se fossem desafios, usan-

"do todo o potencial de criativi
dade disponível ao seu redor ou

,

na própria organização, para que
se mantivessem permanente
mente capacitados para atender
às exigências, nem sempre pre
visíveis, de novos tempos.

Podemos aprender que uma
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I CRESCIMENTO: PL DE JARAGUÁ DO SUL INVESTE EM NOVAS LIDERANÇAS E PREVÊ FORTALECIMENTO

Leônidas Nora afirma que· o

PL vai ocupar espaç<;>s em se
o prefeito de ]araguá do Sul, Irineu Pasold �SDB),
disse, durante entrevista coletiva concedida ontem,

na Prefeitura, que está satisfeito com o resultado das

eleições para a Presidência da Câmara de Vereadores,

quando foi eleito o vereador do PFL Carione

Pavanello. Pasold afirmou que confia no poder de

superação do novo presidente do Legislativo e que,

com a nova composição, ainda mantém 75% de

apoio. Na avaliação do prefeito, o que aconteceu era

esperado e resultou do cumprimento de um acordo

feito entre o PFL, o PPB e o PMDB. A não eleição
de Paulo Floriani (PPB) ao cargo de vice foi encarada

como natural.

]ARAGUA DO SUL -

Em fevereiro do ano que
vem, o presidente d,o PL

de ]araguá do Sul, Leôni

das Nora, vai apresentar os

novos filiados do partido.
De acordo com Nora,
quatro jovens bem-sucedi

dos farão parte do partido,
mas o presidente prefere
não revelar os nomes ago
ra, para "não estragar a sur

presa". Nora garante que
o PL pretende preencher
todas as brechas deixadas

pelos outros partidos, tan

to no âmbito municipal
quanto no estadual. "Acre

dito que essa é a oportuni
dade dos partidos conside

rados pequenos ocuparem
mais espaço e o PL está dei

xando de ser um partido
pequeno e se transforman

do em uma sigla de gran
des oportunidades", asse

gura o presidente.
Apostar na força da ju

ventude é a estratégia do

PL para os próximos anos.

Leônidas Nora garante que
o PL está se reestruturando

ii partir das lideranças jo
vens da região e que a par
tir do ano que vem todos

os municípios da Região

AVALIAÇÃO
Na área politica, o prefeito
Itineu Pasold salienta que
o PSDB está se reestrutu

rando em todo o Estado

e que 2002 foi um ano de

muitas lições e de muito

aprendizado. Segundo Pa

sold, está na hora de todos

o políticos reverem seus

projetos e suas atitudes.

Apesar de não fazer parte
da situação, Pasold argu
menta que também não é

oposição e prevê um go
verno federal eclético. O

prefeito confia que o go
verno do Estado e tam

bém o governo federal

pensem em Santa Catatina

assim como ele pensa em

Jaraguá do Sul. Na opinião
do prefeito, o momento é,
de transição e de reavaliação.

REVISÃO
O prefeito Irineu Pasold

(PSDB) afirmou, ontem,
ti que este é o primeiro ano

que a Prefeitura encerra

o ano sem nenhuma dívi

da, e salientou que o ano

de 2002 foi o que mais

investimentos foram fei

tos, na ordem de R$ 12

milhões. O prefeito asse

gura que todas as áreas

foram beneficiadas, des
de a infra-estrutura urba
na a educação. Pasold as

sinala ainda que o paga-

a
menta do salário de janei
ro será pago no início do
mesmo mês, juntamente
com o referente às férias
de coletivas de 20 dias

'

,
,

que iniciam no dia 2 de
janeiro e encerram no dia
21 de janeiro de 2003.

Arquivo/CP
leônidas 'Nora, presidente do Pl, acredita no fortalecimento do partido

mudança, de idéias novas,

espíritos novos e que en

tendam como deve ser ala

vancado o desenvolvi
mento da região", argu
menta o presidente do PL

de ]aragu� do Sul. Na ava

liação de Leônidas Nora,
o ano de 2002 foi um dos

mais positivos na história
do PL de Jaraguá do Sul e

do Brasil, que, pela primei
ra vez em sua história, par

ticipa do governo como

vice na Presidência da Re

pública.
(MARIA HELENA DE MORAES)

do Itapocu terão seus dire

tórios devidamente estru

turados. Por enquanto ape
nas]araguá do Sul possui
diretório municipal, com

uma média de 600 filiados.'
O presidente do PL

informa ainda que, em

2003, todos os filiados se

rão contatados e chamados

a regularizar a situação
partidária. "Muitas filiações
são antigas e, como esta

mos em fase de reorgani- .

zação, precisamos saber
exatamente quem somos e

quantos somos", afirma

Nora, que acredita na acei

tação do PL perante a co

munidade justamente por

que não tem compromisso
com os poderes municipal
e estadual. "Somos livres.

Não tomamos parte das

negociações que fazem

parte da política", argu
menta.

A formação de novas

lideranças tem por finali

dade as próximas eleições
municipais, quando o PL

deve disputar a Prefeitura

com candidato próprio.
"Jaraguá do Sul precisa de

ASPAS
Schroeder elege presidente da Câmara de Vereadores"Ele vai se superar." (A afi rmação é do prefeito

de Jaraguá do Sul, Irineu Pasold - PFL -, ao

referir-se ao novo presidente da Câmara de

Vereadores, Cacá Pavanel!o - PFU

SCHROEDER - Último do firmado entre o PPB e

município da Microrregião o PMDB. "Os dois ptimei-
do Itapocu a escolher o ros anos foram do PMDB,
presidente da Câmara de agora é a nossa vez", afir-

Vereadores, Schroeder reali- mou o novo presidente,
zou, ontem à noite, a eleição eleito com 7 votos.

para o chefe do Legislativo. A vice-presidência foi

O vereador do PMDB Ar- bastante disputada, ficando

lindo Dôge foi eleito presi- o cargo para o vereador
dente da Câmara de Verea�_ Darli Bernardi, do PPB. Co-

no melhor para a nossa ci

dade", enfatiza o prefeito,
que salienta o clima demo
crático existente nas relações
políticas de Schroeder.

Schroeder te� nove

vereadores, sendo dois do

PFL, um do PSDB, três do
PPB e três do PMDB. "O

diálogo entre os partidos
sempre existiu aqui em

Schroeder", assegura o

novo presidente. (MHM)

secretário, Ronaldo Volles,
(PFL). Na avaliação do pre
feito Osvaldo]urck (pMDB),
a vitória do PMDB à Pre

sidência da Câmara repre-'
senta o bom entendimento

que sempre houve entre o

PPB e o PMDB, no Muni

cípio. "Embora as duas si

glas tenham um histórico de

antagonismo em outras re

giões, nós sempre nos en

tendemos porque pensamos

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

, Dr. Daniel Antonio Wulff

dores na última sessão ordi

nária do ano. A vitória de

Dôge faz parte de um acor-

mo primeiro secretário foi
eleito Adalíbio Mundel

(pMDB): e como segundo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IESPECIAL: APROXIMADAMENTE MIL PESSOAS SÃO ESPERADAS NO RÉVEILLON DO TURECK

Turismo 'movimenta o final
de ano em .laraguá do Sul

]ARAGuA DO SUL -

Qualidade de vida é uma

soma de diversos fatores.

É, antes de tudo, aceitar a

própria felicidade e buscar

, motivação para a existên

cia. É com este pensamen-
,

to que aproximadamente
250 turistas de São Paulo,

pertencentes as mais varia

das faixas etárias, vão mo-
,

vimentar Jaraguá do Sul e

região neste final de ano.

A chegada está prevista
para o dia 28 deste mês,
de acordo com o diretor

de Operação da Ação Li

vre, Roberto Rocha. Se

gundo ele, a viagem está

sendo organizada pelas
agências Manch�sterTuris
mo, Carisma, Turismo e

Biotrip, todas de São Paulo,
que prepararam um rotei

ro turístico ao País, no qual
Jaraguá do Sul e região \

estão inseridos. "O turismo

é a grande aposta para ala

vancar a economia", acre-

li
I
"

,
Cesar Junckes/c>

Parthenon Ceritury Hotel oferece pacotes especiais para os turistas no final de ano

dita. O segmento hoteleiro neider. "É mais uma alter-

Os pacotes promovi- também comemora o in- nativa de lazer e entreteni-

dos pela Ação Livre são di- cremento do turismo. O menta neste período."
versificados e compreen- Hótel Parthenon Century, O primeiro Réveillon

/

dem os seguintes passeios: por exemplo, oferece pa- no Tureck Garden Hotel

Rota de Colonização Ira- cotes à preços especiais e pretende atrair mil pessoas

liana, Rota de Colonização nas reservas estão inclusas, ao evento, entre turistas e

Alemã e City Tour em Co- além das vantagens com a moradores de Jaraguá do

rupá. Em seqüência o rotei- hospedagem, a parrici- Sul e região. A festa acon-

ro do Ecoturismo ofereêe pação dos visitantes na tece ao ar livre, com muito

a prática do rappel seco e grande festa de, Réveillon champanhe, frutas tropi-
molhado (c�scading), pas- do Tureck Garden Hotel, cais, queima de .fogos e

seios de jipes e caminhadas. afirma a gerente Lia Sch- shows, (JULIANA ERTHAL)

Lojas de R$1,99 registram
queda nas vendas emJS

Empresas catarinenses

antecipam as previsões
]ARAGuA DO SUL - ainda mais que, com o tér- ]OINVILLE - A-De- empresários também in-

Apesar de ser um dos la- mino das eleições, a infla- loitte Touche Tohmatsu, formam sua opinião sobre

cais mais freqüentados, as ção novamente disparou, uma das maiores empresas os principais problemas do

lojas de R$ 1,99 não regis- tornando ainda menor o de auditoria e consultoria Estado e como 'estão pla-
tram, até o momento, os poder aquisitivo dá popu- do mundo, divulga ama- nejando os seus negócios
mesmos índices positivos lação. "Como trabalhamos nha, no Parthenon Prinz para se ajustarem ao mo-

de anos anteriores. Foi o
,

com uma margem de lucro Hotel, emJoinville, a partir delo econômico após a

que constatou o proprietá-
,

baixa, r;tão podemos ofere- das 15 horas, a pesquisa posse do novo governo.I

rio da Floripa Presentes, cer promoções para atrair "Panorama Empresarial Fazem ainda prognósticos
Rogério Matos, ao con- os consumidores", diz. - Santa Catarina", que an- sobre o que esperam da

cluir que as vendas reduzi- Os presentes para os tecipa as previsões das 600, próxima administração em

ram em torno de 25%. Sua amigos secretos são ainda maiores empresas catari- diversas áreas' e revelam

expectativa, porém, � que, os mais adquiridos, avalia nenses para inflação, cârn- suas intenções de investi-

a partir desta semana, o o lojista, inconformado bio, juros, emprego, cresci- mento dentro e fora do'

quadro negativo se altere e com o baixo desempenho menta do PIB (Produto Estado.

as vendas acelerem com a do setor. "Em anos ante- Interno Bruto), carga tribu- PERFIL - A Deloitte

chegadá do Natal. riores era necessária a con- , tária e investimentos em Touche Tohmatsu foi fun-

Na sua opinião, a insta- tratação de mais funcioná- 2003, dentre as principais dada em 1845 e possui
bilidade econômica aliada rios para atender a dernan- variáveis macroeconôrni- mais de 700 escritórios em

à indefinição do mercado da. Atualmente, esta medi- cas. 140 países e 130 mil fun-

motivaram esta redução, da é inviáveL" (JE) Na oportunidade, os cionários.

JNFO
T E R ÇA- F E IRA, 17 de dezembro de 2001

MARISOL
Os grupos de CCQ dos setores de Corte e

Controladoria da Marisol realizaram, no último
sábado, uma ação social no Bairro Vila Amizad�
em Schroeder I, na Escola Municipal Gustavo
Tank. Estiveram envolvidos na organização da
Ação Cidadania mais de 40 colaboradores, com

o auxílio do Sesi (Serviço Social da Indústria) e

entidades conveniadas, além da Secretarial
Municipal de Saúde, de Schroeder.

PETROBRAS
A Petrobras apresenta, amanhã, no Hotel BIUI

!

Tree Tower, em Florianópolis, a nova gasolina
Podium, aprovada pela equipe BMW/William"
durante o campeonato mundial de Fórmula 1.0
combustível foi desenvolvido com a mesma

tecnologia dos combustíveis utilizados na,

provas internacionais, conta com a garantia do

programa "De olho no combustível", que garante
a qualidade da gasolina até o posto.

,

AUTOMECÂNICAS
O Núcleo de Automecânicas da Acijs (Asso,
ciação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul),
em parceria inédita com o Senai (Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial), promove
a realização do curso de Eletromecânica de

Automóveis, na unidade no CET de J araguá do

Sul, com início em 3 de janeiro de 2003.
i

CDL
A CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) divul�
nesta sexta-feira, a partir da 21 horas, no salão

. de eventos do Cejas (Centro Empresarial de

Jaraguá do Sul), os vencedores do Concurso de

Decoração de Vitrines Natalina/2002. Estão

concorrendo Ll lojistas na categoria Vitrine M�or

(4m2 em diante) e dez lojistas Vitrine Menor(ati
4 m"). A comissão julgadora é formada pai
artistas que participaram da decoração da cidade:

PROCURO ADVOGADO!
PARA ESTABELECER SOCIEDADE EM

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA EM
JARAGUÁ DO SUL.

TRATAR: 9967-8888 OU (47) 363.6666

O·D 9lJvvin�8. JllfflfllJ'
.

CRM: 3059 - CPF: 468859357/00

lVlé(lico Oftall1101ogiSiD
Especialização: Hospital de Clínicas Estado do Rio deJallC�

e Curso na Sociedade Brasileira de Oftalmologia do Rio de Ja!l i
.

Fone: (047) .275·1150
.. nlll

Av. Mal. Deodoro, 776 - Sala 12 - Ed. Maximunn Ce

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Usina de leite e abatedouro

ficam prontas ano que vem

Jaraguá do Sul- A mi

niusina de leite e o abatedou

ro para suínos e bovinos,

que estão sendo construídas

no Garibaldi, devem ser

concluídas no início do ano

que vem. A informação é

do secretário de Agricultura
'

da Prefeitura, Alcides da

Nova Peixoto, que estima

para março do próximo
ano a inauguração do abate

douro, e para junho ou julho
o término da obra de cons

trução da miniusina, que vai

beneficiar os agricultores de

Jaraguá do Sul e os peque
nos produtores de leite.

Além da usina e do abate

douro, o projeto prevê ain

da a instalação de uma uni

dade de conservas. A obra

está sendo construída em

terreno da prefeitura, no

Bairro Garibaldi.

De acordo com o secre

tário, a construção da miniu
sina de leite e do abatedouro
faz parte do projeto da

administração municipal de

agregar valor às proprieda
des rurais e oportunizar a vi

da no campo de forma dig
na. Peixoto explica que a mi

niusina de leite será adminis

trada pelos próprios produ
tores de leite do Município,
através da Associação de

Prestação de Serviços do
Rio da Luz, região que con

centra o maior número de

produtores de leite de ]ara
guá do Sul. '� associação vai

terceirizar a coleta, o trans

porte e a comercialização
do leite", informa ainda Pei

xoto.

Segundo ele,]araguá do

Sul produz 6 milhões de

litros de leite por ano. (MHM)

Projeto da Epagri visa

intervenção nos rios de JS
J�GUÁ DO SUL- Se a

Fatma (Fundação do Meio

Ambiente) aprovar, a partir
do ano que vem a Epagri
vai realizar interferências em

alguns pontos dos rios e' ri
beirões de ]araguá do Sul.

