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lncidência é o primeiro caso dessa virose que afeta o sistema nervoso dos suínos já registrado na história da

pecuária na Região Norte Catarinense, segundo constatação dos técnicos do Escritório da Cidasc, em JS
I

Granja de suínos de Rio Cerro

registra ri. doença de Aujezky
, .

Granjeiro adquiriu os suínos .contaminados
de uni abatedouro da região (autuado e multado

pela Cidasc), que, por sua vez, trouxe os suínos

de uma propriedade do município de Presidente
Castello Branco, no Meio-Oeste do Estado.

PÁGINA 6

--oMEGA�
AUTO ELÉTRICA E PELlCULA

Fotos: Cesar Junckes

Planilha contendo os custos alegados pela empresa
está com o prefeito Irineu Pasold.e aguarda resposta

Atletas da Malwee realizaram ontem à tarde a pri
meira avaliação física do ano, no Parque Malwee

Cartão Jaraguá quer teajustar
estacionamento para R$ 1,10

Equipe se reapresentou ontem

para exames médicos, em JS
Empresa alega quedesde 1997, quando o sistema

cÍe Estacionamento Rotativo foi instalado, o valor

do cartão da hora estacionada não passa de R$ 0,60.
PÁGINA 7

Os jogadores da equipe Malwee de futsal se rea

presentaram ontem pela manhã, no Laboratório Pa

sold, onde fizeram alguns exames de saúde.
.

PÁGINA 12

I

II
'I

II

Gerente administrativo da Palo
New, Antônio Marcos Vargas, diz

que os acusados sabiam onde
ficava o cofre. Página 10

Bretzke demonstra

profissionalismo
A Bretzke Alimentos Gostosos

reestruturou a empfesa e em 2002

já contabilizou um faturamento de

34%. A abrangência da marca é

uma das principais metas para este

ano.
II

I
rPÁGINA 4

Material escolar é

o tema das vitrines
Consumidores sentem-se

atraídos com a disposição dos

materiais escolares nas vitrines,
mas estão cautelosos no momento

da compra e não se deixam agir
por impulso.

'

PÁGINA 5

Encontrado vestígio
de desaparecido

A Delegacia de Polícia Civil do

Município encontrou indícios

(ossos, relógio e uma bota) que I'I
podem elucidar o desapareci-
mento de Vilmar Jurk.

PÁGINA 10

Moedas
COMPRA VENDA

COMERCIAL 3.3100 3.3150

PARALELO 3.3500 3.4300

TURISMO 3.2100 3.3500
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r Erros e acertos à

parte, a verdade é quel

o novo Código Ciuil
brasileiro está aí, e

vai vigorar por tempo

TERÇA-FEIRA, 14-de janeiro de 20

o assalto dos bancos
EMANUEL GONÇALVES DA SILVA - Consultor de Dívidas
(www.sosdividas.com.br)

Você que está neste momento iniciando a leitura deste artigo, não

esqueça de ágradecer a este jornal pela coragem e principalmente
demonstração de independência em reproduzir na íntegra esta coluna.
O que os bancos estão metendo a mão nos contas correntes dos cli'entes
em todo o Brasil durante todo este período da falsa estabilidade da
economia é uma festa! Acontece que no mês passado, quando se

encerrou o ciclo do atual governo, a coisa virou um verdadeiro assalto!
Estão debitando com mais freqüência taxas e mais tarifas, diferenças

de CPMF inventadas para aumentar seus lucros, lucros estes que já
são arbitrários, ilegais e extorsivos, vindos através dos juros imorais

que são cobrados emcima de qualquer inadimplência e levando muitas

empresas e pessoas a total falência. Meu Deus do "céu, será que vamos
continuar passivos, resignados, acuados e indefesos, como ternos sido,
mesmo sendo assaltados escancarad�ente como vem aconte�endo?
O que tem de gente que tinha R$ 10,00 em C01)ta corrente e de uma
hora pra outra vai tentar sacar e só encontra R$ 6 e pouco, de um dia

pra outro, só encontra R$ 3 e pouco é simplesmente incalculâvel., '

Quem tem muito I dinheiro também vem sendo assaltado, só que
passa por cima e deixa pra lá em função da bajulação-realizada pelos
super bem treinados gerentes de contas, nas milhares e milhares de

agência espalhadas de Norte a Sul, Leste a Oeste do Brasil, simplesmente
para FAZER RECEITA em cima dos RESIGNADOS correntistas...

Imagine, meu caro amigo ou amiga, que situação estamos vivendo,
todos dependemos de banco pra tudo' e eles vivem, livremente, sem

qualquer fiscalização, debitando, debitando e debitando tudo que querem
e bem entendem na sua conta corrente. Se você que está lendo meu

artigo agora, por acaso, for 'um gerente de banco, sabe muito bem o

que quer dizer fazer receita!! Quem estiver, dentro de um banco,
conversando com úrn gerente, pergunte a ele assim: ''Amigo, como vai
a campanha de fazer receita de vocês"??? Garanto que ele vai olhar

arregalado e surpreso pra você, pois trata-se de um termo utilizado

internamente entre ele e sua diretoria. O pior é que não vejo muitas

perspectivas de mudança nesta situação. Ao contrário que a grande
maioria pensa, o novo presidente Lula não vai ter forças para enfrentar
estes "vampiros" porque sua campanha politica foi significativamente
financiada pela Febraban (Federação Brasileira dos Bancos). Tanto

que, na campanha, Lula concentrou seus temas em cima dos pobres e

miseráveis, que, diga-se de passagem, nem conta em bancos têm!! Quem
constitucionalmente deveria fiscalizar o sistema financeiro seria o Banco
Central do Brasil. Mas como, se quem vai' presidir o Banco Central é
um banqueiro?? Se ele treina, treina e vive descobrindo fórmulas para
orientar sua equipe a fazer receita nos indefesos e resignados
correntistas, como vai comandar a instituição que justamente deveria
coibir esta prática?? Não tem sentido, gente! Claro, ele vai deixar agir
exatamente como aconteceu, ou seja, vão continuar livres, sugando
centavo por centavo, real por real, do suado dinheiro da população.
Ahl tem a Justiça, mas quem vai reclamar dois, oito, dez, 18 ou 23 '

reais" 'que tiraram de sua conta 'corrente? Deveria? Sim, deveria. Mas
entre deveria e acontecer existe todo um processo educacional que
nos leva a outro tema. 'Conscientização... Só existe uma solução, a

única que está a nossa disposição: ''A rnobilizaçâó"!'
Não gosto dos argentinos, mas fico com inveja deles quando vejo

na TV os panelaços das pessoas na rua botando a boca no mundo e,

por pior que a situação esteja, reclamam, se mobilizam e conseguem, a

curto, médio ou longo prazos, mudar a situação. É isto que temos que
fazer, de forma ordeira, sem quebradeira ou violência, mas, não

podemos continuar sendo assaltados como" vem acontecendo!!!
.