Projeto nesse sentido foi

apresentado ontem, durante
a entrevista coletiva na Pre

feitura, pelo engenheiro
agrônomo e responsável
pelo pelos projetos de irri
gação de várzeas da Epagri,
Sérgio Victor Santini. Segun
do ele, as intervenções serão
6'

'

eltas em 11 pontos consi-
derados críticos por invadi
rem área de cultivo, prejudi
cando as lavouras ribeiri
nh "

as, Ja que muitas proprie-dades �

di
.

disao VI das por cur-
sos de água. "As causas des-

Faleceu' ,

1
as 10:00 horas em

4/12 o Senhor HILÁRIO
KLEIN .

,

com Idade de 69 anos
delxand '

6
o enlutados a esposafilhos '

b'
' genros, noras netos

Isnet
"

e am'
os e demais parentes

,

IgoS. O sepultamento foi
reallzad ' ,

h
' o em 15/12 às 15:00

oras sa- d -

"

ln o o feretro da sua
resldên '

se '

Cla - Vila Lenzi
gUindo para ' - ,

Vil' o cernítérlo da
a Lenzi.

ses transbordamentos são: o

desmatamento, a ocupação
habitacional e pela falta de

proteção natural das mar

gens. Com essa interferência,
os agricultores terão mais

tranqüilidade para produzir
e seu patrimônio estará, pro

tegido, podendo despender
as energias para incrementar

suas atividades com econo

mia e segurança", argumen
ta Santini. A meta é promo
ver essa interferência em

cursos de água na região de

Rio da Luz (em três pontos)
Ribeirão Garibaldi (três
pontos), Rio ]araguazinho,
Rio]araguá, Ribeirão Cacil

da, Rio Cerro, Ribeirão do

Funil e Ribeirão Grande do

Norte. O projeto está orça
do em R$ 22.821,00. (MHM)

GERAL

IAPOIO: PREFEITO ASSINA CONVÊNIO PARA REPASSE MENSAL DE VERBAS À INSTITUiÇÃO DE JS

AMA vai receber ajuda em

em dinheiro da Prefeitura
]ARAGUÁ DO SUL - A

,

AMA (Associação Amigos
do Autista) encerra o ano

com a esperança de am

pliar, para o ano que vem,

o apoio financeira junto à

comunidade. Ontem, du

rante a entrevista coletiva

semanal, foi assinado con

vênio com a Prefeitura pa
ra o repasse de 33 UPMs

(Unidade Padrão Munici

pal) ao mês, o equivalente
a cerca de R$ 2,3 mil.

Além do dinheiro, a Pre

feitura também colabora

cedendo uma professora e

uma merendeira. A ajuda
da Prefeitura, segundo a

presidente da entidade,
Carla Mayer, tem sido

fundamental para a conti

nuidade do atendimento

aos 17 alunos da AMA, au

tistas de ]araguá do Sul e

tambémda região que en-

Autistas precisam de atendirnento especializado

contram na instituição a

única chance de superar as

dificuldades básicas que a

doença acarreta.

- Os autistas são pes
soas especiais, que necessi

tam de atendimento supe
respecializado -, afirma a

presidente da AMA. Se

gundo ela, o custo mensal

por criança é alto e cada

professor tem condições
de atender apenas três

crianças de cada vez. "A

AMA de ]araguá do Sul

não deixa nada a desejar
em relação às outras insti

tuições semelhantes no Es

tado, mas precisamos am

r:liar o atendimento em

número de alunos e em

oferta de mais estrutura",
enfatiza Carla, que, desde

que assumiu a presidência
da entidade, tem se empe
nhado na obtenção de re

cursos e de apoio junto à

comunidade.
A divulgação na TV do

trabalho desenvolvido na

AMA, além de parceria
com a Celesc, através de

colaboração na conta de

luz, e uma conta especial no,

Banco do Brasil são algu
mas das ações desenvolvi

das pela entidade com o

objetivo de arrecadar fun

dos. A intenção, a médio

prazo, é a construção da se

de própria. A AMA funcio

na em prédio cedido atra

vés do sistema de como

dato (por 4 anos), pela Ação
Social de ]araguá do Sul.
(MARIA HELENA DE MORAES)

Clube dos Aposentados da Duas Rodas Industrial
]ARAGUÁ DO SUL - O

Clube dos Aposentados da

Duas Rodas Industrial co

memora, amanhã, a festa de

confraternização na Recrea

tiva Duas Rodas, ocasião em

que será feita a entrega da

cesta de Natal. O objetivo
principal deste clube, de

acordo com um dos mem

bros do C�nselho Adminis

trativo, Rodolfo Hufenüs

sler, é reunir mensal ou bi

mestralmente o maior nú

mero de aposentados para
"bater um papo", participar
de palestras, bingos, excur- po, "podemos matar sau-

sões e visitas à empresa. dade revendo amigos de

O presidente do clube, trabalho quehá muito tem-

Adalberto Bertoldi, men- po não vemos". "Por isso,
ciona que, através deste gru_::__ a Duas Rodas se fez feliz

Rodolfo Hufenüssler enfatiza o compromisso da empresa

em poder continuar reco

nhecendo os esforços da

queles que investiram suas

vidas em prol da organi
zação", acrescenta.

Todos os aposentados
continuam participando, de
forma ativa, de todas as ati

vidades, viagens de recrea

ção, programas preventivos
na área da saúde, brindes
de apl,yersários e palestras.
''A valorização do ser hu
mano tem sido um dos

princípios que acompa
nham e norteiam a evolu

ção da empresa. O desen
volvimento produtivo se-

gue lado a lado com o cres

cimento pessoal e profis
sional de seus funcionários,
promovendo e contribuin
do para o desenvolvimento
social da comunidade onde
está inserida", avalia Hu

fenüssler. (JE)

Faleceu às 10:00 horas em

14/12 o Senhor GERONCIO
VIEIRA com idade de 64 anos,

deixando enlutados a esposa,

filhos, genros, noras, netas

e demais parentes e amigos.
O sepultamento foi realizado

em 15/12 às 9:00 horas,
saíndo o féretro da Capela
Mortuária da Vila Lenzi

seguindo para o cemitério da

Vila Lenzi.

Faleceu às 18:10 horas em 14/
12 o Senhor PADRE PEDRO

MATHIAS ENGEL com idade de

77 anos, deixando enlutados a

a Congregação Sagrado Coração
de Jesus, padres, irmãs e

demais parentes e amigos. O

sepultamento foi realizado em

15/12 às 16:00 horas, saindo
o féretro da Capela do Noviciado

seguindo para o cemitério de

Corupá.

Faleceu às 23:30 horas em

14/12 a Senhora EVANILDE
GEISLER com idade de 41

anos, deixando enlutados o

esposo, 1 filho, 2 filhas, genro,
neto, e demais parentes e

amigos. O sepultamento foi
realizado em 14/12 às 17:00

horas, saíndo o féretro da Igreja
Sagrado Coração de Jesus'

seguindo para o cemitério da
Vila Lenzi.

Faleceu às 23:30 horas em

14/12 o Senhor HENRIQUE
SCHALDAG com idade de 85

anos, deixando enlutados a

esposa, filhos, genros, noras,

netos, bisnetos e demais

parentes e amigos. O

sepultamento foi realizado em

15/12 às 17:00 horas, saíndo
o féretro da sua residência -

Itoupava Sul seguindo para o

cemitério de Schroeder.

Faleceu às 19:00 horas em

15/12 o Senhor RAINOLDO
PICOLLI com idade de 77

anos, deixando enlutados a

esposa, 3 filhas, 1 filho, 3

noras" r genro, 9 netos, 4
bisnetos e demais parentes
e amigos. O sepultamento foi
realizado em 16/12 às 16:00

horas, saíndo o féretro da sua

Residência Vila Rau seguindo
para o cemitério da Vila Lenzi.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IINICIATIVA: PROJETO DE INTERCÂMBIO POSSIBILITA AOS ALUNOS CONHECER OUTRAS CULTURAS

Alunos da Atayde Machado
trocam cartas e experiências

}ARAGUA DO SUL

Alunos da terceira e quarta
séries do ensino fundamen
tal da Escola Municipal
Atayde Machado passaram
o ano todo trocando cor

respondência com alunos

das mesmas séries de uma

escola de João Pessoa, na

Parafba, a Escola Augusto
dos Anjos. Nesta escola, O

projeto foi coordenado pe
la professoraJosilda. O pro
jeto, desenvolvido pela pro
fessora Maristela de Souza,
envolveu aproximadamente
30 alunos, teve por objetivo
principal o desenvolvimento

da escrita e o resgate do há

bito de leitura através de

correspondência com estu

dantes de outra cultura, ou

tro modo de vida. "Foi uma

experiência muito rica por
que permitiu aos alunos co

nhecer outra realidade, mes-

Cesar Junkes/CP

Aluna Sara mandou cartas mas não recebeu resposta

mo que através da escrita. O

projeto teve o envolvimen

to de todas as disciplinas, da

Matemática à História", co

menta a professora Mariste

la. Ela anuncif'que o projeto
terá continuidade ano que
vem, com a busca de novas

eséolas e com a permanên
cia da escola deJoão Pessoa.

A aluna da 4a série, Sara

Markievizi, 10 anos, enviou

várias cartas, mas não rece

beu nenhuma resposta. Mes

mo assim ela considera o

trabalho interessante porque

fez com que se interessasse

por outras pessoas e outros

lugares. O intercâmbio, se

gundo a professora Mariste

la, é feito através do envio

do nome dos alunos com a'
sua respectiva foto. Os alu

nos da outra escola esco

lhem com que querem se

corresponder. "Interessante

é que os alunos com so

brenome alemão não rece

beram cartas. A preferência
foi por alunos com sobre

nome mais brasileiro", in

forma Maristela.

Segundo ela, alguns es

tudantes paraibanos escreve

ram perguntando seJaraguá
do Sul ficava no Brasil. ''As

diferenças entre o Nordeste

e o Sul são grandes. Através
desse intercâmbio foi pos
sível detectar as mais in

tensas", exemplifica a pro
fessora.

Shows natalinos em Guaramirim atraem público
GUARAMIRIM - Até o

dia 22 deste mês, a Prefeitu

ra de Guaramirim, 'com a
\

apoio do Rotary, estará pro-
movendo shows diários de

música, As apresentações in

tegram a programação deste

ano do Natal da Solidarie

dade, que teve início na noite

de sexta-feira, com a inau

guração das luzes da cidade,
chegada do Papai Noel e

apresentações de bandas no

palco alternativo, tudo isso

na Estação Rodoferroviária,
.

localizada no final da Rua 28

de Agosto. O prédio da

Rodoferroviária, segundo o

prefeito MárioSérgio Peixer,
recebeu reformas para abri

gar o evento, onde inclusive

foi construída a Casa do Pa

pai Noel, aberta o dia todo,

Divulqaçãc
A chegada do Papai Noel emocionou as crianças

mas com a presença do
bom velhinho sempre a

partir das 17 horas.
Os shows são diários,

sempre a partir das 19h30.
. I'

Ontem, foi a vez do cantor

Toninha Bahia. Hoje, sobe
ao palco a banda Gente

Nova; amanhã, se apresenta
a banda Free Music, e na

quinta-feira, a banda Four

Black agita a noite de Guara-

mirim. Jána sexta-feira (dia
20) acontece o ponto forte

da programação, com o

Shaw de Natal, que consiste

em diversas apresentações
artísticas, bandas, showpiro
técnico e fecha com o can

tor Daniel Lucena. Também
na sexta-feira acontece o

sorteio dos brindes entre as

pessoas que visitaram a Casa

do Papai Noel e levaram um

quilo de alimento não pere
cível, doados a famílias ca

rentes do Município, através

do Rotary.
No sábado acontece

mais uma apresentação da
banda Four Black, e, no

domingo, encerrando a

programação, mais um

show do cantor Toninha

BaNa.

T-ERÇA-FEIRA, 17 de dezembr�

FORMATURA
Os alunos do curso da Escola de Governo e

Cidadania da Amvali (Associação dos Municípios
do Vale do Itapocu) realizam amanhã, a partir
das 18 horas, solenidade de formatura da turma,
A solenidade acontece no auditório da Une�
(Centro Universitário de Jaraguá do Sul) e tem

como paraninfo o deputado federal Vicente
Caropreso, O curso da Escola de Governo e Cida.
dania acontece desde o ano passado, na própria
Unerj, e é direcionado a políticos e demais peso
soas interessadas em melhorar sua atuação pro
fissional e de oratória.

'

APEIJAS
A Apeijas (Associação de Poetas e Escritores

Independentes de Jaraguá do Sul) encerrou suas

atividades no último sábado, com um jantar
comemorativo na Pizzaria Barão. Na ocasião o

presidente da. associação, Daniel Mendes, expôs
seu último trabalho, A Gata Clara, uma coletânea

de contos reunindo parte de sua obra. Pata o pró
ximo ano, a Apeijas prepara mais uma edição de

sua coletânea "Poetando e Contando", um ver·
I

dadeiro mural de talentos regionais, além de aproo
fundar seus estudos na experimentação lin·

güistica, aíém de buscar novos talentos. O jantar
ainda contou com a presença do escritor cata

rinense Carlos Henrique Schroeder, que falou 50'

bre o seu-próximo livro, a ser lançado em fevereiro

do próximo ano.

SAÚDE
O secretário municipal de Saúde, Airton Weber

Silva, informou ontem, durante a entrevista
coletiva semanal, concedida pela administração
pública, que durante as férias coletivas três

estruturas de postos de saúde serão mantidas em

atividade com o objetivo de desafogar o volume

de atendimentos prestados pelo Pronto-socorro,

Estarão prestando atendimento durante as férias

coletivas o Pama (pronto Atendimento Médico

Ambulatorial), que funciona junto à Secretaria
de Saúde, no horário das 7 às 19 horas; Pama 2,

localizado na Barra do Rio Cerro, das· 6 às 18

horas, e a Unidade Sanitária da Reinoldo Rau,

das 8 às 17 horas.

�J BREITHAUPT ,��l
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imovers
9112-3947 I 372-9960 el Mareio.

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

contraproposta. Tratar: 370-2995.ALTO CEDRO - vende-se, sobrado
na represa da Palmeira, el 140m',
Irente pj lago. R$ 33.000,00.
Tratar: 9112.0591.

'

BARRA VELHA - vende-se, de alvena- I

ria el 130m'. Aceito carro ou cami

nhão na troca. Tratar: 371-7542.

AMIZADE - vende-se, eonst. Nova,
2 suites, 1 quarto, banhrio social
sala, coz., garagem e ehurraqUei:a,lo!. Behling. Tratar: 371-5303 ou

, 37().()114 ou 912H3129.

BARRA VELHA - vende-se, sobrado.
R$ 50.000,00. Aceito casa de menor

vaiar. Tratar: 276-3206.

BARRA VELHA - vende-se, de

alvenaria: Aceito carro no nego
Tratar: (47) 456-3338 el Maria.

AMIZADE - vende-se, de alvenaria,
nova. Tratar: 371.0742.

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

BARRA DO RIO CERRO _ vende-se'de alvenaria cl 100m', terreno el
'

�,500m" R: Ber(ha Weege, 1945.
$150.000,00. Tratar: 376-2601 I COMPRA-SE- até R$ 25.000,00. na-

CEDRO MÓVEIS
TU'OO eM 5X

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

Gramado;
"'" Cozinhas planejadas.

SOLICITE ORÇAMÊNTO

rM COMPR�M��:SO
, ,"?)-�1§;:D�(p/ xP: Gumercindo da Silva, 161 - Centro

oX. Caixa Econômica) - Jaraguá do Sul - SC

r"'\,,�I�slaladora Lui�
Predial, Industrial, Residencial e Serviços em Geral

9965-7480
�-2EJ7JeAgosto;l"5W

Guaramirim- S

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

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

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

tar: 370-6646, após às 15hs el Lenir.

CZERNIEWICZ - vende-se, de

alvenaria, el 270m' e terreno el
1.400m'. Tratar: 371-0742.

ESTRADA NOVA - vende-se, de

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

ESTRADA NOVA - vende-se, de

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

manhã el Silvio.

GUARAMIRIM -vende-se, el 80m', +.

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, el 150m'
e terreno el 670m'. R$ 27.000,00 +

financiamento. Tratar: 276-3206.

POMERODE - vende-se, prédio de

material el 2 pavimentos, área

eonst. el 180m' e terreno el 360m'.

Escritura, tudo legal. R$ 6.500,00.
Tratar: 387-1269 ou 387-4656.

PROCURA-5E- moças pi dividir aluguel,
casa rnob., próx. Trapp. Rua Carlos May.
Tratar: 371-1864ou 9952-1491.

PROCURA-SE - para alugar. Tratar:

372-1817.

UBATUDA - vende-SEi, de alvenaria,
nova, el 2 qtos, sala, eoz., bwe, gar.
pi 2 carros, murada. Troca-se por casa

em Jaraguá. Tratar: 275-2130 ou 911�_
0509 el Carlos.

BALN. CAMBORIÚ - preciso alu

gar, el 2 quartos, garagem, sem

móveis. Contrato anual. Tratar:

371-6258 resido ou 372-3541 comI.

BARRA RIO MOLHA - aluga-se, próx,
Curtume Sehmidt, el sala e copa

conjugada, qto el armário embutido,
bwe. Aluguel de 230,00, incluso água
e luz. Tratar: 370-7708 ou 275-4901.

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

CENTRO - aluga-se, quartos na

Rua Domingos da Nova para mo

ças. Tratar: 372-1488.

CZERNIEWICZ - vende-se, el 2

quartos, suíte, sala, eoz., e demais

dependências. R$ 48.000,00.
Tratar: 370-2714.

PROCURA-SE - advogado procura pI
alugar, apto el 1 quarto ou quitinete,
mobiliado ou semimobiliado em

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

PROCURA-SE - apto ou casa, na

Vila Lalau ou Centenário. Tratar:
9121-1758.

PROCURA-SE - apto ou casa, pI
alugar até R$ 200,00. Tratar: 372-
1800 ou 371-4866.

TROCA-SE - no 32 andar do Ed.

Bérgarno, 166, R: Reinaldo Rau,
por apto no 12 andar em edifício no .

'

centro de Jaraguá do Sul. Tratar:

372-2136.

Pomerode, 12 km do centro. R$
35.000,00 Tratar: 370-8928 el �areus.

VILA NOVA-vende-se, no Residencial

das Mercedes. R$ 13.500,00 + parce
las. Aceita-se troca. Tratar: 371-3841

el Vanderlei após 19hs.

AMIZADE - vende-se, z tctes, 350m2
na Rua Ewaldo Schwarz. Valor a

combinar. Tratar: 371-5682.

BAEPENDI- vende-se, cl 3000mts,
próx. Churrascaria Pavanello.

'

Acelta-se apto ou casa no nego
Tratar: 275-0423.

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

371-9157.

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

VIEIRAS - vende-se, el 2 casas

completas ou troca-se por apto no

centro. Tratar: 370-3073.

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

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

II�::
BARRA - vende-se, Lavação, ótimo

ponto. R$ 15.000,00. Tratar: 9123-

2430.

BARRA RIO CERRO - vende-se,
Panificadora e Mercearia, eompl., em

funcionamento el grande clientela.

Troco por carro ou chácara. Tratar:

376-3922 el Francisco.

CENTENÁRIO - aluga-se, de frente

pI asfalto. Tratar: 370-3561.

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

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
Restaurante e Sorveteria. Tratar:

275-3056 ou 370-6099.

LOCADORAS - vende-se, 2 locado

ras, uma na Nova Brasília e outra

no Shopping. Tratar: 275-3937.

PANIFICADORA - vende-se, e

confeitaria el clientela formada,
rglstrada oi código de barra el
ótimo preço. Tratar: 9993-5833.

RIO DA LUZ - vende-se, el
543.000m', el área pI plantações,
lagoa, piscina, etc. Vaiar: 0,70 o m'.
Tratar: 9992-7155 el Jean

rARQUITETOe'URBANIS
l:!> Carlo��.��a Silva

belalS, comerciais, Industriais.
.anem e medições de tOrtaS

o 'Iangui do Sul· se ·376·20<)2 • 9J 04�8S42

JARDIM SÃO L!JIS - vende-se, el
430m', atrás da Igreja. R$
25.000,00. Tratar: 370-7331.

PiÇARRAS - vende-se, de esquina
el 400m'. Tratar: 370-0670 el Luiz.

RIO CERRO - vende-se, 12x60mts,
R: Berta Weege, 1945. R$ 2.500,00
negociável. Tratar: 376-2601 ou

9112-3947 ou 372-9960 el Mareio.

RIO CERRO 11- vende-se. Preço a

combinar. Tratar: 392-3052.

RIO CERRO II - vende-se ou troea

se, el 407m2, de esquina. Lo\.

Hart, lote 53. R$ 10.500,00. Tratar:

376-1363 recado pI Marcos Cipriani.

VENDE-SE - terreno pI chácara, el
40.000m' sendo 10.000m' área pla
na, 2 riachos, lagoa, caminho pI

i

I Padr<i<>�q�� !E<MbomflCJfu"
I Cortlnll • CoIclÍas • EándOIlS • Almofadas prenlaS c sob medida -

I' .

PcHiallo'll: .crtlC.aliJ, hOfiZOfltafs c micro· Ac:cuórlos

,
de. Maddra c Dovraclo•• Tecidos NaclonaiJ c Importado,

FONE·FAX: (47) 175-0514/370-1016

PERFLEX
• Vidros temperados
-Cercas
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FI_IRA
VI VotoranUm I Finanças

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

Corsa Sedan 02 Branco G R$ 15.500,00
D 20 Luxo Branca 86 D
Chevette Bege 81 G

Uno Yong 2p 98 Azul G R$ 8.900,00 Chevette SL Azul 98 G

Vectra Gl 97 Bordô G R$ 17.500,00 VW
Uno 96 Branco G R$ 8.200,00 Gol GIII, compl. Branco 00 G
Palio 96 Vermelha G R$ 9.800,00 Gol Mll.6 cf ar, direção Vermelho 97 G

Bordô G R$ 14.800,00 LO�US GL completo Vermelho 94 G
S-10 95 Go CU, 1.8, ar e dir. Azul 95 A
Corsa Wind 95 Vinho G R$ 9.300,00 Parati CI 1.8 Vermelha 94 G

Corsa 1.4, cf ar 95 Vinho G R$ 10.900,00
Fusca 1300 Verde 83 G
Gol4p Prata 99 G

Uno 93 Verde G R$ 5.900,00 GollOOO Prata 96 G

Fusca 82 Cinza G R$ 2.900,QO FIAT
Santana 98 Branco G R$ 14.200,00 Mille Fire, 4p Prata 02 G
Gol 99 Branco G R$ 11.000,00 Mille Smart, 2p Branco 01 G

Uno eletronic completo 4p Vermelho 94 G
Caminhão 35300 93 Branco D R$ 68.000,00 Palia EL, 1.5, 4p Azul 96 G
Caminhão 8140 99 Branco - D R$ 39.500,00

FORD
Caminhão 8140 99 Branco D R$ 41.000,00 Escort Hobby 1.6 Vermelho 94 G
Caminhão 1260 671 Cinza D R$ 9:080,00 Escort XR3 completo Preto 94 G

Escort Hobby Cinza 95 G
Escort GL Cinza 91 G

e�rcu��o� �71·4225
AV. Prefeito Waldemar Grubba, 1033 - Jaraguá do Sul- S

<'

Palio Weekend, advent vermelho 00 R$ 18.000,00
Corsa 2p branco 00 R$ 11.500,00
Fiesta 2p branco 00 R$ 11.500,00
Fiesta,4p azul me. 99 R$ 11.400,00
Corsa 4p, cf opc. prata meto 98 R$ 11.600,00
Kadett Gl - AR cinza 96 R$ 9.500,00
S-10 Qeluxe, compl. + ac. verde meto 96 R$ 15.900,00
Parati Cl, 1.8 cf AR cinza 95 R$ 8.900,00
Escort Hobby azul 95 R$ 7.300,00
Escort l, cf opc. cinza 94 R$ 8.300,00
Escort G L 1.6 prata 94 R$ 8.500,00
Versailles GL, 2p marrom me. 92 R$ 7.200,00
Verona GLX bege meto 92 R$ 7.200,00
Fiorino, alc. preta 89 R$ 4.200,00
Escort GL azul meto 88 R$ 4.600,00
Chevette cinza 86 R$ 2.500,00
Opala Comodoro bege me. 83 R$ 2.700,00

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

Palio ED 00 .G
Kadett GLS cornpl. 98 G
Fiesta 4p 97 G
Tempra 96 G
Kadett IGL compl, 96 G
Uno Eletronic 95 G
Kadett GSI, cornpl. + couro 93 G
Fiorino LX 89 G
Escort GL 89 A
Passat Flahs 87 G
F-l000 86 O
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$ r.ooo.oo

R. CoI. Procópio Gomes de Oliveira, 841 - Jaraguí:
E-mail: marcosp@netuno.com.br

Corsa Wind 2p
Gol
Gol 1.0 16V 4p
Escort Hobby
Kadett CL1.8 v.e.

Gol CLll.8
Uno ELX

Voyage
Voyage 1.6, cornpl,
Fusca \

Fusca
Gol
Uno

Pampa
Voyage 1.6, ale
Fusca

Escort 1.6

01
99
97
98
96
95
95
95
90
89
80
74
97
96
97
89
71
93

'cinza
Azul

.

Prata
Marrom
Branco
Bordõ

Palio EDX 1.0 2p cornpl, ar 98

Palio EDX, 4p, vidros, trv, lirnp., desemb.,ar qte 97

Uno.LO, lírnp. desemb .• ar qte 96

Uno ELX 4p compl, 94

Uno Mille 91

Uno CS 1.3, limp. desemb. 89

Bordo

Azul

Preto

Azul mel.

Branco

Prata

peroo RU�W?t�:!.q!!!66
Uno 1.0 Fire 02 Branco R$ 12.000,00

Gol Mll.6 97 Vermelho R$ 11.800,00
Uno 01 R$ 9.900,00
Gol16V 4p 99 R$ 13.500,00
Gol16V 4p 99 R$' 14.000,00

Golf 4p GLX 2.0 95 Preto R$ 14.500,00 Van 99 R$ 14.500,00
Fiesta 98 R$ 12.000,00

R$ 14.500,00
Gol GLll.8 95 R$ 9.500,00

Omega GLS, gas, 94 Azul meto Fiesta 00 R$ 12.000,00
Fiorino Fechada 1000 94 R$ 6.500,00

Fusca 72 Marrom R$ 2.300,00 Gol 93 R$ 7.200,00
Pampa 92 R$ 7.000,00
Parati 91 R$ 6.800,00

Chevy 500 88 Branca R$ 3.500,00 F-l000 Dupla 91 R$ 30.000,00
Monza Classic 4p. Comp. 89 R$ 6.000,00

Uno Mille 91 Vermelho R$ 6.300,00 Belina Del Rey 88 R$ 4.000,00
F-l000 87 R$ 17.500,00
Chevette 87 R$ 3.500,00

Escort Gl 91 Azul R$. 6.200,00 Voyage 88 R$ 5.000,00
Corcel li 80 R$ 2.000,00

Santana 1.8 cf ar 93 Preta R$ 9.500,00 Fusca' 76 R$ 2.000,00

vw

. Gal MI, LO

Saveiro CL 1.6

Golf GLX, 2.0, compl. - ar

98
95

95

Branco

Azul meto

Vermelho Ferrari

GM
Corsa Wind 2p, limp., desemb., alarme, TE 98

Corsa Super LO 4p desemb. lim. ar quente 98

Corsa Super 4p, vidros, trv, limp., desemb., ar qte 98

S-10 Deluxe 2.5,die. Turbo 96

Corsa Super, LO, limp, desemb., ar qte, t.e. 95

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

Verde meto

Prata

Verde meto

Azul

Branco

Verde meto

BordôCorsa Pick up 1.6 97

.
FORD

Escort G�aruja 1.8 4p trio elêtr.
Escort 1.6, ale.

Del Rey 1.6, alc.

92

89

87

Preto

Dourado

Marrommet.
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Nós queremos vender! Você quer Comprar?

Vamos negociar!

Fone: 371-0568

empregos
ADMINISTRADOR FINANCEIRO

precisa-se, pi empresa do setor de

cobrança. Que possua veículo

próprio. Tratar na R: Jorge Lacerda,
293. Telefone: 371·4979.

AUX. ADMINISTRATIVA - admite-

se, cl experiência na área adrnirus
trativa e em informática. Tratar: 370-
2192 cl Milton.

CABELEIREIRA - Salão na Vila
Lenzi,·com grande clientela, precisa
de uma cabeleireira cl experiência,
ótima remuneração. Tratar: 372-
0938.

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

MOTOQUEIRO - empresa do ramo
de disk entregas necessita com

! máxima urgência, com experiência e

que possua moto CG Titan .. Tratar:
370-5478 ou 275-3970 cl Gilberto.

PANFLETEIRO - precisa-se. Tratar:
371·1100 ou 370-6555.

P.ROGRAMADOR - procura-se, de
Sistemas, cl experiência em
Genexus. Tratar: 370-2192 cl
Milton.

.

REPRESENTANTE - precisa-se, pio.Oeste de SC, que trabalhe em área
de confecção. Tratar: 273-1177 ou
273-1520.

VENDEDORES - precisa-se com
.p '.

.
,

't.
eflencla, na área de consórcio

olmarem -
A

I

37 uneraçao e prerruo, Tratar:
1·8153 ConsórcIO União.

OFEREÇo.M
Poss .

E- PI trabalhar cl moto.
UI moto. Tratar: 9991.9829.

�adminEÇ�E- pi trabalhar como aux.

onista:s/atlva, secretária ou recepci
çào e

aço faculdade de Administra

conhe�i Recursos. Humanos, possuo

nênc'li
menta de Informática e expe-em esc l'

.

Tratar' 372
fi ono. Também estagio.

�
OFEREÇO.

.
.

área de jarME - PI trabalhar na

roçando dlnagem, limpando,
veneno 'TPodando ou 'passando
. . ratar: 9104-5332 a noite.

OFEREÇO-ME _
.

deqUalqU PI cuídar de criançaser idade. Tratar: 373-3787.

OFEREÇO-ME - PI trabalhar como

dobradeira, revisora, auxiliar, corte.
Tratar: 373-3787.

I

I

[11] 3411-0296
nw.detldavencer-comJlr/clrlc8

...

i
"TUDO EM MÁRMORE E GRANITO

NACIONAIS E IMPORTADOS"

I Fone/Fax: (47) 275·1858 I
i .. lilla .. "'ajor.J��Il.�ClIr..trl1, .. �.IS.II.. ,.a....I<ItIIJ.. tII1 .. �.ll1iI:lIr .. �.Y1rl1 .. �I1Ilt.u .. �.Jara,guá.tfll .. �.... 1

BOA NOTíCIA
:::mpréstimos para funcionários

Públicos, Estadual ou Federal,
ativo, inativo, cl desconto em

folha si consulta SPC ou

Serasa, demais assalariados

empréstimos cl cheque Pré.
lTambém financiamos veículos

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

370-6261ou 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 currtculurn/cadastro demonstrando interesse,
para posterior resposta.
Araucária - PR - caixa postal 65, a/c Ger. Comercial

COMUNICADO

@SESC SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
CENTRO DE ATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR - IDIOMAS -

Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 1273 - Centro. Jaraguà do Sul. se
Fone/Fax: (47) 371 8930 - cajaraguadosul@se.•c-sc.com.br

EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR - IDIOMAS-

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

Fone/Fax: 371-8930 - Fone: (47) 371-9177

/

CORREIO DO POVO 3

recruta e seleciona para admissão
imediata as seguintes vagas:

VAGASABERTAS-
o TORNEIRO II1ECÂNICO (4996 ES) experiência na função, vaga para Corupá
o AUXILIAR TECN/CO (5075 EL) sexo masculino, acima de dezoito anos, experiência em

instalaçães de rede de telefones, maneias de canaletas, eletrocalhas e também em fiações,
minima noção em telefonia, disponibilidade para viagens cúrtós a serviços
o FUNILEIRO (5074 ESI sexo masculino, acima de dezoito anos, experiência comprovada
o ZELADORA (5073/5071 El) acima de dezoito anos, sexo feminino,
o ENG. SEGURANÇA DO TRABALHO (5072 LU) ambos os sexos, ágil, fará Laudo Ambiental,
PPRA, auxiliar médico coordenador na elaboração do PCMSO, orientar no preenchimento do PPP,
prestar assessoria às empresas-clientes nas suas dificuldades e necessidades (orientar quando for
preciso alguma modificação, uso de EPI, preenchimento de formulários para aposentadoria; etc.),
respeitar prazos de entrega, estar em dia com o seu conselho de profissão, enfim, todas as

atividades afins à sua formação e conforme necessidade dos clientes e da Empresa requisitante;
preferência com cenhedmento em línguas estrangeiras, carro e celular.