Sei que muitos segmentos da mídia, principalmente da grande mídia,
'rl}ã(').,y�,�, reproduzir. este artigo,.mas sei que a maioria, pelos menos na

<g#ari1i��d�; v�:l;.di:tq.éiramente independente e descomprometidos, vai
1 t,,'" l '.. -'i ��. ..".

reproduzir, "na íntegra, e, com isto, prestar um serviço ao, seus leitores.
De cada mil leitores com conta bancária, todos mil estão passando
pelo que estou afirmando neste artigo!!

Vamos" parar de ser resignados. Vamos pra rua e botar a boca no

mundo, porque, muito desta crise é conseqüência de estarem tomando
seu dinheiro e, conseqüentemente, você não pode utilizá-lo nas suas

necessidades. Rebele-se!

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para a Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246,
Centro, ou pelo e-mail: redacao@jornalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou

telefo�� pára contato, O jomal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográfícas e
gramaticais' necessarlas, .

Natimorto civil

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclu�ivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jornal

Mais de 175,7 milhões de
brasilettos estão, desde o último

sábado, regidos por urn novo

código, o qual deverá ser res

peitado e cumprido à risca. De

pois de tramitar por 27 anos no

Congresso Nacional, o novo

Código Civil foi sancionado em

10 de janeiro do ano passado, e

substitui, agora, o elaborado.
em 1916. A maioria dos 2.045

artigos não foi alterada, mas

apenas reavaliada e adaptada à

atual realidade. Mal entrou em

vigência e já precisa ser revisto.

Nãb avançou, por exemplo, em

áreas consideradas vitais, como

as questões que envolvem ex

periências genéticas e comércio

eletrônico. Outros assuntos

pertinentes foram tangenciados
durante as "discussões, para que.
os legisladores não precisassem
tratar de temas considerados
em formação, ou polêmicos, ou

ainda impopulares, como é o

caso dos relacionamentos entre

pessoas do mesmo sexo. Quan
to aos homossexuais, o relacio

namento formal não foi defi
nido como leg�, <::.� divisão de

"

bens não é tratad� 'tomo deve
ria. O caso da guarda do filho e

a tutela dos bens da cantora

CORREIO DO POVO
Publicado desde 1919

Diretor-presidente: Eugênio V. Schmockel

indeterminado

de um condômino probi
mático é outra nova regra,

que estão em atraso com'

mensalidades t�rão reduçãon
pagamento de multa, rnoti

de grande polêmica. O no

código incorpora o que ante!

era estabelecido pelo Código
Defesa do Consumidor e es

belece uma multa de apen
2% para o condômino que atrl

sar o pagamento da mens
'

dade no prédio, e não fi i

10%, como determinava a I

anterior. O poder de confs
de imóveis de pessoas em dé�
tocom a Receita Federal; a PO!
sibilidade de anulação de nl

gócips celebrados em decon'
cia de lesão ou estado de peng
e a divisão da herança e

partes iguais entre pais, filho

cônjuges também enquadr
"

'se como das mais importas'
alterações. Em casos de sepal
ção conjugal, a mãe passa
perder a preferência pela gu
do filhC?, e o homem podei
exigir pensão aymentícia
mulher. Erros e acertos à parti,
a verdade' é que o novo Códi
Civil brasileiro está aí, e vai

.

gorar por tempo .indeterf
nado.

Cássia Eller e a sua ex-com

panheira Maria Eugênia Mar

tins é o exemplo mais atual de
como tais assuntos são relevan

tes e precisam ser tratados. A

decisão da Justiça, inédita no

Brasil, deu a tutela da criança
para Maria Eugênia. No entan
to, colocou em xeque o Código
Civil, que não cita o assunto.

Dentre as principais novi

dades estão a igualdade entre

marido e mulher na condução
da vida familiar; onde extin

gue-se a expressão "�hefe de

familia", e a impossibilidade de

anulação do casamento, caso o

marido descubra a perda da vir

gindade da mulher; A maiori

dade civil caiu de 21 para 18

anos, idade possibilitando ago
ra, por exemplo, a abertura de
urna empresa por esta pessoa

" que completa 18 anos.
""

A possibilidade de expulsão
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o ex-prefeito Antonio Carlos Zit;nmermann (pMDB)
está confirmado como secretário-adjunto na Secretaria

de Administração do Estado. Vai atuar em função
bastante próxima, portanto, do governador Luiz Henrique
da Silveira, com quem há muitos anos mantém estreitos

laços de amizade. Com isso, o nome de Zimmermann

deixa de ser cotado para a Secretaria de Desenvolvimento

Regional. Ele pontificava a lista dos nomes comentados

para a secretaria, até porque é peemedebista histórico.

Zirnmermann trabalhou pela eleição de Luiz Henrique
desde o primeiro momento da campanha e colhe prêmio
pela dedicação. No ano 2000, amargou derrota quando
tentava a reeleição para prefeito em Guaramirim, sendo

derrotado pelo atual prefeito, Mário Sérgio Peixer (PFL).

AUDIÊNCIA
Qualquer possibilidade
de algum nome supra
partidário vir a assumir a

Secretaria de Desenvolvi

,mento Regional na Mi

crorregião do Vale do

Itapocu pode ser consi

derada sepultada. O ex

deputado estadual Ivo
Konell (PMDB) vai ser

enfático em defender o

espaço político peeme
debista em audiência que

I está buscando com o go
vernador Luiz Henrique
da Silveira, para esta

semana. E até porque o

PMDB da região não co

meteria um tal desatino,
abrindo mão dessa

oportunidade. Seria uma

infantilidade.

TARDE DEMAIS

Não são poucas as pes
soas que comentam o bu
raco que ficou pelo fato
de o médico jaraguaense
Vicente Caropreso
(PSDB) não ter sido re

eleito deputado federal.
Havia consenso generali
zado entre muitas lideran

ças sobre a importância
do trabalho do ex-depu
tado, que, no entanto, não

recebeu o devido reco

nhecimento no momento

decisivo: na hora do voto.

Diante disso, nada mais
resta para a Região do
Vale do Itapocu do que
assistir aos acontecimen
tos em Brasília, agdra com

Lula no poder, sem, um

representante direto.

COM DEFEITO
O novo Código Civil chega sob enxurrada de reclamações.
Não faltaram, na imprensa nacional, observações sobre a

omissão em questões bastante atuais, corno normas para
coibir o mau uso da Internet, a união entre homossexuais
e até sobre uma das fronteiras novas do conhecimento,
que é a clonagem de pessoas. Acontece que o código
pr�cisa, doravante, ser atualizado mais freqüentemente.
Não em ritmo de século 19.