.

o MONTADOR DE MAQUINAS (5066 ES) sexo masculino, experiência na função, se possível ter

curso de mecânica e pintura de máquinas
o AUXILIAR DE ESCRITA FISCAL (5064) segundo grau, ócima de vinte anos, ambos os sexos,
vaga para SCHROEDER

.

o SUPERVISOR DE ESCRITA FISCAL (5065) segundo grau, acima de vinte anos, ambos assexos,
vaga para 'SCHROEDER, com dois anos de experiência
o INSPETOR DE VENDAS (5061 ES) curso superior em: engenheira químicos, alimentos ou

químico, conhecimento em inglês e espanhol, disponibilidade para viagens, sexo masculino
o MECANICO (5060 ES) acima de dezoito anos, sexo masculino, experiência em montagem de
peças; pneus, e rodas
o ASSISTENTE SOCIAL (5048 ES) sexo feminino, cinco anos de experiência
o AUX. DE ENFERMAGEM DO TRABALHO (5040 ES) acima de 25 anos, ambos os sexos,
o AUXILIAR DE CONTABILlDADE(5016 ES) ambos os sexos, acima de vinte anos, Curso Superior
. Ciências Contábeis ou Técnico, conhecer muito hem informática, - Conhecer e implantar plano de
contas, Registros contábeis por centro de Custos, controle de fluxo de caixa, orçamento, controle
de recebimentos e pagamentos, Prestação de contas de subvenções recebidas de órgãos públicos.
o ATENDENTE DE PORTARIA (5014 ES) ambos os sexos
o MECÂNICO (5011 ES) sexo masculina, com experiência, para trabalhar em concessionária em

Jaraguá do Sul
o VENDEDOR (5005 EL) ambos os sexos, se possível com experiência em vendas e no segmento
de cerâmica
• AUXILIAR DE SERViÇOS GERAIS (5059 ES) sexo masculino,
o ZELADORA (5019 ES) sexo feminino, acima de dezoito anos, para trabalhar no segundo turno
o ALMOXARIFE (4967 ES) sexo masculino, ter experiência, saiba ler e interpretar desenhos, irá
controlar matéria prima, recebi!Jlento, guarda e entrega, fará o controle da expedição
o OPERADOR DE PRODUÇAO - trabalhar nas áreas de produção do ramo metalúrgico ou

alimentos, primeiro e segundo grau completo, sexo masculino
o ENGENHEIRO DE VENDAS (4981 ES) curso superior em Engenharia de Alimentos, Química,
ou Química de Alimentos, sexo masculino
o MONTADOR (4969 ES) sexo masculino, primeiro grau, experiência em montagem mecânica,
hidráulica
o AUXILIAR ADMINISTRATIVA (4699 L) - ambos os sexos, conhecimento em informática,
pref�rencia candidatos com ,experiência em material de construção
o TECNICO DE LABORATORIO (4632 ES / 4971 L) Curso Superior. Desenvolverá produtos de
segmento Frigorífico, ambos os sexos

oFRESADOR
o SERRALHEIRO
o CALDEIREIRO
o TORNEIRO MECÂNICO

VAGAS BREITHAUPT
o TELEVENDAS (5077) ambos os sexos, segundo grau, e informática
o AUXILIAR PATRIMONIAL (5082) sexo masculino, 'segundo grau
o ATENDENTE DE PADARIA (5046/5053) sexo feminino, acima de vinte anos
o COORDENADOR DE SEGURANÇA (4999) sexo masculino, acima de vinte cinco anos
o RECEPCIONISTA (5037/5078) sexo feminio, acima de dezoito anos, irá atender telefone,
aiudar no pacote, atender clientes
o ATENDENTE DE AÇOUGUE (5003) sexo masculino, acima de dezoito anos
o EMPACOTADOR (4719/4776/4939) ambos os sexos
o GUARDA (4917) sexo masculino, primeiro grou
o AUXILIAR DE CAIXA (4916/5043/5083) idade mínima 16 anos, sexo masculino, primeiro
grau
o CONFERENTE (4734/4758/4862/4896) sexo masculino, primeiro grau
o ZELADOR (4864/5047/5050/5073/5081) ambos os sexos, para Jaraguá do Sul e Guaramirim
o ATENDENTE DE FRIOS (5038/5052) 18 anos, ambos os sexos, atender clientes fazer reposição
de frios (queiio, presunto e outros)
o VENDEDOR(4790/4793/4762/4763/4965/4982/5009/5079) ambos os sexos,.segundo grau,
vagas para Jaraguá
o AÇOUGUEIRO (4759) sexo masculino e primeiro grau completo. (vagas para Jaraguá)
o REPOSITOR (4794/4986/5000/5024/5054/5055) ambos os sexos, segundo grau,
o OPERADOR DA CAIXA (4873/4953/5045/5049/5051/5080) ambos os sexos, segundo grau,
(vagas para Jaraguá e Guaramirim)
o ATENDENTE DE VERDURAS (4875) sexo masculino, idade a partir dos dezoito anos, cursando
o segundo grau.
o EMPACOTADOR (4719/4776/4939) acima de dezoíto anos, sexo masculino e segundo grau
completo ou cersende.
o AUXILIAR DE DEPOSITO (4489//4733/5036)
primeiro grau ou cursando.
o PADEIRO (4760/4777) vaga para Jaraguá, sexo masculino, primeiro grau ou cursando o

segundo.
o MOTORISTA (4849/4850) sexo masculino, motorista habilitado para conduzir caminhonete e
caminhões toco e truck e carreta 21.000Kg (2 eixos), deseiável CNH E ( mínimo 0, conhecer bem
Jaraguá e os munícípios adiacentes, deseiável segundo grau .ou cursando

.

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 (Rua c/o Hospital).
Cx. Postal200 - CIP 89.255-000

Fone (47) 371-4311 Fax (47) 275-1091
recrutamento@humana.com.br www.humana.com.br
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Rua Adélia Fischer, 303

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

, .

roxrmos cursos

....,!.'�Q� 1II��"l"am.
Banco d.e Dados Accesa. )%1II:�ls"]!,í:l'.JaI1l2003
Olgll;lÇlío J1C/fijÚ.!fjs!ll\1lí13/01 a 14/02 2" a G*
Internet >�3/01 III 17101 2' a ao

.

veículos

CHEVEl'TE
3.20000

- vende-se, 87, preto. R$
Trat.'

. Aceito móveis no negoar. 372.3061.

;;----2'200El'TE-vende-se, 82. R$
,00. Tratar: 370-1161.

;OMPRO CONSÓRCIOS

C!��R�OS, MOTOS OU
HOES, COM MAIS

pA.�E 15 PARCELAS
AS. PAGO A VISTA

Tratar' (. 47) 9951-3905

CHEVETTE':' vende-se, 76. R$
1.000,00. Troca-se por moto. Tratar:

370-6913.

CHEVETTE-vende-se, 83, álcool, 5

marchas, branco. R$ 2.600,00.
Tratar: 372-9933 cf Roberto ou

9953-7742 após 18hs.

CHEVETTE - vende-se, 87, preto. R$

3.200,00. Tratar: 371-3061.

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

ro, alarme, película e protetor de

Carter. R$10.500,00. Tratar: 372-6728
ou 372-2803 cf Marcelo.

CORSA-vende-se, MPSI, 99, prata. Ou

troca-se por terreno. Tratar. 371-2545.

CORSA - vende-se, 97, 4p, prata,
super. R$11.5oo,00. Tratar. 373-3001.

CORSA SEDAN - vende-se, 00, 16v,
4p, branco, trava, alarme, som c/
CO. R$15.700,00. Tratar: 370-1953

após 15hs.

CORSASEDAN-vende-se, 00, 16v, cf
som, alarme e trava elét. R$ 15.500,00.
Tratar: 370-1953 ou 370-2914.

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 cf 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,
branco. 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.

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

MONZA - vende-se, 91, SLE,

CORREIO DO POVO 5

trioelétrico, marron metálico. R$
7.000,00. Tratar: 37·6-2585.

cursos técnicos

Técnicp em Alimentos

Técnico em Comércio Exterior

Técnico em Enfermagem
Técnico em Transações Imobiliárias

Técnico em Vendas e Representação Comercial

VOCÊ QUE-PRECISA LAVAR OU IMPERMEABILIZAR:

MONZA - vende-se, 91, d.h., trio

elét., roda de liga leve, película,
emplacado até setj03. Lindo. R$
4.800,00 + 25 x R$ 268,00. Tratar:
370-5896.

MONZA - vende-se, 93, bordo,
cornpl., pneus novos. R$ 9.500,00.
Tratar: 371-8253 ou 9975-7200.

OMEGA - vende-se, GLS, 94, com

pleto, grafite. R$ 16.900,00 c/ quite
gás (GNV). Tratar: 370-0965.

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 cf chácara
em Jaraguá e proximidades. Tratar:
9124-2381 c/ Adriana.

OPALA - vende-se, 89, 4 cll., compl.
4p. R$ 3.700,00 + 7 x R$ 156,00.
Tratar: 9122·2598 cf Amadeu.

5-10 - vende-se, 99, dupla, diesel,
completa. R$ 42.000,00. Tratar:
275-4081.

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, OeLuxe, preta,
gasolina, 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.

EL�A-vende·se, 86. R$ 2.300,00.
Tratar: 370-1161.

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

PALIO - vende-se, EL, 1.5, 96, cf
trava elét., limp. e desb. traseiro,
roda liga teve. R$ 5.000,00 + presta
ções. Tratar: 9124-0828.

PALIO - vende-se, 1.5, 4p, lirnp.
tras., vidro elét., branco. R$
10.900,00. Tratar: 373-3001.

PALlO-vende·se, Young, 02, 4p, mo

torfire, c/ 3000km rodados, para-cho
que na cor do .carro. R$ 13.000,00.
Tratar: 376·0010 c/ Marcos.

PALIO - vende-se, 97, vermelho,

I

Carpetes
Tapetes
Sofás
Estofamento de AutOmóveis
Bancadas

Limpeza em Geral

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

, "

APRESENTE ESTE RECORTE

E GANHE 5" OES�. EM PROOUTOS

JS" NOS SERViÇOS
I AV. PREF. WALDEMAR GRUBA, 1641 - BAEPENDI- JARAGUA DO SUL

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

completo. Tratar: 371-5373. ca. Tratar: 273-6242 horário comercial.

PALIO - vende-se, 00/01, verde

esmeralda, 4p, vidro, trava, limpa
dor, desemb., CO, pnaus novos. R$
15.500,00. Tratar: 370-4208 ou

9133-1739.

TIPO - vende-se, 96, 4p, motor

MPSI, compl. Aceito troca. Tratar:
371-7542.

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

trava elét., 4p. Tratar: 370:2714.

PALlO-vende-se, EX, 01, fire, 4p, cf
ar cond., d.h., vidro e trava elét., azul.

R$18.500,00. Tratar: 9117-2518.
UNO - vende-se, 91, 1.5, 2p, álcool.

R$ 5.900,00. Tratar: 373-3001.

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

trava. R$18.700,00. Tratar: 371-
4006 cf Paulo ou Silvana.

UNO - vende-se, Mille, 94, ótimo
estado. R$ 6.000,00. Tratar: 373-

0131 cf Élcio.

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

BRASíLIA - vende-se, 81. R$
2.600,00. Tratar: 370-7481.TEMPRA-vende-se, SW; 95,compl.,

bl-combustfvel gasfgás. R$
11.500,00. Tratar: 9102·9857 cf Jair.

TEMPRA - vende-se, 93, 8v, 4p,
motor novo, completo. R$ 8.500,00.
Tratar: 9993-1925.

BRASíLIA - vende-se, 76, bom
estado. R$ 1.500,00. Aceito troca.

Tratar: 273-6242 horário comercial.

BRASíLIA - vende-se, 80, bom

estado. R$ 1.800,00. Aceito troca.

Tratar: 273-6242 horário comercial.
TEMPRA - vende-se, 93, 8v, álcool,
rodas 15'. R$ 9.000,00. Aceita-se tro-

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

A Ambienthal faz isso para você ...

Com MÁQUINAS ESPECIALIZADAS que
lavam e secam sem danificar as fibras.
Mão de obra qualificada.

LIGUE E FAÇA SEU ORÇAMENTO:
O 372-1765 O 372-3707 D 91211452

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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R$ 7.500,00 + 27 x R$ 316,00 ou R$
D.700,OO. Tratar: 273-1001.

PARATI - vence-se, Cl, 1.8,
gasolina. Tratar: 9979·1437.

CG TITAN - vende-se, 01,10.
rodados. Tratar: 275-3268 ho
mercial cj Emily ou 9955-9085a

GOL - vende-se, 94, 1.6, a

gasolina, cj rodas esportivas e

sistema de 'trava carneiro. R$
7.000,00. Tratar: 371-3845.

PARATI - vende-se, 92, álcool, roda

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

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

pren.:;s a partir de R$ 214,16 podendo usar seu

fundo.. .

temos créditos para caminhões e automóveis.
Autorização BACEM

FUSCA - vende-se, 78, motos

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

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

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

FUSCA-vende-se, 74, ótimo
estado. R$ 2.000,00. Tratar: 276-
3075 cj Áurea de tarde. mel: (4]) 9104-2183 ou 3'76-3396

" c: Vicente
.

'4 . Íiif 'iii
VOYAGE - vende-se, 89, 1.8. Tratar:

,376-0290 cj Marias. KAWASAKI - vende-se, 94, Ni�
11. R$ 25.000,00. Tratar: 997

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

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

FUSCA - vende-se, 83, álcool, motor

novo, branco, roda' de liga leve 14.
R$ 3.000,00. Tratar: 273-0050.

AGRAlE - vende-se, 87, Baú, motor

morro, revisado. R$ 13.000,00.
Tratar: 9963-5665.

LAMBRETA - vende-se, 68, reSlai
rada, original. R$ 3.000,00. Tratat
376-0409.FUSCA - vende-se, 71, branco.

R$ 1.600,00. Tratar: 370-6069 ou

9103-0628.

GOL - vende-se, 1.0, 94, azul

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

BESTA - vende-se 01, cj 16 lugares,
ar cond., cornpl., cadastrada em agên
cia, toda regulamentada, pronta pj
trabalhar. R$ 24.000,00 + financ. Acei
ta carro até R$10.000,OO. Tratar: 371-
3087 ou 9133-6902.

CAMINHONETE FORD - vende-se,
ano 1946, cj caçamba de aço pj
restaurar, cj documentos. Tratar:

9112-91:).3.

SCOOTER -vende-se, 97,100ce,
vermelha', partida elét. R$1.750,OO
ou finan. Tratar: 273-1001.

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

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

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

CBX 200 ESTRADA - vende-se, 00,
preta. H$ 4.800,00. Aceito troca ou

financio. Tratar: 275-2059.

SCCOTER - vende-se, 97, preta,rei.
sada, pneu tras. novo. R$1.100,OO<

(doc. Tratar: 370-7703 recado p/V�nt

F 350 - vende-se, 62, motor

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

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

GURGEl - compra-se, super mini.
Tratar: 376-0283.

FUSCA - vende-se, -80, vermelha, cj
rodas esp., ótimo estado. R$
2.300,00. Aceito material constru

ção. Tratar: 373-4018.

GOl-vende-se, 16v, 99, 4p, branco.
R$ 12.000,00. Tratar: 275-4081.

L200 - vende-se, GlS, 00, dupla.
R$ 47.000,00. Tratar: 275-4081. Especializada

OUII'O em estofamento
automobilistico

em couro

e tecido

GOL - vende-se, 95, bordo, rodas.
R$ 3.500,00 ent. + 32 parco fixas.
Aceito troca. Tratar: 273-6242
horário comercial.

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

I

FUSCA - vende-se, 70, motor 1.300

novo, azul. R$ 1.850,00. Tratar:
376-2038.

L200 - vende-se, 95, azul, comple
to. Tratar: 371-5373. MERCEDES BENZ 708-vende-se,

88, motor novo.ichassls ou

carroceria. Tratar: 9979-1437.
GOL - vende-se, 95, 1.0, .bordo, ar
quente, desernb. e limp. traseiro.
R$ 2.800,00 + 32 x R$ 356,00.
Tratar: 372-1701 ou 9903-2826.

MICROÔNIBUS - vende-se, Iveco, cj
ar cond., linha e licenciamentodo

DETER, entr. + finan. Tratar: 370-
5659 ou 9103-2939.

FUSCA -. vende-se, 79, motor croma

do, verde metátlco, rodas esp., banco
reclinável, película. R$ 3.000,00. Tra
tar: 273-0744 ou 275-0941.

,�

MERCEDES BENZ 709 - vende-se,
cj baú, 89. R$ 26.000,00. Tratar:
9104-9812 ou 370-2809 cj Mauro.GOL - vende-se, Cl., 93, 1.8.

R$ 7.200,00 à vista ou R$ 3.000,00
ent. + finan.(Bradesco). Tratar:
3724912 ou 370-6778 ou 9133-0364
cj Edson.

FUSCA - vende-se, 74, ótimo estado.
Tratar: 276-3184 ou 9902-2182.

VAN-vende-se, Hl00, 97, cor azul,12
passageiros, diesel, cj d.h. R$
24.000,00. Ou troca-se pj carro menor

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

MERCEDES BENZ 11/13 - vende

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

SCCOTER - vende-se, 97, palio.m
1.500,00. Tratar: 273-6242 hor,coo!

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

GOL - vende-se, 86, motor refrigera
do à água. R$ 3.800,00. Aceito troca

por Titan. !ratar: 275-0777. TITAN - troca-se, 96, por um loteei
João Pessoa, Figueira ou Barra.l�
tar: 9991-9829.

GOL - vende-se, MI, 1.0, azul, 2p,
km digital, para-choque e retrovisor

personalizados. R$ 10.809"00.
Tratar: 9125-2084 cf Fábio.

" ,�

MERDECES BENZ 1.1./13 - vende

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

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

pago até dez.j03. R$ 5.500,00.
Tratar: 376-3581 de manhã.

CG 125 - vende-se, 01, cinza.
Tratar: 9111-1709 após 18h30min.

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

vw 8:1.50 - vende-se, OO,'chassis
3.90mts, cj 101 mil km rodados.
Tratar: 9979-1437.

)

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

no nego Tratar: 273-0779.

CG TITAN - vende-se, 00, vermelha,
modelo novo. Tratar: 9104-3040 ou

275-3248.

AGRAlE - vende-se, 94, motor

mwm, cj baú longo, emplacado. R$
21.800,00. Tratar: 372-1817.

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

desemb. traseiro.ar quente, aerofólio.
YPR - vende-se, 01, com partida.
Tratar: 276-3184 ou 9902-2182.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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GRUPOS GERADORES DE ENERGIA

.. Venda" Locasêío .. Conserto" Montagem
Irmáquino. Indústria

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

TrabolhalOo, .010 vendns e <0... ,1.,.:
• Mnlo..s b,ocrolláriol • 1II0'0IlOr.
-. lavo lofo ... ROfOd6íro
.• Aspirador .' lAotobornho>
,. Compressor ... Entre ou1ros._

.. Assistência 24h$
www.irmoquinos.q&.net
Irmaquinas@uol.com.hr

Rua CeI. Pro ia Gomes de OliveIra, 1651 • Centro· Jar.. vá do Sul

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

CONSÓRCIO - vende-se, não con

templado, Honda Biz ES, 6 parco

pagas. R$r448,OO. Tratar: 9903-
1148 cl Solange após 18:30 ou

371-8153 Consórcio União.

RODAS - vende-se, cl pneu 13', 3

pontas. �$ 250,00. Tratar: 371-7260.

RODAS - vende-se, marca IBR,
diamantada, 14'cl pneu Yamoto.
Tratar: 371-0204.MOTOR - vende-se, pI Fiat Uno,

1.6, ano 94. Tratar: 273-0611.

VENDE-SE - módulo, sub 12, 6 pares
de 69. Tratar: 370-2365 ou 9953-6121.OFICINA MECÂNICA - vende-se, om

diversos
AUANÇA-vende-se, par, ouro 18. R$ 50,00.
Tratar: 371·0750 el Eliane.

Rotweiller el 2 meses, por motivo de
mudança. Procedência garantida; R$
150,00. Tratar: 371-1244.

CACHORRO - vende-se, filhote de

Rotwe,iller, vacinados. R$ '200,00. Tratar:
275-2949.

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

CACHORRO - vende-se, filhote de Pineher
n'01. Tratar: 370-6068.

CACHORRO - vende-se, filhote de Coeker el
Poodle, 9 meses, vacinado. Tratar: 373-
3787.

CACHORRO - aeeita-se doação de poodle pj
criança. Tratar: 373-3787.

CADEIRA PI BEBÉ - vende-se, pi mesa, marca

Surigoto. R$ 30,00. Tratar: 371-7733.

CADEiRA PI BEBÉ - vende-se. R$ 40,00.
Tratar: 9123-2430.

CAMA- vende-se, tubular, casal, bege. R$
60,00. Tratar: 371-5006 ou 372·0871.

CAPOTA-vende-se, em bom estado, para
Pampa. R$500,OO. Tratar: 376-0190.

CARREGADOR - vende-se, de pilha, comple
to. Tratar: 9117-3774 el Emir.

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

CARRINHODEBEBÊ-vende-se, azul. R$ 70,00.
Tratar: 37Hl002 cl Maurício.

CAVALO-vende-seégua, pelagemtostada, meio,

TERÇA-FEIRA, 17 ,de dezembro de20

sargueárabe, 8 anos, mansa, boa de rédia. Criada
na Fazenda Menegotti. Tratar. 37Hl160 ou

9111-3247 .

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

ANTENA - compra-se, barabótica el
controle. Tratar: 376-0283.

AR CONDICIONADO - vende-se, Cônsul,
1.500 btus. R$ 500,00. Tratar: 371-
4225.

BABÁ ELETRÔNICA-vende-se. Adquira e

durma tranqüilo. Tratar: 275'()663 ou

9975·6315

BALCÁO - vende-se. cl tampo, 2 porti
nhas, e 4 gavetas. R$ 50,00. Tratar: 370-
2505 cl Dina.

BARRACA - vende-se, pi 5 pessoas, + foga
reiro + liquinho + mesa pi camping. R$ 400,00
negociável. Tratar: 370-8271 ou 9953-0413.

BARRACA - vende-se, de camping, naútica
prisma, 3 pessoas. R$ 100,00. Tratar:
9113-7636.

BICICLETA-vende-se, Calai 10, pneu fino.
R$ 80,00. Tratar: 376'()157.

BICICLETA-vende-se, Sundown, aro 20, pra
ta, R$ 100,00. Tratar: 370-7439.

BINÔCULO - vende-se, marca Vanguardi,
SR 1150 W, 12x50mm. R$ 150,00.
Tratar: 9113-7636.

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

CACHORRO - vende-se, filhote de
Rotweiller. Tratar: 99924205.

CACHORRO-vende-se, filhote de

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

CEUJLAR-vende-se, modelo T18, Ericsson. Tra
tar: 275-2743 ou 9125-9302 .

CELULAR -vende-se, Nokia 5180, pré
pago, ótimo estado. R$ 120,00. Tratar:
9113·8815.

CELULAR-vende-se, da Global, 6180. R$
150,00. Tratar: 9113-7636.

CENTRíFUGA - vende-se ou troca-se, marca

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

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

COMPUTADOR-vende-se, Itautec 486.
Tratar: 274-8050.

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

DIVÃ-vende-se, pI sala cl almofada.
Tratar: 371·0742.

ENCICLOPÉDIA -vende-se, didática de
estudos e pesquisas. Tratar: 9117-3774 cl
Emir.

ESTEIRA ElÉTRICA - vende-se, marca Halter,

FIOS - vende-se, 12kg de fio paliem"corres de fio de agulha usados, váoas
,�

R$170,00. Tratar: 370.5896C/I,,:':
FOGÃO - vendê-se, cl 6 boca�
����0��';7b2�5�·7�$100,00. Tralar.3l!

FREEZER - vende-se, balcão cl 2m'compr.; c/ estufa Quente e fria + Piade��
marca gelopar. R$ 600,00, Tratar. 37.:após 10hs cl Vera. !

FREEZER - vende-se, Cônsul, 18115,
vertical, 4 gavetas. R$ 150,00, Trai"
371-4225.

'

GELADEIRA - troca-se, seminova, pOfltlfreezer. Tratar: 370-8590.

GELADEIRA - vende-se, 2801ts, Côn�l,
branca. Tratar: 275'()364 cl ASlridem
horário comercial ou 371·5331 após!l.
cl Cristiane.

JET SKI- vende-se, 400cc, Suzuki N....,
97. R$ 2.800,00. Troca-se por meta
Tratar: 276'()397 após às 19hs c/LoriO.

JOGO DE JANTAR - vende-se, em madeil
maciça. cl 8 cadeiras e balcão rústicG.
Tratar: 371-0742.

JOGO DE QUARTO - vende-se, Rudnick,C/1<
da roupa 6 portas, cama e 2criadosmuoo,h
taro 371'()742.

'MEIRA REFORMA �
Obras de Massa Corrida I

Pedreiro e Carpinteiro
Pintura ern geral

Encan.ador

CONFIRA: RUA .JORGE CZERNIEWICZ N!! :1.4& - DEFRONTE AO TEATRO DA

'��COMPRE JÁ O SEU PLANO,
PASSE O NATAL DE CARRO NOVO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



U-', AUTOMÓVEIS -

f1R 373-0131
.

Rorino IE

_ Parati 1.6

r Parati 1.6
1-
, Saveiro CL1.6
�l Cheve 1.6L
r Kadett 1.8

� Escort Xr3, comp.

r Gol MI

I Escort Hobby 1.6

r� Tempra compl., 2.0

Corsa Super, 4p
r Vectra GLS

, Rorino pick-up

00

89

85

92

92

95

91

98

93

93

97

97

91

branca

branca

vermelha

branca

branca

vermelha

vermelho

branco

branco

azul

azul

branco

cinza

, 370·31 13
Av. Waldemar Grubba • Jaraguã do Sul· se

Gol 16V, 4p vermelho 00
GolG11I branco 00
Saveiro CL 1.6 branco 99

GoICL,4p , branco 99
Corsa Sedan Super verde 99
Corsa,4p azul 99
EscortSWGLX cinza 98
CorsaWind azul 98
CorsaWind prata 98
GolCL branco 97

Escorthobby prata 96
Santana CI completo preto 96
UnoEP,4p vermelho 96
Tempra16V branco 95
GolCL branco 95
Uno ELX + ar cond. verde 95
Uno Mille preto 95
EscortGL, cl ar azul 93
Uno Mille branco 93
Escort GL prata 91
EscortXR·3 branco 89
Peugeot 205x51 vermelho 96
Peugeot 405 SLI cinza 95
Opala Comodoro compl. cinza 90

G

G

A

G

G

A

G

G

A

G

G

G

G

$ !;!:!â'.'3Hh;Ôô!:!:
R$ :':'7.800,00:'!:
R$/];300,00,'
ns, 7;300,00!'!
R$" ,8.200,00!!
R$: 5.800,00'"

��
..

',!:�gg: gg:!,i:
R$ "3.000,00F
R$' '2.600,00'::
R$::',7.500,bo!':
R$Ii2.8.00, OO':!:

u,i��s[1i"
R$::10.000,obI'
Rt' 6.300,00:'
R$10.700,06!:
R$ 22.000,()();!"

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

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

Fone/Fax: 375-2018/9993-5854

branco 2000 R$ 11.600,00 F-l000 89 Gol GIII16V 00
rsa Wind

prata 2000 R$ 12.600,00 F-l000 78 Gol 99
°Yota Hilux 4CD Sr5

S-10 96 Gol 96

01 MI2p
cinza 2000 R$ 45.000,00 Fiorino 86 Escort 98

alio EL
branco 1999 R$ 11.500,00 Calibra 95 Escort 89

branco 1998 R$ 12.800,00 Vectra 95
88

antana 200 94
Escort

Vectra
Escort 87

. O, MI Evidence vermelha 1998 R$ 16.500,00 Corsa, cl ar 01
egane RXE comot, verde 1998 R$ 17.500,00 .

Corsa 1.0, cl ar 96 Escort 86

SCOrt GL Corsa 96 Prêmio 89

alio EDX 4p
bordô 1998 R$ 15.500,00

Corsa 94 Chevette 87

adettGL
verde 1997 R$ 11.500,00 Logus 94 Opala 80

branco 1997 R$ 9.600,00 Kadett 93 Sportege D. 97

R$ 7.300,00 Quantum 95 Fiat 147 79
prata 1994

Ipanema 91 Gol GIII 4p 16V comp 01
azul 1994 R$ 7.800,00 Tempra 93 Corsa Sedan

"

00

verde 1987 R$ 4.300,00
'

Monza 91 Gol 1000 97
Monza 87 Palio 99marrom 1985 R$ 2.600,00 + Parco
Ipanema 96 Palio,4p 97
Parati 92 Uno 98
Parati 84 Saveiro Diesel 91
Golf 95 Gol 99

FINAtalIA

373-1881

. Titan
Corsa Wind

Go14p,16V
Fiesta Class, cornpl:
Corsa super, 2p
Palio ED, 4p
Vectra GL, cornpl.
Uno SX, 4p
Kadett GL, cornpl.
Escort Hobby
Uno
F-1000 S Turbo
Gol CL 1.6
Saveiro GL 1.8
Kadett GL 2.0
Uno ELX, 4pts
Santana CL 1.8 4p. Dh/ar
Escort Xr3, cornpl.
Voyage GL
CB 400

00
98
99
99
98
98

.

97
97
96
96
95
89
96
95
95
94
93
93
89
84

vermelha Gas.
verde Gas.
branco Gas.
azul Gas.
verde Gas.

'azul Gas.
cinza Gas.
cinza Gas.
cinza Gas.

prata Gas.
vermelho Gas.

preta die.
branco Gas
vermelha Alc.
vermelha Gas.
vermelha Gas.
azul Gas.
azul Gas.
cinza Alc.
azul Gas.

,. I

JGI VEICULOS 37'8 1'711,; l Li '1111 I' I I

Faça, aqui o melhor negócio!
VBR 01 prata
Gol LO, 16V, GIII, 4p, comp. 00 prata
Gol 1.0, Special 00 branco
Gol 1.0, Special 00 azul
Gol 1.0, Special cf ar 00 azul
Corsa 1.0 Wind 99 branco
Saveiro 1.6 99 verde
Saveiro 1.8, cf ar + vd., 98 vermelho
Palio EX, cf vidro + trava 98 vermelho
Ranger XL, compl. 97 preta
Gol CL 1.6 96 branco
Gol1.0 94 vermelho
F-1000, compl. 94 preta
Titan 95 vermelha
Gol CL 1.8 93 branco
Monza SL 1.8, alc. 93 azul
Gol CL 1.6 89 branco
Monza SLE, gas, 89 prata
Kadett SLfE 1.8 89 prata
Gol CL 1.6, alc. 88 vermelho

.