ENTRE ASPAS
"É melhor ficar esperando em casa ou fazendo
lanche em um posto de combustível do que passar
horas de tensão com o tráfego congestionado."
(Governador Luiz Henrique da Silveira; avaliando de
forma positiva a colaboração de caminhoneiros que
estão optando em utilizar a BR-10l após às 22 horas)

Dr. Pedro Chuj i Hiahimori
CRM 2678

Dr. J:vo KIlut Andera .J'únior,
CRM 8879

Dr. Daniel Antonio Wulff

CRM 8835
M

'

ell1bros titulares da sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia

"�
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• PREFEITURA: PRESIDENTE DA CÂMARA ENTENDE QUE FALTAM PRETENSÕES POLíTICAS AOS ESCALÕES

Cacá diz que prefeito deveria

aproveitar e mudar secretariado
]ARAGuA DO SUL - o

presidente do Legislativo
jaraguaense, Carione Pava

nello (PFL), o Cacá, enten

de que o prefeito Irineu

Pasold (PSDB) deveria

aproveitar o intervalo de

férias no serviço público e

fazer profunda mudança
nos escalões da administra

ção municipal, colocando

pessoas com objetivos po
liticos na equipe de gover
no. Na opinião dele, "Pa

sold faz bom governo mas

precisa de uma equipe
mais motivada politica
mente", o que resultaria em

"melhor atendimento à

população e valorização
dos partidos".

Para Pavanello, nesta

_

segunda etapa do governo,
o prefeito deveria dar

oportunidades para as pes
soas com vinculações e

propósitos políticos bem

definidos: vereadores, pre
tendentes a candidatos a

vereador, membros e mili

tantes partidários. "O pre
feito acaba levando a carga
da ausência dessa faceta

em sua equipe", avalia Ca

cá. Ele recomenda tam

bém que as lideranças da

regi,ão assimilem definitiva

mente a lição das últimas

eleições, quando os parti
dos não conseguiram che

gar a um denominador co

mum, e, à exceção do PT

(com Dionei Walter da

Cesar Junkes

Pefelista entende que Pasold deve dar oportunidades agora para quem tem veia política

Silva), não elegeram ne

nhum deputado estadual.

Segundo o vereador, o

PFL não pode mais ser

apenas coadjuvante e, por
isso, desde já deve pensar
nas eleições municipais, que
vão acontecer no ano que
vem. Segundo ele, o PFL

também precisa "deixar de

ser bonzinho", como tem

sido com o prefeito Pa

sold, "apoiando sem rece

ber praticamente nada em

troca, e com o vice-pre
feito Moacir Bertoldi

(PPB), que teria "assumido

compromisso de apoiar o

candidato a deputado esta- -

dual pelo PFL, mas faltou

com a palavra". O vice

prefeito concorreu ele pró
prio a deputado estadual

pelo PPB. "Bertoldi alegou
que só abriria mão se o éa�- I

didato fosse o Alcides Pa

vanello, mas todo mundo

sabia que o Alcides não se

ria mais candidato", critica

Carione.

-,

Na opinião do verea

dor pefelista, as eleições do

ano passado "deixaram a

dura lição da falta de uni

dade" e se o PFL, PPB,
PSDB e outros partidos
não souberem mudar de

atitude, estarão "pavimen
tando caminho para a vitó

ria do PMDB ou do PT

nas eleições pela Prefeitura

de Jaraguá do Sul". Ca

rione diz que, diferente

mente do que alguns pen
sam, o deputado estadual

Ivo Konell (pMDB) "não

está morto para a política"
e ainda é, ao lado da

mulher, Cecília Konell, o

grande catalisador de votos

entr; os peemedebistas".
SECRETARIAS REGIO

NAIS- Pavanello acha que
o governador Luiz Henri

que da Silveira procura
"sarna pra se coçar" com

a instalação das secretarias

Regionais de Desenvolvi

mento, porque terão que
acumular muitos interesses

e facilmente se transfor

marão em instrumentos

locais de críticas e reclama

ções de todo. tipo, se falha

rem em seus objetivos.
"Vão se tornar meros cen

tros de reclamação e la

mentação se não tomarem

cuidado", acrescentou.

KonellbuscaaudiênciacomLHSparadecidirSecretariaRegional·
FLORIANÓPOLIS/]ARA

GUÁ DO SUL - O ex-depu
tado estadual Ivo Konell

(PMDB) tenta, desde on

tem, conseguir uma audiên-
,- -

cia com o governador Luiz

Henrique da Silveira, que
pode ser decisiva para de
finir a titularidade da Secre
taria de Desenvolvimento

Regional. O próprio depu
tado admite pretender o

cargo e se não conseguir seu

objetivo, diz (emrazão dos
mesmos problemas que já

o impediram de concorrer

nas eleições estaduais), vai
indicar um nome do

PMDB, possivelmente o

de sua mulher, Cecília
Konell. A audiência com

LHS aconteceria ontem,

segundo o ex-deputado,
mas acabou ficando para
amanhã (quarta-feira), por
causa de um compromisso
do governa40r em Brasília.

As titularidades em

outros cargos do governo
estadual em Jaraguá do Sul

e região estão praticamente
confirmadas. Na Delegacia
Regional de Polícia vai assu

mir Djalma Alcântara da

Silva (genro de Konell), que
substituirá ao delegado'
Adalberto Manoel Ramos,
que exerceu a função nos

últimos 4 anos. Na Celesc

(Centrais Elétricas de Santa

Catarina), a permanência de
Luiz de Freitas MelroNeto
é dada como certa. Melro

Neto compareceu esta

semana na capital do Estado,

quando o assunto esteve em

discussão com a direção da

erppresa. O bom desem

penho da agência da Celesc

em J araguá do Sul, com

resultados superiores aos de

outras regionais da Celesc
no Estado, foi fator decisi
vo pela permanência de

Melro Neto.

Já o administrador do

Presídio Regional, Ivo

Ronchi, que há ;irios anos
,

\

responde pelo cargo, sera '

mantido na função.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IREESTRUTURAÇÃO: EMPRESA ADOTOU MEDIDAS ESTRATÉGICAS PARA RECONQUISTAR O MERCADO

Bretzke Alimentos registra
faturamento de 34% .em 2002

]ARAGuA DO SUL - A

Bretzke Álimentos Gostosos

contabilizou um crescirnénto
de 34% no faturamento em
2002 e prevê para este ano

chegar aos 20% de venda físi- .

ca. De acordo com o diretor

presidente, Guida Bretzke,
este índice foi possível em

razão de uma política de re

estruturação da empresa, que
contou essencialmente com o

comprometimento de todos
os interessados em reconquis
tar a credibilidade da marca.

Esta administração panicipari
va foi, acima de. tudo, uma

necessidade, pois no dia 26 de

junho de 2001 a empresa en

trou naJustiça com o pedido
.de concordata preventiva.