Monza SLfE 1.8 86 prata
Chevette SL, alc. 85 branco
Uno, alc. 85 dourado
Escort L, alc. 85 vermelho
Gol BX 84 cinza

FINANCIAMOS

SEU VEíCULO

Procure-nos pelos seguintes telefones:

Orsola: 9979-0113

Maga: 9981-5840

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



10 CORREIO DO POVO

MÁQUINA DE LAVAR - vende-se,
Enxuta, 5kg. R$ 250,00. Tratar:
370-1455 após 18hs.

MÁQUINA DE LAVAR - vende-se, pj
6 pessoas, Brastemp, nova. R$
600,00. Tratar: 275-2743 ou

9125-9302.

MÁQUINA Pf MINI-PIZZA - vende
se, nova. Tratar: 372-2432 ou

9104-2499.

MÓVEIS - vende-se, pj escritório.
Tratar: 37Q:.1775 ou (47) 368-7289
ou 9101-5680.

NOTEBOOK - vende-se, marca

Toshiba, 1.2 GHZ, 256 RAM, tela
14 ativa, DVD, CD RW. Tratar:

275-0018.

OURO - compra-se, anéis, aliança,
correntes, mesmo ej defeito ou

quebrada. Tratar: 9979-0605.

PÁTINA E DECAPÊ - fazemos em

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

275-2229.

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

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

PORTA - vende-se, pj Lanchonete,
ej 2mts alt. por 1,5mts larg. R$

Você quer fiver momentos de prazer?

Somos Meigas. Carinhosas. Iniciantes,
Safadas, Divertidas e Sedutoras

Venha desfrutar uma
Loira e duas Morenas

Jaraguá do Sul cf Local Discreto, Massagens e Acessórios

RÁDIO COMUNICADOR - eompra
se, marca Motorolla, SM50 ou

similar. Tratar: 376-0283.

SECADORA - vende-se, de roupa,
Brastemp, capacidade 8 kg roupa.
Tratar: 371-0742.

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

SOFÁ - vende-se, de 2 e 3 lugares.
R$150,00. Tratar: 9113-7636.

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

TAPETE - vende-se, de crochê
redondo ej 1 mt. R$ 60,00. Tratar:
371-0750 ej Eliane.

TECLADO - vende-se, Yamaha,
PSR 630, profissional ej disquete.
Tratar: 371-0742.

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

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

manhã.

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

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

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

VíDEO CASSETE - vende-se, marca

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

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

VíDEO CASSETE - vende-se,
Panasonie, 4 cabeças. Tratar: 371-
6909.

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

memory caro e 2 controles orlg,
Tratar: 376-2206.

VIDEOGAME - vende-se, Nlritendo
64, ej controle, fita e memory eard.
R$ 200,00. Tratar: 9992-9928.

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

VIDEOGAME - compra-se, Play
Station ou Dream Cast ej CD.
Tratar: 276-0476.

WAlKMAN - vende-se, digital, mar

ca Aiwa. R$ 30,00. Tratar: 376-0157.

I

PLANETGAME
Ir VENDAS *LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL l

* PLAYSTATION 2 VENOEMOS E ALUGAMOS
* XBOX To.OA A LINHA DE
* PLAYSTATION ONE VíDEO GAMES ;CDS
* OREAMCAST Ó RAL* NINTENOO &4 E ACESS RIOS EM GE

*GAMEBOYCOLOR Fone", 376-2206* GAME BOY AOVANCE
* NINTENOO GAME CUBE hótarlo de aleooimemo: seglltlds� Sl9l1tldadai ll.i'J áll1l'O

Rua: Bertha We ue ,1087· Barra·Jara uá do Sul· E·mail planeta ame ibest.com.�
...•....� .. � .. _ ___,

CIRUGIÃO·DENTISTA
Especialista em Prótese
(j)r. ...9lír3. Osório (j)ornelles

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

m tsquadrfas de :ferro Coulfauea
rcas, Grades

..as met., Etc.
�i

Manutenção Reforma

:tone: 372-1183
Travessa Ermelina Trentini Me'nel- Nereu Ramos - Jara uá do Sul - se

ENDOCRINOLOGIA

(j)p_ Ckverson Scltmelzer
Fone/Fax: 275·3786 - sala 801

Rua Guilherme Weege, 50 • Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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(lírculo
Italiano

AÇÃO ENTRE AMIGOS - Círculo Italiano

No dia 14/1,2/02, realizamos através da extração da

Loteria Fede'ral, o sorteio dos prêmios da "Ação entre

Amigos", realizada pelo Circulo Italiano de Jaraguádo
Sul, com apoio da comunidade e das pessoas que
acreditam em nosso trabalho.

Resultado da Loteria Federal:

l° Prêmio: 42.797 - Uma Moto CGC Titan I(S 125

Ganhador: Repres. Comercial Zocatell i

2° Prêmio: 09.808 - Um Aparelho DVD

Ganhador: João Cézar Tissot

3° Prêmio: 04.865 - Um televisor 14"

Ganhador Egídio O. GadoUi
4° Prêmio: 55.453 - Um M icrossystem Portátil

Ganhador Reinaldo Richter
5° Prêmio: 22.373 - Uma Bicilheta 18 marchas

Ganhador: Murilo de Barros Vigini
Agradecemos a colaboração de fados e parabenizamos
os ganhadores.

ENCERRAM ENTO DE ATIVIDADES

"-

Juntamente com esta edição, encerramos nossa coluna.
Também estão em fase de conclusão todas as atividades
do Círculo Italiano para o ano de 2002.

Aproveito para agradecer a todos sem citar nomes ou

Entidades, porque felizmente são muitos que nos

ajudaram em mais um pedaço da nossa caminhada.

Graças a esse apoio, realizamos um grande trabalho em

prol da cultura, valorizando �ossas origens com alegria
dos cantos, da dança, da comida típica e do bom vinho e

principalment� reunindo e unindo pessoas para que.
juntas desfrutassem de momentos agradáveis.

Aproveito para desejar a todos, que tenham um Ótimo
Natal, Excelente passagem de Ano e Boas Férias, que
nos encontremos no próximo ano com muita saúde, paz �
acima de tudo alegria,
para darmos conti
nuidade aos nossos

en-contras e projetas
do Círculo Italiano.

Grazie a tuttil!

Valdir José Bressan 371-8222
Presidente do Círculo
u

.

Rua Reinaldo Rau, 86 sala 7 -

aliano

)

Ótimo momento

liliUlf,19ItP'''1.tt:!P, saberá
convencer quem ama.

Câncer - Talvez você

HISTÓRIA CORREIO DOPOVO 7
-----------------------------------------

POR EGON JAGNOW

Os principais elementos de identidade e fomento cultural das

comunidades que se formavam no período da colonização eram a escola

e a igreja eque deveriam continuar sendo os arrimos culturaisaté hoje.
Em torno destes girava a vida comunitária e se criava uma identidade
cultural própria e independente para as localidades. Infelizmente, em

nome do progresso e da "rnodernlzaçào" do ensino, parte deste arrimo

foi-lhes tirado com a desativação das escolas isoladas através de sua

nucleação. Isto representa um empobrecimento cultural das mesmas e

contraria outras ações que são desenvolvidas para a preservação da
cultura de nossa gente. A foto de hoje traz e Escola Darci Vargas, de
G rota Funda (que hoje não serve mais ao propósito para o qual foi
construída e está em ruínas).

o "CAVADOR" (215) tardei, a sua perna enferma, quando um íntimo
de Emílio de Menezes lhe chamou a atenção.
- Admira -, diz - como aquele homem, com

tamanho defeito, seja tão "cavador" ...

- Pois, a mim, não admira-, contrapôs o poeta.
E voltando-se para o companheiro:
- Ele não tem uma perna "inchada"?

Havia no Rio, anos atrás, um jornalista de má

fortuna, diretor de um periódico oportunista, que
claudicava de uma perna, aleijada por uma

inchação crônica, e que vivia, então, da

exploração, mais ou menos inteligente, da vaidade
alheia.
U ma tarde, passava esse, homem de imprensa ou

de negócios pela Rua do Ouvidor, arrastando,

I

Humberto de Campos - Discurso de posse na

Ac. Bras. de Letras, 1920

- Seu crescimento
,

ligado às
mizade e à ajuda
oiba valorizá-los.

Você dará um grande salto no

campo profissional.
Peixes - Sua ambição estará

e. Não abro mão de
uma 'promoção.
rtunidades
a pintar a partir de
amorasa neutra.

,

uo disposição poro
grandes resultados
egida. Festas e todo
rsão receberão boas

VI uitas alegriàs a

dois.

Virgem - Dia de boas
Você estará bastante

emocionalmente.
luntária ganhará
s laços conjugais

ategidos.

Sagitário � Mais firme em

teró tudo para
o. No relação
Ihariças entre

u par ajudarão na

a dois.

Capricórnio - Fuja ao luz
ates, pois terá mais

agir nos bastidores.
-

s para lidar com

não fcltoró

�aêjUeréisWõQ.[estar favorecidas.

Aproveite!
Escorpião - O dia promete

anhos financeiras.
ideal para investir às
ias na profissão.

colega de trabalho

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 CORREIO DO POVO

POR EUGÊNIO VICTOR SCHMÔCKEL

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

seu tempofoi bem empregado.
Barão do Itapocu

r

HISTORIA

HÁ 68 ANOS

Em 1934, desde julho, estava acantonado de jaraguá. Agora, em novembro,
informa-se que o 2° BE estava de preparativos, a fim de seguir para Lages,
de onde se iniciaria a construção da estrada de rodagem Lages-Passo do

Socorro-Vacaria. O Estado advogava primeiro a construção daquele
trecho, e só depois desse terminado, seria feita a reconstrução para Jaraguá,
passando por Rio do Sul, Indaial, Timbó, até a estação desta vila, onde
faria entroncamento com a São Paulo-Rio Grande e por esta para o Porto

de São Francisco e via férrea até Curitiba, sede da sa Região Militar. Assim,
iniciava-se a, construção no meio do trecho, logo mais gastando-se pelos
menos 70 contos de réis no transporte do batalhão paraaquela cidade serrana,

convindo notar que o custeio da unidade da região serrana será o duplo ou

triplo do que emJaraguá ou Rio do Sul. Lembrava o jornal que esta revirada,
começando no meio, ligava o nada ao coisa alguma. Voltaremos.

HÁ 15 ANOS
�.

Em 1987, a comemoração dos 111 anos de Jaraguá do Sul, destacado pela
imprensa local, regional e estadual, dava razão para o governo Pedro Ivo

Figueiredo de Campos e o vice-governador Casildo Maldaner se deslocassem

para o Nordeste de Santa Catarina, atêndendo os chamados pela imprensa
nacional e da televisão, destacando que Jaraguá do Sul era município que
dava lição de trabalho. Após visitar a Festa da Malha e da 2a Festa do Colono,
em companhia do deputado Luiz Henrique; secretário da Administração,
Ernanoel Campos, e senador Nelson Wedekind, comprometia-se com o

asfaltamento da Rodovia Jaraguá do Sul-Pomerode. Tudo tinha para
impressionar a caravana do governador, tomando conhecimento de que já
era realidade a terceira faculdade, a de Pedagogia, que vinha se somar à de

Estudos Sociais e Administração.
A comissão' da P Feira da Malha levava à comitiva 'governamental a

auspiciosa notícia, do pleno sucesso, que no período de pouco mais de uma

. semana chegariam a um espantoso recorde de faturamento que chegaria a

Cz$ 10 milhões, uma significativa notícia para os sempre.combalidos cofres

estaduais.

Assinalava-se a passagem dos 20 anos do professor Ariovaldo Xavier dos

Santos (o Arizinho), trazido de Taubaté pelas mãos do padre Elemar Scheid,
e durante muitos anos envergou a camiseta do Grêmio Esportivo Juventus,
na época uma equipe de alto quilate técnico, obtendo inúmeras conquistas
e títulos e muito contribuiu com a Liga Jaraguaense de Futebol.

HÁ 3 ANOS

Em 1999, também aparecia nesta cidade progressista o lado negro da vida:
o Grito dos Excluídos começava a soar, grito surdo, é verdade, e dou
testemunho porque andei com os catadores de lixo e daqueles que se

alimentam, vestem e juntam o que ainda é aproveitável para conseguir
trocados para dizer que os que mais trabalham chegam a atingir o mínimo,
com um leve sorriso nos lábios, para comemorar mais um mês de
sobrevivência. Não se pode dizer q71e ninguém fôra ao lado dos excluídos.
Lembro o'[ornalista Sérgio Homrich, quando coordenador-geral do CDH/
JS, ele, em artigo no CP, cita baÍrros como Jaraguá 84, Nereu Ramos e Vila

Machado, dos sem-terra, sem-teto, sem-escola, sem-emprego e sem

dignidade, que se multiplicam na proporção do crescimento do trabalho
informal e da invasão dos lixões, último estágio na procura pelo emprego.

GERAL TERÇA-FEIRA, 17 de dezembro de 2001

Pa. Sandra Helena Fanzlau - Massaranduba - se

o presente de nataL ...

Com a proximidade do. Natal,_ 9 comércio não nos

deixa esquecer que é hora de presentear as pessoas
queridas. Todos nós gostamos de ganhar presentes.
O que você deseja ganhar neste Natal?

Diante desta pergunta os desejos são muitos.
Acredito porém, que muitas pessoas gostariam de

ganhar algo que não, se pode comprar em lojas ou

supermercados. Gostariam de .ganhar presentes de
vem do coração, e que dinheiro nenhum pode pagar.
Eu afirmo isso, porque não foi uma ou duas pessoas que me falaram que o maior
presente é, o abraço de um filho, o perdão de uma amiga ou o sorriso de uma neta,

O Natal é uma das datas onde, no mundo ocidental, mais se dá e se recebe
presentes no ano. A "solidariedade" para com os mais necessitados parece tornar
se uma prática comum nesta época. Pessoas dão presentes para aliviar a

consciência de uma vida egocêntrica. Pais presenteiam seus filhos, com presentes
caros, tentando assim compensar a falta de tempo para brincar e conversar.

Enquanto se celebra o Natal com brilho e grandiosidade esquece-se de viver o

Natal e a vida iluminados pelo amor de Jesus Cristo. Esquecendo-se que o maior

presente todos nos recebemos de Deus. "porque Deus amou o mundo de tal
maneira q'ue deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra,
mas tenha a vida eterna". João 3.16. Através deste presente grandioso somos

convidados a presentear-nos com amor, com generosidade desmedida, com

'fraternidade responsável e com solidariedade comprometida. Talvez, o maiorde
todos os presentes possa ser que os filhos tenham um pouco mais de consideração
pelos seus pais, que os pais possam dispor de um pouco mais de tempo para
seus filhos, que marido e esposa possam conceder o perdão com mais facilidade
e assim viverem harmoniosamente. Não se esqueça, os presentes mais valiosos

não precisam ser comprados, mas simplesmente. doados.

vra

Graça e paz em Cristo!

CÂMARA DE VEREADORES\ DE
JARAGUÁ DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAGUÂ, SESSÃO DO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2002, PRESIDIDA PELO VEREADOR
EUGENIO MOREITI GARCIA (PSDB)

ESTEVE PRESENTE, A CONVITE DO VEREADOR ROQUE BACHMANN (PSDB) O DR. JEAN BENO LUCHT, QUE DISCORREU
SOBRE AS ATIVIDADES DA 17' SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE.