Segundo Bretzke, pára
dar a volta por cima-algumas
das medidas adotadas foram

a redução de itens de linha que
não eram rentáveis, como a

quantidade de variações de

embalagens e sabores, o au

mento no número de distri

buidores e revendedores, apri
moramento da qualidade do

Fotos:Cesar Junckes

Bretzke explica as medidas adotadas depois do pedido de concordata

produto bem como o investi

mento em publicidade. Um

exemplo foi o patrocínio ao

evento de entrega do prêmio
Tap de Marketing, da ADVB

(Associação dos Dirigentes de
Vendas do Brasil), que aconte

ceu no Clube Atlético Bae

pendi, em dezembro, e con

tou <tom os maiores estrategis
tas do Estado.

No entanto, para a em

presa obter lucro e rentabi-

lidade, a outra alternativa foi

a diminuição no quadro de

funcionários. ''Mesmo assim

a Bretzke contabilizou em

tomo de 120% a produtivida
de neste período", garante. A,

primeira parcela da concorda:

ta foi quitada em 2002, sendo

que a segunda e últÍma ve�ce
em junho. Bretzke acredita

.

que a confiabilidade dos con

sumidores, varejistas e forne

cedores está cada vez mais

consolidada e a transparência
da empresa é imprescindível
quando se pretende :tingirum

,resultado. Para 2003, Guido

Bretzke, que assumiu a dire

toria no mês anterior ao anún

cio da concordata, adianta que
suas expectativas são capitali
zar a empresa e desenvolver
airida mais a abrangência da

marca, tanto em âmbito na"

cional quanto internacional.
(JULIANA ERTHAL)

Lojistas deJaraguá do Sul iniciam as liquidações de verão
]ARAGuA DO SUL - o

comércio se desdobra em

mimos para atrair os clien

tes, com promoções que
oferecem descontos de até

50% no pagamento à vista,
o parcelamento de cinco

vezes no cheque ou crediário.
Há quem aproveite' este pe
ríodo para gastar o dinheiro
referente ao décimo terceiro
salário. É o caso da atenden
te janaina Chaves, 24 anos.

Ela afirma que este é o me

lhor período para as com

pras, haja vista que muitos

dos produtos em exposição
são de primeira linha.

"Consigo economizar em

torno de 20% neste perío
do", garante.

O sócio-gerente da
Passarela Modas, Gilberto

João Feiten, confirma esta

atitude adotada por Janaina

e acrescenta que as clientes,
ao serem avisadas, não per
dem a oportunidade. Feiten Consumidores aproveitam os descontos promocionais de queima de estoque

afirmou ainda que a loja,
antecipou para o dia 6 de

janeiro as liquidações de ve-

constata. Ele afirma tam

bém que no final do mês

de março acontece o lança
mento da coleção de outo

no/inverno. Já na loja Ma

kenji, do Shopping Center
.

Breithaupt, a data para o

início das liquidações ainda

não puderam ser divulgadas,

mas o subgerente Adriano

Maciel Kammchen garante
que este momento é sempre
aguardado pelos clientes.rão, que só aconteciam no

[mal do mês. "Esta medida "Iniciouse a promoção de

verão, que oferece um des

conto mínimo de 20% nas

foi adotada em razão dos

resultados de anos anteriores,
os quais não atingiram nos

sas expectativas de vendas",
compras à vista, no cadastro,
cartão e cheque." (JE)

I
EXAME
O guia de boa cidadania, edição especial da Revisb
Exame, inclui as Lojas Salfer entre as melhorei
empresas brasileiras em práticas sociais. Com sede em

Joinville, a Salfer se destacou pelo apoio a entidad�
de assistência a famílias. carentes, adotadas pelai
próprios funcionários das suas 29 unidades em Santa
Catarina e no Paraná. A Salfer comemora em fevereiro
'45 anos. A empresa sorteia hoje uma casa entre Oi

funcionários e inaugura no próximo mês mais um!

loja em Timbó e se prepara para receber a certifIcação
ISO 9001 :2000, inédita no setor de comércio varejista

,
,

CONSÓRCIO
Com os aumentos consecutivos da taxa Selic, o

consórcio passou a ser uma das melhores opções 'para
a compra de uma motocicleta. De acordo com o

presidente da Assohorida (Associação Brasileira de

Distribuidores, Honda), Pedro Freire, uma Honda

Titan, por exemplo, que representa 60% das venda!

de motocicletas Honda, consome 1 litro para 31

quilômetros rodados, enquanto um carro de mil

cilindradas roda cerca de 15 quilômetros. Para 2003,
a Assohonda prevê um aumento de mais 15% na

venda de motocicletas, que deverá passar de 860 mil,
, em 2002, para 1 milhão. Deste volume, a expectativi
é de que 800 mil unidades serão da marca Honda.

PESQUISA
Pesquisa realizada/pela CDL (Câmara dos Dirigentes
Lojistas) de Jaraguá do Sul sobre a contratação de

trabalhadores temporários devido ao aumento

extraordinário de serviço, principalmente nos últimos

meses de 2002, chegou ao seguinte resultado: das 30

lojas consultadas houve a contratação de 90

empregados temporários. A pesquisa foi realizada nos

dias 6 'a 8 de janeiro. Nos meses de novembro e

dezembro, o comércio observa um aumento fora dos

padrões normais de vendas e as empresas de pro·
dução. Tal aumento é motivado pela injeção de dinhei·
ro no mercado através do pagamento do décimo ter·

ceiro salário aos empregados.
I

EMPREGO TEMPORÁRIO
/

De acordo com o advogado Marcelo Beduschi, o

contrato de trabalho do empregado temporário não

poderá exceder a três meses, podendo ser prorrogado
mediante autorização do órgão local do Ministério
do Trabalho, mais nunca poderá exceder a seis meses,

"Em caso de demanda trabalhista perante a Justiça
do Trabalho, eventuais inadimplernentos de créditoS

trabalhistas ao empregado temporário poderão ser

exigidos da tomadora por aplicação da responsa·
bilidade solidária."

Especialização: Hospital de Clí1licas Estado do Rio de ,Janeiro
e Curso na Sociedade Brasileira de Oftalmologia do Rio de Janeiro

.

Fone: (047) 275·1150
Av. Mal. Deodoro, 776 • Spla 12 - Ed. Maximunn Cenfer

'e:,
,
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Acadêmico em contato com o

administrador de empresas
HENRIQUE TENSINI - Professor do curso de

Administração de Empresas

•

Colocar os alunos em situações desconhecidas, em

ambientes como a mata atlântica, estimulando-os a

tomar decisões, a planejar metas e a lidar com as pessoas.
É um método diferente de aprendizagem iniciado o

ano passado, com os alunos do curso de Administração
de Empresas. Nas atividades, os acadêmicos fazem

práticas de rafting, no município de Apiúna, e participam
do treinamento vivencial, em Corupá.

Através do treinamento descobre-se que o essencial

é controlar o medo e repartir a decisão, dando

oportunidade para as pessoas que fazem parte da equipe
buscarem a sua auto-realização, que nada mais é do

que poder participar das decisões. Observa-se que após
as atividades os alunos mudam o modo de pensar e

agir, desenvolvendo uma maturidade profissional. O

trabalho vivencial é desenvolvido em parceria com a

Outdoor Training, empresa especializada no segmento
'e gerenciada pelo empresário Carlos CoU. A empresa é

responsável pelos equipamentos e pela trilha.

Os jogos de empresas surgiram em 1956, com o

jogo Top Management Decision Game, desenvolvido

nos Estados Unidos pela American Management
Association. Os primeiros jogos de empresas foram

uma adaptação dos jogos existentes na área militar para
o ambiente empresarial e tiveram um grande impulso
com o advento dos computadores. Eles permitiram
que fossem elaborados modelos de jogos mais

complexos e com um alto nível de precisão. A

introdução dos computadores permitiu ainda que os

dados fossem processados com maio-r rapidez,
tomando os jogos mais dinâmicos. Atualmente, as

simulações empresariais, ou jogos de empresas, são um

importante instrumento de treinamento e

desenvolvimento gerencial.
Na verdade, estes jogos de empresas são abstrações

matemáticas simplificadas de uma situação relacionada
com o mundo dos negócios. Os participantes do jogo,
individualmente ou em equipes, administram a empresa
como um todo ou parte dela, através de decisões

seqüenciais, Eles também podem ser definidos como

um exercício de tomada de decisões em torno de um

modelo de operação de negócios, no qual os

participantes assumem o papel de administradores de

uma empresa simulada.
Os sistemas de simulação empresarial são gerais ou

funcionais, de acordo com o nível de abrangência' do

problema gerencial tratado. Os simuladores gerais são

elaborados para desenvolver as habilidades

administrativas dos gerentes de nível mais alto da

estrutura organizacional da empresa. Nesta situação as

principais áreas funcionais da empresa são consideradas.

Estes gerentes desenvolvem habilidades na tomada de
decisões ao nível de políticas da empresa, bem como

para coordenar esforços de modo a alcançar os

objetivos traçados. Já os simuladores funcionais são

elaborados para desenvolvet habilidades em áreas

específicas da empresa. Dentre estas áreas pode-se citar
a área de finanças, produção, marketing e recursos

humanos. O principal objetivo dos simuladores
funcionais é, portanto, o desenvolvimento de habilidades
nas tarefas básicas da área em questão.

ICOSTUME: CONSUMIDORES DEIXAM PARA A ÚLTIMA HORA AS COMPRAS DOS MATERIAIS

Material escolar ainda é pouco

procurado em .laraguá do Sul
}ARAGuA DO SUL - Os

enfeites natalinos cederam

espaço para os materiais

escolares nas vitrines do

comércio de J araguá do

Sul. Mesmo assim, a pro
cura ainda não atendeu as

expectativas dos lojistas
que apostaram intensa

mente em produtos com

os personagens infantis,
que apresentaram o re

corde de vendas em 2002,
como a boneca Barbie,
por exemplo. De acordo

com a gerente da Papelaria
Gejopel, Josiane Garcia,
com a alta do dólar, a linha

de papelaria (teve a maior

elevação nos preços em

2002, girando em torno

de 30%, bem como os

produtos que utilizam ma

téria-prima importada.
Segundo J osiane, as

propagandas influenciam

muito as crianças no mo

mento das compras, prin
cipalmente no que se re-

Cesar Junkes

Pessoas deixam para a última semana a compra do material

fere aos materiais escolares.

No entanto, muitos pais
são cautelosos e preferem
qualidade com preços re

duzidos a modismos.

"Trabalhamos com todas

as linhas de materiais es

colares e, à vista,
',

damos

desconto de 5%", diz.
É o caso do comer-

Pelo segundo ano a Fiat é
I

a marca mais vendida
SÃo PAULO - A Fiat

encerrou 2002 como a marca

mais vendida no País, posição
que carrega pelo segundo ano

consecutivo, Apesar de obter

o posto pela segunda vez, a

liderança não é uma posição
consolidada, já que a luta pelo
primeiro lugar foi muito dis

putada. Mais duas empresas
ficaram perto da-liderança de
vendas: a Volkswagen e a

GM. Juntas, as três marcas

detêm 75% das vendas e têm

praticamente a mesma parti
cipação no mercado, aproxi
madamente 25% cada.

AFiatvendeu357 miluni

dades no varejo em 2002, de
um total de 1,4 milhão de car

ros e comerciais leves, e pela
primeira vez foi a primeira
colocada no segmento dos
comerciais leves, onde a

picape Strada foi o veículo
mais vendido. Foi também a

líder no segmento de peruas:
à Palio Weekend fechou o

ano com 55% de participação
e a perua Marea ficou com

62% de participação.
Graças a boa venda de

picapes, a Volks que totalizou

346.859 unidades e sustentou

a segunda colocação. A GM

vendeu mais carros que a

Volks, mas perdeu na venda

de comerciais leves. No geral,
a GM ficou com a terceira

, colocação, I
com um total de

344.152 unidades.
A Ford foi uma das pou

cas marcas que' aumentou as

vendas. No ano passado, ven

deu 129.129 unidades e ficou
em quarto lugar. A quinta
coloéada foi a Renault, com

um total de 61.247 unidades

vendidas, mas a marca dimi

nuiu em 13% as vendas em

relação ao ano anterior.
A Peugeot, que teve um

crescimento de 39% nas

vendas, ,é a sexta marca mais

vendida no Brasil. A empresa
vendeu 45.086 unidades.

ciante Valdir Campestrini,
que prevê no orçamento
familiar o gas to de R$
50,00 com as duas filhas,
alunas de escolas munici

pais. Ele lembra que no

período que freqüentava a

sala de aula muitos cole

gas também exibiam seus

materiais no início do se-

mestre, mas nem por ISSO

sentia ciúmes ou deixou de

alfabetizar-se. "Esclarecer \

a situação financeira para
os filhos deve ser encarada

como um ato educativo,
e nãq uma atitude vergo
nhosa", salienta.

As lojas de R$ 1,99
também investem na

publicidade em torno da

volta às aulas. Apostam
tudo na venda dos cader

nos, o produto que teve

maior aumento. Por isso

trabalham 'na espécie de

atacado, cóm o intuito de

diferenciar-se da concor

rência. Contudo, as ven

das de materiais não des

pontou, de acordo com

o prop-rietário, Lauro

Alves
.."Compramos os

materiais escolares à vista,
motivo pelo qual temos

pouca margem de lucro,
e não nos é vantajoso ven

dê-las a prazo", ressalta.