INDICAÇÕES APROVADAS POR 12 VOTOS,. DOS VEREADORES:

479/02 -; ANTÔNIO MARCOS DA SIl:VA(PT); PATROLAMENTO E MACADAMIZAÇÃO DA RUA CLUBE DOS VIAJANTES, NO

BAIRRO TRÊS RIOS DO NORTE; 482/02; ASFALTAR OU DOTAR DE CAMADA ANTI-PÔ AS SEGUINTES VIAS PÚBLICAS:
RUA JOAQUIM CORREIA, RUA VALMOR ROLANDO MULLER, NO BAIRRO VIEIRAS, RUA 597 ":PRIMEIRO BRAÇO DO

NORTE E SERVIDÃO S-20, BAIRRO VILA LALAU ;

480/02; LORITAZANOTTI KARSTEN (PMDB); MANUTENÇÃO DO ASFALTO NA RUA ÂNGELO RUBINI, NO BAIRRO BAR:DO RIO CERRO; 483/02; NIVELAMENTO DO ASFALTO NAS PROXIMIDADES DA PASSAGEM DE NíVEL DA RUA BERNAR
DORNBUSCH, NO BAIRRO VILA LALAU;
481/02; MARISTELA MENEL ROZA (PFL) ; INSTALAR TELEFONE PÚBLICO NA RUA ALVIN MAYER, NA LOCALIDADE DE

GARIBALDI, PRÔXIMO AO SALÃO 25 DE JULHO;

PROJETOS DE LEIS DO LEGISLATIVO APROVADOS:

} -

142/02 - 2' VOTAÇÃO; MARISTELA,MENEL ROZA (PFL); DISPÕE SOBRE A INFORMAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS
DE SEGURANÇA EM ESTABELECIMENTOS DE ESPETÁCULOS E CASAS NOTURNAS; 16 VOTOS

149/02 - 2' VOTAÇÃO; MARISTELA MENEl- ROZA (PFL); DETERMINA A FIXAÇÃO DE CARTAZ INFORMATIVO EM

ESTABELECIMENTOS QUE UTILIZEM DETECTOR DE METAIS; 15 VOTOS

298/02 - 2' VOTAÇÃO SECRETA; RUDOLFO GESSER; DENOMINA ESTRADA; 16 VOTOS E
299/02 - 2' VOTAÇÃO SECRETA; ORLANDO GILBERTO GONÇALVES (PPB), PAULO ADEMIR FLORIANI (PPB), ROQ�
BACHMANN (PSDB), RUDOLFO GESSER (PPB) E VITÔRIO ALTAIR LAZZARIS (PPB); DENOMINA ESTRADA.; 16 VOTO

317/02 I

PROJETOS DE LEIS DO EXECUTIVO APROVADOS:
f.'

278/02 - 2' VOTAÇÃO � COM EMENDA - RETIFICA OS'ARTIGOS 2. E 3·, DA LEI MUNICIPAL N0 3.193/2002, DE 18�:r
SETEMBRO DE 2002, E MODIFICA DISPOSITIVOS DO ANEXO DEMONSTRATIVO DE METAS FíSICAS LOA, DA

DO
MUNICIPAL N· 2.969/2001,DE 18/12/2001, E SUAS ALTERAÇÕES QUE ESTIMA RECEITA E FIXA A DESP�SA sE
MUNiCíPIO E JARAGUÁ DO SUL, SEUS ÓRGÃOS E ENTIDADES PARA d EXERCíCIO DE 2002; 14 VOTOS FAVORAVEI
01 CONTRÁRIO;

.

=,
, RAS

296/02 -1' VOTAÇÃO -ALTERA O ARTIGO 244, DA LEI MUNICIPAL N. 1.182/88, DE 07 DE JUNHO DE 1988, E DA OUT

PROVIDÊNCIAS; 16 VOTOS

317/02; 2' VOTAÇÃO - COM EMENDA- SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO VIGENTE; 16 VOTOS
319/02; 2' VOTAÇÃO - COM EMENDA - SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇ0ES DO ORÇAMENTO VIGENTE; 16 VOTOS
326/02; l' VOTAÇÂO - SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO VIGENTE; 16 VOTOS

328/02; l' VOTAÇÃO - SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO VIGENTE; 16 VOTOS
I

DISCUSSÃO E VOAÇÃO DA EMENDA MODIFICATIVA N.· 01 AO PROJETO DE LEI N.· 278/02; 16 VOTOS
DISCUSSÂO E VOTAÇÃO DA EMENDA SUPRESSIVA N,· 01 AO PROJETO DE LEI N .• 317/01; 15 VOTOS
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA-EMENDA SUPRESSIVA N.· 01 AO PROJETO DE LEI N.· 319/02; 16 VOTOS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Posto Amizade foi alvo de

assaltantes na sexta-feira

JARAGuA DO SUL -

Mais um posto de com

bustível foi alvo de assal

tantes neste final de sema

na. Desta vez, o Posto

Amizade, localizado na

RuaJoão Januário Ayroso,
no Bairro Jaraguá Esquer
do, foi alvo de dois margi
nais armados de revólver

e pistola. O fato foi regis
trado pela Policia Militar na

noite de sexta-feira, por
volta das 21h40, pouco
antes de os proprietários
fecharem o estabelecimen
to. Na hora do assalto, além

dos proprietários, estavam

no local uma funcionária e

dois clientes.
- Minha mulher

estava dentro da loja de
conveniência e já havia fe

chado o caixa. Eu estava

lá fora conversando com

uns clientes, quando os dois

rapazes, de aproxima
damente 20 anos, um mo

reno e outro loiro, chega-

POLÍCIA CORREIO DO POVO 9

aTEMPO: BOMBEIROS ATENDERAM MAIS DE 7,2 MIL CASOS CLfNICOS, SENDO 60% DESNECESSÁRIOS

Socorristas
com grande

prejudicados
de trotes

,..,

sao
""

numero
ram,vestiram capuzes e de
ram voz de assalto. Rapi
damente eles nos prende
ram na cozinha (estávamos
em seis adultos e uma

criança) e tiraram o dinhei
ro do caixa-, relata o só

cio-gerente do posto, Aris
teu Correa. Ele disse que
os margInais os ameaça
ram a todo tempo, mas

não machucaram ninguém.
"Eles não levaram nenhu

ma mercadoria, depois
que pegaram o dinheiro,
cerca de R$ 200,00, e fugi
ram a pé até um trecho.

Segundo uns vizinhos, a

dupla se jogou dentro de
uma Cheve prata, que os

aguardava a uns cem me

tros do posto", tonta.

Correa destaca que os

policiais vão precisar da

ajuda da comunidade para
localizar os' responsáveis
pelo crime. ''As pessoas

precisam denunciar mais",
considera. (FR)

]ARAGuA DO SUL -

O número de ocorrências
atendidas pelo Corpo de

Bombeiros Voluntários do

Município, do gênero
"casos clínicos", tem au

mentado cada vez mais.

De todas as chamadas efe

tuadas de janeiro a novem

bro deste ano, a guarnição
teve de se deslocar mais de
1 O mil vezes. Deste índice,
mais de 7,2 mil são casos

clinicas, sendo 60% sem

emergência. "Tem muitas

pessoas que não sabem

utilizar o 193, ligam para
os bombeiros por simples
dores de cabeça e mal-es

tar. Isso nos prejudica
demais, porque, enquanto
estamos num local aten

dendo ocorrências banais,
poderíamos estar socor

rendo uma pessoa em

estado mais grave", diz o

comandante-geral dos

bombeiros, Maicon Lean

dro da Costa.

Ontem, por exemplo,
'os socorristas deslocaram

se para atender uma cha

mada desnecessária e, na

mesma hora, aconteceu

um acidente no Bairro'

Barra do Rio Cerro. ''A

guarnição central não tinha

viatura para encaminhar ao

local. Felizmente não era

nada grave, mas, e se fosse?

Por isso precisamos contar

com o apoio e consciência

Fotos: Arquivo/CP
Socorristas atenderam mais de 10 mil chamadas

todo, a entidade conta

com cinco caminhões, cin

co ambulâncias, três viatu

ras de apoio, uma unidade

de resgate, uma viatura

para vistoria e um auto

combate-rápido. Para

2003, os bombeiros pre
tendem adquirir mais um

caminhão, uma viatura,
além da renovação da fro

ta, que precisa de inais cem

pessoas, entre efetivos e vo

luntários. (FABIANE RIBAS)

da comunidade em nos

telefonar apenas quando
realmente for um proble
ma sério", solicita.

Dados dos bombeiros

apontam que a guarnição
recebe, em média, 600 te

lefonemas por dia. Destes,
30 são solicitações de so

corro e os demais são tro

tes ou ligações erradas.
"Tem muita criança brin
cando com o telefone en

quanto os pais estão traba

lhando; o que atrapalha
bastante nosso trabalho",
enfatiza.

CORPORAÇÃO - O

corpo de bombeiros do

Município conta com

aproximadamente 150 so

corristas, distribuídos pela
sede central, subsede da
Barra do Rio Cerro e sub
sede do João Pessoa. Ao Bombeiros solicitam mais consciência ao solicitar socorro

�uperlTle�c�do AI�xand�t:l;_
Supermercado Amigão; é mais Natal
ai sem fome

PONTOS DE COLETA:

Supermercado Fritzke:
............_....... ,_

- ..

Supermercado Lenzi;

SlIpermen:ado Téio;
Sede do CORREIO DO POVO;

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

f(,eaJiz;tÇã.o: _ _ _ _ _ __ _ _ _ ApQjQ: __ _ _

I•
CORREIO DO POVO

P��1919

pj
QÃDIO JÂQÂGUÃ :.:

Pr.f.Uur. Municipal
d. Jaraguá do Sul
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Santos conquistou título
inédito no fim de semana

I ESTADUAL: PILOTOS DE SCHROEDER SE SOBRESSAíRAM NA COMPETiÇÃO DE MOUNTAIN BIKE

Campeonato de Mountain Bike
envolveu mais de cem pilotos

SCHROEDER - A quin
ta e última etapa do Cam

peonato Estadual de Mo

untain Bike Down Hill foi

realizada çom sucesso este

final de semana, no Morro

do Agudo, no final do

Bairro Rancho Bom, em

Schroeder. Conforme as

previsões dos organizado
res da competição, o even�
to reuniu aproximadamen
te cem pilotos, vindos de

diversas cidades de Santa
Catarina.

Paralela a esta ativi

dade, também foi dispu
tada prova de Cross Coun

try, além de provas nas ca

tegorias Four X e Bicicross.

''As provas transcorreram

bem, os pilotos percorre
ram numa pista boa, de
2326 metros, e encontra

ram muitos obstáculos, in

clinações laterais, entre ou-

tras dificuldades naturais",
diz Ildefons Berchtold.

Entre os atletas-desta

ques, Markolf Berchtold,
de Schroeder, ficou em

primeiro lugar no Down

Hill, categoria Elite; Volk

mar Gustav Berchtold,
também de Schroeder, fi

cou em terceiro na catego
ria Junior; Anderson Lan

ge, de Schroeder, garantiu
a terceira colocação na

Sub-30.
No Cross Country,

WeskleyJacob foi o segun
do colocado na categoria
Junior; o jaraguaense
Adriano de Brito ficou em

segundo na Juvenil, e Ri

cardo Ramthum, de Jara
guá do Sul, primeiro lugar
na Estreantes.

Na Four X, Markolf

Berchtold, ficou com a

primeira colocação. (FR)

Colégio Marista São Luís destaque esportivoj2002
A Direção e o Departa

mento de Esportes do

Colégio Marista São Luís
ao concluírem suas ativida

des do "Projeto Esportes
e Lazer", externam em es�
pecial aos seus alunos-atle-

tas e professores de Edu

cação Física, o seu grande
orgulho e agradecimento
pelas brilhantes conquistas
obtidas durante o ano que
ora encerra.

A posição relevante al-

cançada pelo Colégio é re

sultado da qualificação e

competência que temos

\ dedicado aos nossos diver
sos empreendimentos edu

cacionais, que preconizam
de maneira especial a for-

mação integral. Formação
esta essencialmente marca

da pela busca constante da

humanização, onde o ho

mem possa viver em har

monia na sociedade a qual
esta inserida ..

RErRCG PEr IDJA EOPORITVA/2002
C omTI etíco e ,,®:re:I:11o,; PerioooiLocti MOO'>lÜI3de/C.....ü Cru,:jfh{lLO
C=pecmlllO Fs: oW:" de MaIil Sotlado rmr,oIJ� �Sold:Ioo Vice· C=pe·ão
IEbpl Jl:l!ermohr� NaIilç10 l'tW"çolJ� NaIilç10 Masc.e Fem. Vice·C=pe1o
D:h di; Ccurir�l"LciJi I'1W>oIJ� ElpOIteslDiYlu!»s Inrerlu
IVJOMAFill J>J:rilI1oo.ç� VolI!DolFem. C=pe1o
IV J !ThU,FU> J>J:rilI100.ç� Too de MesILFem. 4' I.lJ@r
IVJOMp,FU> J>J:rilI1oo.ç� Reo:reôILIlfa;:c. e Fem , 3'�
C=pecmlllO Fs:oW:"Mm J>J:rilI1=,,"Ili BlLSqurtebo1 MIL!>:. Vice·Cmpe1o
C=pecmlllO Fs:om-Mbm i>Jr.iM"mgui BILSqu!tebo1 Fem . Vice·Cmpe'�
C=pe= Fs:oW:"Mbm i>JDlA� �Do(Fem. Cmpe10
Torneio de Ilfu s· e Pill Ma.ioil"mgui Futs�ibol l'rotm"a
C� IMrim. CI! ThIo!:ibo1 Ma.ioil"mgui �DOlIfufm.i.l C=pe1o
II Ebplli:1tHe 9:ohr de NaIilç10 Ma.ioil"mgui NaIil,1o Masc:e Fem , "lice· Cmpe10
II Tcmeiopl EX'lLbros JU1hoIJ1Ir� S1.4oMIo! Dol/Flisti , l'rotm"a
D:h di; CcurirfficiJi JU1hoIJ1Ir� ElpOItes lDiu>!=s l'rotm"a
XIX OUCHAMP JuJl:olÍ=� DirwlLS IJ:1Wnl.
Torreio de I\fus e Pill �,;tpil"� Futs�ibol l'rotm"a
Irderálllbb Elpartilro �sto iCtritibll. Dirwa.slMiJ:jm!lrofwti.Í Slch2>ficll.Ç1o
J O€(Js Escolms ,j", S em:m1l. dIl. Pmi1l. Setembroil"mgui BlLSqurtebo1 IIfi1!>:. Vice·Cmpe·�
J %OS Escolares da S 0IIl.:m1l. da Pmi1l. \ SetembroiJmgui BlLSqtEt.ebol Fem . 3·�
J O€(JS EscoW:"es da S em;rr"" da Pmi1l. SetembroiJmgui �DolFOIIl.. 3·�
JO€(JS Escol1lres d.Il. S em:m1l. da PmiIl.. SetembroiJmgui Too de Mes<\. Ma.sc. 4'�

.

Dh CI! CcurirfficiJi Setembroil"� ElpOIteslDiu>!=s IJ:1Wnl.
m FillplL li:1tHeséom- de NÚIl.Ç1o ÜIbllIOil"� NaIilç1oMasc.e Fem. Vice·Cmpe1o

. C=pe= Fs:oW:"ké·IIfuin. ÜID.llroil"�· lItl.et.i!:mo Masc. 3'�
Cmpe= Fs:oW:"ké·M:iriD. ÜIbllIOil"� ) BlLSqurtebo1 MIL!>:.