(jULlANA ERTHAL)

Juros dos carros zero

quilômetro foram inferiores
SÃOPAUID - A inflação

disparou no fim do ano e

fechou muito acima de to

das as expectativas, atingin
do perigosos 25%, con

forme o IGP-M da Fun

dação Getúlio Vargas. O

carro zero - como sem

pre o vilão dos preços altos
- foi o grande responsá
vel pela situação. Embora
as montadoras tenham rea

justado a tabela aos níveis

da inflação, o Preço de

Verdade (preço praticado
no mercado) teve um au

mento muito inferior ao

registrado pelo IGP-M.

Pesquisa da Agência Auto- .

Informe, feita com preços
cotados pela Molicar,
mostram que o carro zero

quilômetro teve uma alta

de apenas 8,9%, nos 12

meses de 2002.

A pesquisa avaliou a

evolução dos preços dos

cerca de 500 modelos

(considerando todas a ver-

, sões de motor e acaba

mento de carros nacionais

e importados) mês a mês,
dando um peso a. cada

modelo, de acordo com a

sua participação no volume

de vendas total, chegando
dessa forma a uma média

ponderada. Se considerar
mos apenas os carros com

motor de 1000cc, que re

presentaram 70% das ven

das em ,2002, a evolução
de preço no ano foi ainda

inenor: 6,8%. Os importa
dos, pressionados pela alta

do dólar,elevaram a média
de aumento. Novembro e

, dezembro foram os meses

com as maiores altas (2,5%
e 1,2%, respectivamente).

No primeiro semestre

os aumentos foram insig
nificantes, e em agosto o

carro zero chegou a ter

queda real de preço (-
1,5%).
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ICONTÁGIO: PROPRIEDADE COM DUAS MIL CABEÇAS ESTÁ SACRIFICANDO OS ANIMAIS

Granja de suínos do Rio Cerro
afetada pela doença de Aujezky

Jaraguá do Sul -

Granja de produção de

suínos localizada em Rio

Cerro, com cerca de duas

mil cabeças, está .contami
nada pela do ença de

Aujezky, uma virose que
afeta o sistema nervoso

dos animais. O proprietá
rio, cujo nome não foi for

necido pela Cidasc (Com
panhia Integrada de De

senvolvimento Agrícola de

Santa Catarina), órgão res

ponsável pela fiscalização
no setor, está sacrificando

os animais. O contágio
ocorreu através de suínos

contaminados adquiridos
por um abatedouro da

. região e trazidos de uma

granja do município de

Presidente Castello Branco,
no Meio-Oeste do Estado,
.para serem destinados ao

c�:>osumo na região de ]a
raguá do Sul, mas acaba

ram vendidos para a granja
de Rio Cerro.

O abatedouro que ad

quiriu os animais no Meio

Oeste foi autuado e multa

do, segundo o médico ve

terinário Fulvio Goetten,
responsável pelo Escritó

rio da Cidasc em ]araguá
do Sul, por ter dado finali

dade diferente da inicial- _

mente prevista para os ani

mais, entregando-os para a

granja de terminação. Esta

é a primeira vez que a

doença de Aujezky aparece
no rebanho do Norte/
Nordeste do Estado.

"Uma situação inédita para

Arquivo

Contaminação de granja no Rio Cerro é situação inédita na pecuária regional
<'

a suinocultura da região",
conforme Goetten. O ca

so chegou ao conheci

mento da fiscalização atra

vés de um veterinário parti
cular que atende a proprie
dade em Rio Cerro.

O proprietário da

granja concordou em sa

crificar os animais, confor

me orienta o Programa de

Erradicação da Doença de

Aujezky, criado através da

Portaria nO 005, de 25 de

março de 2002, da Secreta

ria de Desenvolvimento

Rural e Agricultura do Es

tado, com apoio do Minis

tério da Agricultura, da

Embrapa (Empresa Brasi

leira de Pesquisa Agrope
cuária), ACCS (Associação
Catarinense de Criadores

de Suínos) e Sindicarnes

(Sin-dicato das Indústrias

de Carnes). O sacrifício é

feito quando mais de 10%

dos animais estiverem

infectados.

Trata-se de uma medi

da extrema, mas necessá

ria, segundo Goetten, sob

pena de a virose se reins

talar e aumentar os prejuí
zos. A doença se caracteriza

principalmente por causar

grande mortalidade entre

leitões jovens e aumentar

os abortos das fêmeas,
afetando a rentabilidade e

causando evidentes prejuí
zos ao criador. A reincidên

cia pode levar a doença
também a contaminar cães

e gatos na propriedade,
além de alastrar-se para

.
granjas vizinhas. Os órgãos
e entidades empenhados
em executar o Programa.
de Erradicação da Doença
de Aujezky estão ressarcin

do parcialmente os criado

res com plantéis sacrifica

dos dos prejuízos, median

te o uso de fundo de re

cursos instituído há alguns
anos para fazer frente aos

problemas da peste suína.

IRRESPONSABIUDADE -

Goetten considera uma

"fatalidade" o que ocorreu

com o criador de Rio Cer

ro, mas disse que o abate

douro leva responsabilida
de no episódio, tanto que
foi multado, e acusa princi
palmente o criador que
forneceu originariamente
os animais em Presidente

Castello Branco, que sabia

que estava entregando ani

mais contaminados. Uma

propriedade vizinha à do

produtor atingido em Rio

Cerro, está sendo inspecio
nada.

A incidência da doença
no rebanho catarinense,
desde o ano passado, am

pliou os prejuízos dos pro
dutores, que já reclamam
do custo de produção por
causa dos preços elevados

do milho e do farelo de

soja; a Rússia trancou as

importações de carne suína

catarinense.

Unerj amplia atividades do Setor de Relações Internacionais
JARAGuA DO SUL- Com tural global, a Unerj (Cen-

' Uma das iniciativas foi da Espanha, que manteve

a missão de promover a tro Universitário de ]ara- estimular a vinda de pro- contato com secretários de

interculturalidade nos âm- guá do Sul) desenvolveu, fessores de instituições de educação e professores de
bitos pessoal, acadêmico, através do setor de Rela- outros países, com as quais 18 escolas do Município,
empresarial e institucional, ções Internacionais, diver- a Unerj mantém relaciona- em palestra sobre planifi-
fundamentada em princí- sas atividades durante o ano menta. É o caso do profes- cação e gestão em Educa-

pios éticos que privilegiam de 2002, envolvendo não só sor de espanhol Mário ção. Outra promoção foi
a busca da excelência atra- acadêmicos, mas empresá- Martin Bris, da Universi- a organização da Mostra de
vés da integração sociocul- rios e a comunidade da região. dade de Alcalá de Henares, Cinema Espanhol.

CONCURSO
O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) prepara
novo concurso para o preenchimento das 800 vagas
de auditor fiscal que foram criadas pela Medida
Provisória 86/02 e, segundo a presidente do órgão,
Judith Vaz, há urgência na contratação devido à

carência de fiscais. O governo pretende intensificar a

fiscalização para diminuir os índices de sonegação.
Trata-se de oportunidade para quem deseja ingressar
no serviço público e conseguir emprego que, além de

estabilidade, garante remuneração inicial que pode
chegar a R$ 5 mil mensais. O pré-requisito básico é a

escolaridade correspondente ao nível superior em

qualquer área. I

VISÃO
Todas as escolas que receberam kits da Campanha
Nacional de Reabilitação Vis�al Olho no Olho devem
iniciar o processo de capacitação dos professores antes

dç começo do ano letivo. Eles serão os responsáveis
pela aplicação dos testes de acuidade visual nos alunos

de 1 a série do ensino fundamental de 2003, logo que
as aulas sejam iniciadas. As fichas com os resultados
da triagem devem ser enviadas diretamente ao

FNDE/MEC (Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação). A medida vai agilizar o atendimento
dos alunos para que seu rendimento escolar não seja
comprometido.

SUINOCULTURA nV
,

Uma comitiva está sendo montada, entre empresários
do setor de carne suína do Estado, representantes de

cooperativas, além do secretário de Relações Inter

nacionais e conselheiro do Itamaraty, Roberto Colin,
e o ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, para
integrarem o grupo que viaja para Moscou, na Rússia,
no próximo dia 20. O objetivo, segundo o governador
do Estado, Luiz Henrique da Silveira, é reverter a

posição do país de suspender a compra de carne suína
brasileira. ''Até mesmo porque, esse problema da

doença de Aujesky, que foi apontado, está praticamente
erradicado", destacou o governador.

EDUCAÇÃO
O ministro da Educação, Cristovam Buarque, disse

que serão procurados os analfabetos entre os pais dos
alunos que recebem a bolsa-escola, entre trabalhadores
rurais aposentados e entre os recrutas inscritos para o

serviço militar, com a intenção de criar a Bolsa-Alfa

para que estes jovens e adultos' estudem. Como a 19
concretização dessa proposta depende de logística, o

,0,1ministro estima que sua execução tenha início dentro
1de dois ou três meses e que a campanha de erradicação i

do analfabetismo tenha duração de 40 meses. Outro

alvo do MEC são os 10 milhões de trabalhadores

rurais aposentados, com percentual alto de analfabetos.

VIOLÃO
O Sesc (Serviço Social -do Comércio) de ]araguá do

Sul, com sede na Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1273,
está recebendo inscrições para o curso de Violão

Popular. As aulas acontecerão às segundas-feiras ou

terças-feiras, das 10 horas às 22 horas. As mensalidades )
i custarão de R$ 40,00 a R$ 60,00 e as aulas terão início
no próximo dia 20.
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VENDE-5E - PRAIA CAMBORIU

Apartamento - Frente ao Mar- 3 dorm. (suíte com closet e hidromassagem), dep.
empregada, finalmente mobiliado, totalmente reformado, linda vista panorâmica de toda

orla marítima. Bom negócio. R$ 20.000,00_
ZÉLlO BURATIO - Fones: (47) 9983-5920 ou (47) 367-1993. www.meüm.corn.bry-buratto

Predial, Industrial,. Residencial e Serviços em Geral

9965-7480
VENDE-SE - PRAIA CAMBORIU

Apartamento - 3 darmo (suíte), garagem privativa livre - sacada c/ vista do mar - prédio
pertinho do mar - apto novo - ótimo negócio - R$100.000,00.

ZÉLlO BURATIO- Fones: (47) 9983-5920 ou (47) 367-1993.I'M'W.melim.com.br/-buratto

Rua 28 de Agostq, 1507
Guaramirim - se

ã73-32ª'�0"
VENDE-5E- PRAIA CAMIjORIU

Apartamento -1 darmo - mobiliado - garagem privativa livre para carro grande
situado no Centro - R$ 45_000,00.

ZÉLlO BURATIO - Fones: (47) 9983-5920 ou (47) 367-1993. l'M'W.melim.com.br/-buratto

15_000m', escriturado, c/
plantação de palmito. Aceito carro.

R$12.000,00. Tratar: 371-7341.
,

ANA PAULA - vende-se um bar.

Tratar: 273-0402 c/ João.

'MEIRA REFORMA CENTENÁRIO - aluga-se, de frente

p/ asfalto. Tratar: 3_70-3561.Obros de ,'Wa,)'.\'(1. Corrida
Pedreiro e Carpinteiro

Pintura em geral
Enc-art.adcrr

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se, c/
1.050m', totalmente plano e

escriturado. R$ 16.000,00. Tratar:
9993-0623.

CENTRO - vende-se, Bazar e

Papelaria Marechal, c/ estoque
completo. Tratar: 371cQ452.

PIÇARRAS - vende-se, de esquina
c/400m2. Tratar: 370-0670 c/ Luiz. CZERNIEWICZ vende-se,

Panificadoracompl. c/elientelaforrnada.

R$ 25.000,00. Tratar: 275-1572.RIO CERRO - vende-se, 12x60mts,
rua Berta Weege, 1945. R$
2.500,00, negociável. Tratar: 376-

2601 ou 372-9960 c/ Mareio.
. -- .

Imovels
ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
Restaurante e Sorveteria. Tratar:
275-3056 ou 370-6099.

3km da praia. R$ 9.000,00.
Aceito carro no valor. Tratar: (47)
437-5053.

quitinetes rua Fidelis Stinguen, 64.
Tratar: 370-3561.

RIO CERRO II - vende-se, ou

troca-se, c/407m2, de esquina.
Lot. Hart, lote 53. R$ 10.500,00.
Tratar: 376-1363 recado p/
Marcos Cipriani.

PRO<;URA-SE - apto ou casa, p/
alugar até R$ 200,00. Tratar: 372-
1800 ou 371-4866.

OFICINA - vende-se, de torno,
eompl. Tratar: 371-5640.

SÃO FRANCISCO - vende-se, de
alvenaria, e/2 dorm., eoz., wc,
sala e linha telefônica, c/ área de

700m', a 500mts da praia da Vila
da Glória. R$ 11.500,00. Tratar:

(47) 437-5053.

, �--------------------------------�

PANIFICADORA - vende-se, e

Confeitaria c/ clientela formada,
registrada c/ código de barra c/
ótimo preço. Aceito carro ou

terreno. Tratar: 9993-5833.

Tratar: 370�646, após às 15hs

c/ Lenir.
. PROCURA-SE - advogado procura

p/ alugar apto de 1 quarto ou quitinete
mobiliada ou semimobiliada. Tratar:
275-1717 ou 9967-8888.