-

,,'ice· CmpelLO
Cmpe=' Fs: olzr ké·M:iriD. ÜIbllIOiJangiJá

'

BlLSqurtebo1 Fem . Cmpe10
Cmpeca-LlllO Fs: oler ké·YIfuin. ÜIbllIOil"� �DolFem. Vice·Cmpe1o
C=pe= Fs:om-ké·YIfuin. ÜIbllIOiJ� X�e2:F«IJ).. 3·�·
L� HOIte & ThleDol ÜIbllIOil"m..,<'1lÁ ké·Mm Fem . 3·�
IMARIST.ABALL Nroembroil"mgui BlLSqllrt.ebo1 IIfil!>:. e Fem.. l'rotm"a
C� CEl di; Futsti Nroembroil"mgui M:iriD. .....ice·Cmpe1o
C� CEl CI! Futsti Nroembroil"mgui �·Mi:im. Vice·Cmpe1o

,

Cmpe= Fs: olzr 'Projeto FI.DJro" No:»-embroil"mgui BlLSqurtebo1 IIfil!>: . Cmpe10
Cmpeomto Fs:oW:"'l'rojeto FI.DJro" Hroembroil"mgui FUtsti Cmpe10
Cmpe= Fs: olzr 'Projeto FI.DJro" Nro«lJ).broil"mgui �DolFem. Cmpe10
C=pe=. Fs: olzr 'Proj eto FI.DJro,.

Nro«lJ).broil"mgui Too�m.esaF«IJ)., Cmpe10
TOIllI!io MMis1a. CI! Thlo! DoI Nroembroil"mgui �·Il{m Fem. Vice·Cmpe1o
TOIllI!j.o I'IW:is1iI. CI! �.QIo! t,01 Nroembroil"mgui M:iriD. Fem. Cmpe10
TOIllI!io MllCb1a CI! Thlo! DoI c Nroembroil""-';",,,, lrof1lrdil. FOIIl.. Vice· Cm.l)l1o

Convictos da grande colaboração prestada para o desenvolvimento esportivo de nossos Edbcandos, reservamo-nos ainda o

direito de destacarmos o prestimoso apoio recebido de seus familiares, que em nós confiaram, impulsionando-nos para a

conclusão do "Projeto Esporte e Lazer",

SÃO PAULO - Após 18

anos sem títulos, o Santos

conquistou o Campeonato
Brasileiro, ao vencer o Co

rinthians, por 3 a 2, na tarde

deste domingo, no Mo

rumbi. O time de Parreira

precisava vencer por dois

gols de diferença. Na soma

dos resultados, a equipe de

Leão ficou com 5 a 2. Ra

binho, o destaque do jogo
ao lado do goleiro Fábio

Costa, EI�tno e Léo, mar-,
caram para o Santos. Dei

vid e Andersen fizeram

para o Corinthians. Essa é

a primeira vez que o time

da Baixada Santista vence

a competição nacional

com esse nome. Antes, ha

via conquistado o Torneio

Roberto Gomes Pedrosa,
uma vez, e a Taça Brasil,
em cinco oportunidades.

Os jogadores santistas

se reapresentaram ontem,
na Vila Belmiro. A convo

cação foi feita pelo técnico

Emerson Leão, que pro
meteu comemorar o título

dentro da sua casa. Na

seqüência, os atletas foram

dispensados e entraram no

período de férias. A rea

presentação, para o início

da pré-temporada, deve

acontecer em 5 ou 6 de ja.
neiro. O técnico Leão espe.
ra contar com suas princi.
pais estrelas para a dispu�
da Taça Libertadores.
O técnico do Corinthians
Carlos Alberto Parreira'

,

disse, após a derrota para
o Santos, que chegou a

sonhar com a conquistado
título quando sua equipe
fez o segundo gol. O San.
tos fechou o primeiro tem.

po da decisão vencendo

por 1 a 0, mas o Com
thians teve forças para virar
o placar no segundo ten

po, antes de permitir a rea·

ção santista, que deu nún»
ros finais ao jogo. "Entrar
em campo com desvana

gem é muito mais difícil

A tarefa não é mole. Não

é só fazer dois gols, é tam

bém se preocupar em não

tomar. Quando o Sanio

marcou o primeiro gol,
ficou muito tranqüilo, o

que dificultou mais a nossa

vida. Mas agora é hora de

relaxar, esquecer futebol]
que teremos poucos dias de

folga.
O ano que vem seIÍ

complicado, porque va·

mos disputar uma Libero

dores."

NOTAS---,---
COMERCIÁRIOS
Sábado passado, foi disputada a final' do 6° Campeonato
dos Comerciários. Na classificação geral, Denan Decül1l·

ções/Anape conseguiu garantir o título de ca±npeão, seguido
do Tio Patinhas e Mannes Mangueiras. O jogador da

Mannes Mangueiras, Jurinei Carraro, foi o artilheiro,
marcando 25 gols. O goleiro menos vazado foi Gledson

Flores, do Tio Patinhas, com 21 gol sofridos.

Fu:rEBOL MASTER
O Internacional Futebol Master de Jaraguá do Sul recebeil
neste final de semana o Grupo Esportivo Democrata, de

São Bento do Sul, e realizou jogo amistoso. O time visitJln�
derrotou a equipe da casa, por 4 a O.

LOTERIAS
Megasena Lotomania Loteria Federal
concurso: 422 concurso: 275 concurso 03694

12 - 37 . 43 - 55 . 56 - 60 1 O - 1 4 - 20 - 22 - 10 _ Prêmio: 42.797
23 - 25 - 32 - 33 - 20 - Prêmio: 09,808

Quina 34 - 42 � 43 - 51 - 30 - Prêmio: 04.865
concurso: 1084 65-71-75-84- 40 - Prêmio: 55.453

09 - 31 - 49 ·56 . 72 85 - 87 - 90 - 91 50 - Prêmio: 22.373
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Handebol de Jaraguá do

Sul destaca-se na Taça se

JARAGUA no SUL - A

equipe AD�J /Vê Ma.is!
PME particlpou d� atrvi

dadeque registrou o encer

ramento do ano, a Taça
Santa Catarina de Hande

bol, categoria Mirim (até
13 anos), feminino e mas

culino, realizada na cidade

de Criciúma. Comandado

pelo técnico Ademir de

Oliveira, o grupo mascu-

n. lino conseguiu garantir a se

gunda colocação da com

petição, ficando atrás do

time da Escola Aderbal

n. Ramos da Silva, de Floria

!. nópolis, e à frente de Tuba-
rão. Entre os atletas-desta

e

I ques, o jaraguaense Jefer-

m.
son Maestri foi considera

� do o goleador e armador
direito da taça, marcando

n.
35 gols.

No feminino, a equipe
OI

de Jaraguá do Sul, coman-

dada pelo técnico Emer
son Cesar, ficou em quarto
lugar, ficando atrás de Tu

barão, Criciúma e ADBlu,
de Blumenau. Na oportu
nidade, as atletas Grace

Kelly Fodi, 12 anos, e Aline
Cintia Cardoso, 13, foram

votadas para integrar a

seleção catarinense.

Na próxima quinta
feira, será realizado um

conselho arbitral para dis
cutir calendário de ativida

des de 2003, além de en

tr}!ga de troféus, na AABB,
em Florianópolis. A equipe
ADHJ/Vê Mais/FME vai
receber troféu de primeiro
lugar no Campeonato Es

tadual de Handebol, cate

goria Cadete, feminino; se

gundo lugar no Infantil,
masculino; segundo no Mi

rim, masculino, e terceiro

na Infantil, feminino. (FR)

escola ou matricular-se em

aulas de capoeira podem
telefonar para 371-1224,
ou 9975-9163. (FR)

Classificados do CORREIO00

POVO é negócio certo!

Ligue para o 371-1919, e confira!
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ISATISFATÓRIO: TOMAZELLI DESTACA A ATUAÇÃO DOS CLUBES E O PRESTíGIO DA COMUNIDADE

Presidente da LJF aponta as

principais atividades de 2002
JARAGuA DO SUL - Na

avaliação geral das atividades

promovidas este ano, o pre
sidente da LJF (Liga Jara
guaense de Futebol), Rogé
rio Tomazelli, considerou os

resultados satisfatórios,
analisando principalmente a

crescente organização dos
clubes. ''Aos poucos, os diri

gentes estão se conscienti

zando a respeito da necessi

dade de trabalhar em con

junto para conseguir tornar

o futebol de Jaraguá do Sul
um esporte emergente. So
zinho não tenho condições
de fazer quase nada, preciso
do apoio e colaboração dos
clubes para realizar as com

petições previstas a cada

ano", destaca.
Entre os destaques deste

ano, Tomazelli ressalta a co

memoração do cinqüente
nário, celebrado no dia 9 de

junho. O evento reuniu mais

de 235 pessoas, entre atletas,
dirigentes de clubes e joga
dores que marcaram época
no futebol jaraguaense. Na
oportunidade, o presidente
da entidade esportiva efe

tuou o lançamento oficial da

obra que registra os princi
pais momentos da Liga, du

rante os 50 anos de história.

que os campeonatos come

çam em março, com a Se

gunda Divisão de Amado

res, Taça dos Municípios e

o Sênior. No segundo se

mestre de 2003, acontece a

Primeira Divisão de Ama

dores e o Campeonato das

Escolinhas. "Desde já, apro
veito para agradecer o

apoio da Rede de Postos

Mime, da Polícia Militar, da

Junta de Justiça Desportiva,
a arbitragem e a comunida

de, que tem cada vez mais

prestigiado nossos eventos",
diz. (FABIANE RIBAS)

campeonato", considera.

Ao todo, foram marcados
178 gols, em 48 jogos, nos

aspirantes, e, nos titulares,
foram registrados 168 gols.
"Esses números apontam
que o nível técnico das equi
pes subiu bastante também,
se comparado com anos

anteriores", enfatiza. Ao fim

da competição, a Liga con

vidou os jogadores-desta
ques e constituiu a primeira
seleção, que vai representar
a entidade quando solicitada.

No próximo ano, 0- o

presidente da LJF comunica

Cesar dunkeS/CP

Rogério Tomazelli diz que ala Divisão contou com melhoras no nível técnico

Divulgação

Equipe que garantiu o título de campeã para o Município

mais dois contra-ataques ful

minantes, com Aldiomir e

Carlito Mannes, ampliou o

marcador para 3 a l
, aos 26

e 27 minutos. O Barro Bran
co ainda descontou, com

gol do atacante Gilmar, no

último minuto do primeiro

Com este livro, Tomazelli o

recebeu do Ministério da
Cultura o registro do ISBN,
que torna a obra reconheci
da na biblioteca nacional.

O Campeonato da Pri

meira Divisão de Amadores
deste ano contou com a

participação de duas equipes
que há tempos não integra
vam competições da Liga.
"Foi muito bom ter de volta
o Caxias, de Santa Luzia, e

o Cruzeiro, de Massarandu
ba. São dois times que se re

estruturaram e entraram

bem na briga pelo título do

tempo. Na segunda etapa,
aos 10 minutos, com mais

um gol de Cláudio, novo

empate da equipe do Barro

Branco. A reação da Prefei
tura veio em seguida, aos 12

minutos, com o segundo
gol do jogador Almir. A

Equipe da Prefeitura vence campeonato de Futebol Suíço
GUARAMIRIM - Numa

partida emocionante e dis

putada com gramado pesa
do por causa da chuva, a

equipe da Prefeitura de Gua

ramirirn sagrou-se campeã
da segunda edição do

Campeonato Sênior de Fu

tebol Suíço, ao derrotar a ,

equipe do Barro Branco,"
pelo placar de 5 a 3, no últi-.

mo sábado, às 18h15, no

campo da Recreativa Stein,
na EstradaJacu-Açu, Bairro

Rio Branco. A equipe do
o

Barro Branco saiu na frente,
abrindo o placar aos 17 mi

nutos, com gol �e Cláudio.

Depois de muita pressão a

equipe da Prefeitura chegou
ao empate, aos 24 minutos,
com gol de Almir, e em

TERÇA-FEIRA, 17 de dezembro de 2002

o Batizados de capoeirasa

� envolveram 150 pessoas
Be JARAGuA DO SUL - A alimento não perecível, que

Escola Capoeira Porto da serão entregues para famí-
Barra promoveu o primei- lias carentes de Jaraguá do

�.
ro batizado de capoeira, Sul.

�. onde aproximadamente 25 Mestre Joãozinho in-
alunos trocaram de gra- forma que, para o mês de

duação, no teatro do Cen- abril de 2003, a escola pre-
tro Cultural do Município tende realizar outro batiza-

(Scar). O evento contou do, em Jaraguá do Sul e

Com a presença dos mes- Corupá, desta vez com 24

�
tres Pequeno e Paulo, de horas de duração. "Mas na

I. São Paulo, e Dendê, de próxima oportunidade va-

� Blumenau. "Na avaliação mos envolver entre 70 e

la geral que fizemos sobre a cem capoeiristas. As ativi
I atividade, consideramos dades vão começar numaD, bastante positivo. Também sexta-feira e acabar apenas

nos surpreendemos com a no domingo, nas cachoei-
receptividade da comuni- ras de Corupá, com direito

�ade", destaca o proprie- a caminhada ecológica e ar-

ano da escola e mestre de recadação de alimentos,
cap

.

cerra, João Carlos da agasalhos, entre outros do-
Silva (mestre Joãozinho). nativos", destaca.

Na Oportunidade o As pessoas interessadas
P'b!' .

'

U Ico pôde assistir ao em conhecer a estrutura da
show d

.
.

os mestres que par-
ticiparam do encontro. Pa-
ra assistir ao evento era ne

cessári Io evar um quilo de

equipe da Prefeitura confir-

o

mau a vitória e a conquista
do título aos 25 minutos da

etapa final, com gol de
o

Amauri. Em seguida as qua
tro melhores equipes da

competição receberam tro

féus e medalhas das mãos

do secretário de Esportes,
Lazer e Promoções de
Eventos, Luís Antônio
Chiodini. O árbitro Nivaldo
Giovanella apitou a final. Na

disputa pelo terceiro lugar,
vitória da equipe São Pedro,
de Guarniranga, por 5 a 3,
sobre a equipe do Restau
rante Represa.

O campeonato come-
.

çou no dia 20 de outubro,
com a participação de 11

equipes.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Esta orquídea é identificada como Le. Exímia Flamea Além das orquídeas existem outras espécies de plantas Elas demoram de i a 8 anos para se desenvolverem
I .

.

BELEZA: GERHI;\RD ENDER, DEDICA-SE, AO LONGO DOS ANOS, AO' CULTIVO DE ORQuíDEAS, UMA DAS FLORES MAIS LINDAS E COBiÇADAS DO PLANETA

Paixão de infância se transforma num .hobbv
razão de sua nominação diferente. Há espécies raras,

como a C. Walkeriana (Estrela da Colina), que chega
a valer até R$ 500,00, por planta. Quando pequena,
as orquídeas levam em torno de 7. a 8 anos para se

desenvolver, dependendo, entretanto, da maneira

como são tratadas.

Gerhard Ender acumula vários troféus e ceni

ficações de exposições que fizera em diversos locais

do País. Na Festa das Flores, em Joinville, ele partici
pa há 5 anos. "Não tenhó preferência, mas me orgu

lho das três criações que realizei, dando vida às lubri

das LC Exímilia Flamea, C. .Adandiae com C. Forbehsie

C. Schileriana com BC. Walteriand', diz. (JULIANA ERTHAl)

}ARAGUÁ DO SUL - Seja pela variedade de cores,J cia. MOntou em sua propriedade um orquidário parti- descobertas e classificadas por estrangeiros, eis a

delicadeza, forma exótica, fragrância, a orquídea en

canta em qualquer lugar do planeta. Com Gerhard

Ender, 66 anos, o feitiço não foi diferente. Ele conhe

ceu sua primeira orquídea na infância e não parou
I

mais de correr atrás de suas variedades. Atualmente,
são mais de 300 espécies diferentes.

Há duas décadas ele deu vida ao sonho de infân-

Gerhard Ender deu vida ao sonho de infância

São regadas com a água das chuvas e do ribeirão

cular, o maior em Jaraguá do Sul, e, ao longo dos

anos, dedica-se para sua manutenção. Há orquídeas
por toda parte, vivem em estufas e agarradas nos

troncos das árvores. Todas cuidadosamente identifi

cadas e regadas somente com a água das chuvas ou

do ribeirão, que existe próximo ao orquidário.
Ender explica que no Brasil estas plantas foram

Recebeu vários troféus e certificados em exposições

Orquidário reúne mais de 300 variedades em� espécies

tn,_.
v

.
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