SCHROEDER - vende-se, área c/
522m2, rua Carlos Krogel, em

frente ao Posto Mime. Tratar:
9979-9970.

COMPRA-SE - de madeira, p/ se

tirar do local. Tratar: 376cQ519.ALUGÀ-SE - procuro casa de 3 ou

4 peças. Tratar: 276cQ639.
UBATUBA - vende-se ou troea-se.

Tratar: 275-2130 ou 9112-0509
cz cartos.

SÃO PAULO - vende-se, no centro
de SP ou troea-se por apto em

Jaraguá. Tratar: 370-0103.

CZERNIEWICZ - vende-se, de
alvenaria, c/270m' e terreno c/
1.400m'. Tratar: 371-0742.

VILA LENZI - vende-se, Padaria e

Confeitaria, c/ maquinário completo
e novo. Tratar: 371-4300.

ALUGA-SE - procuro casa até R$
300,00. Tratar: 275-3837 c/ Ana
Cristina.

TIFA MARTINS - vende-se, c/
250m'. Tratar: 273-0862.

VIEIRAS - troca-se, por casa em

outro bairro. R$ 8.000,00. Tratar:
9991-6059.

TROCA-SE - no 32 andar do Ed.

Bérgamo, 166, rua Reinoldo Rau, por
apto no 12 andar em outro edifício no

centro de Jaraguá do Sul. Ou por casa

no centro. Tratar: 372-2136.

ESTRADA NOVA - vende-se, de
madeira, c/420m2• R$
11.000,00. Tratar: 275-6343 de
manhã c/ Silvia.

VENDE-SE - c/ chácara, c/
40.000m' sendo 10.000m' área

plana, 2 riachos, lagoa, caminho p/
Pomerode, 12km do centro. R$
35.000,00. Tratar: 370-8928 c/
Marcus.

ANA PAULA-vende-se, de

alvenaria, seminova, c/ 55m', de

lage, murada. R$ 23.000,00.
Tratar: 273cQ675.

RIO DA LUZ - vende-se, c/
543.000m2, c/ área p/ plantação,
lagoa, piscina. Valor: 0,70 o m'.
Tratar: 9992-7155 c/ Jean.

ESTRADA NOVA - vende-se, de
madeira, nova, 3 dorm., sala, eoz.,

wc, área. R$ 12_000,00 + pare.
Tratar: 9903-3691.

TROCA-SE - apto no Ed. Jaraguá
por quitinete. Aceito proposta.
Tratar: 370-0103.

AMIZADE - vende-se, c/ 2 dorm.,
sala, eoz., sacada e garagem, rua

13 de Maio, 100mts Colégio
Alberto Bauer. R$ 43.000,00.
Tratar: 372-0317 ou 9113-6055.

ANA PAULA IV - vende-se, de
alvenaria. R$ 35.000,00. Aceito
troca por de menor valor. Tratar:
9993-0623 c/ João Almir.

COMPRA-SE - c/ casa e c/ água p/
lagoa. Tratar: 276-3279 ou 273-1145.VILA NOVA-vende-se, no Residencial

. das Mercedes. R$ 13_500,00 +

pare. Aeeita-se troca. Tratar: 371-
3841 c/ Vanderlei após 19hs_

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se ou

troca-se, c/300m', 6 dorm., 2

coz., 3 salas, 3 wc, garagem PÁ 2

carros, de alvenaria. Terreno c/
1.500m'. Tratar: 371-5640.

BARRA VELHA - vende-se, de
alvenariá c/130m'. Aceito carro ou

caminhão na troca. Tratar: 371-7542.

BALN. CAMBORIÚ - procuro p/
alugar, c/ 2 quartos, garagem,
sem móveis. Contrato anual. Tratar:
371�258 res. Ou 372-3541 com. VILA NOVA-vende-se, no Residencial

das Mercedes. R$ 10.000,00 entr,
+ finan. Tratar: 376-1116_

BARRAVELHA-vende-se, sobrado.
R$ 50.000,00. Aceito casa de
menor valor. Tratar: 276-3206.

IMBITUBA - vende-se, c/ 96m', 2

pisos, na praia do Rosa. Ou troea-se

por casa ou apto em Jaraguá. Tratar:
9125-5179 ou (48) 255-4726.

BARRA RIO MOLHA - aluga-se,
próx. Curtume Sehmidt, c/-sala e

copa conjugada, dorm. C/ armário

embutido, wc. Aluguel de R$
230,00, incluso água e luz. Tratar:
370-7708 ou 275-4901.

" , BARRA VELHA-vende-se, de

� alvenaria. Aceito carro no nego
,

Tratar: (47) 456-3338 c/ Maria. ITAJAí - vende-se, a 20 mino da
praia, ou troco por casa na região.
Tratar: (47) 346-9799 c/ Dinair. ESTRADA RIBEIRÃO DA PEDRA

BRANCA - vende-se, c/
BARRA VELHA - vende-se, novo,

e/2 anos. Troco por imóvel em

Jaraguá. R$ 75.000,00. Tratar:
9993-0623 c/ João Almir.

CENTENÁRIO - aluga-se, Rua ,Major Júlio Ferreira, 258 - ao lado da Demicar - Vila Lalau - Jaragué do Sul

JOINVILLE - vende-se, de madeira,
c/ 3 dorm., 2 wc, c/ 7x14mts, c/
área de 600m2, no bairro Ribeirão,
ótimo p/ aposentados. R$
14.000,00. Tratar: (47) 437-5053.

CENTENÁRIO - aluga-se, quartos
mobiliados, próx. APAE. Tratar:
370-3561.

.

NEREU RAMOS - vende-se, c/
150m' e terreno c/ 670m'. R$
27.000,00 +finan. Tratar: 276-3206. ·PERFLEX

CENTRO,- aluga-se, 2 quartos, rua

• Domingos da Nova. Tratar:
9124-7309. COR'T'INAS - PERSIANi\..<;; - DECORAÇÕES

P<ItdYão- (!/q� pc;u-CV� bo-mtfJOM:&
.

COrtlnà' - Colcha. - Edt('don$ - Almof.dà$ ptontu � sob iIIedld'.
Persianas: ver.lcals, horbOlltal$ e micro

AcessórIos de Madeira e Dourados· Tecidos "acionais c Import.1l:los
.

�:!*'

NEREU RAMOS - vende-se.
Aceito troca por outra de maior
valor no centro de Jaraguá. R$
55.000,00. Tratar: 9993-0623 c/
João Almir.

CENTRO - vende-se, de alvenaria,
nova, rua Thomaz Fco de Góes, c/ dois

,
dorm., wc, sala, eoz., sala cerâmica,
toda murada. R$100.000,00. Tratar:
372-1610 ou 9973-9104.

PIÇARRAS - vende-se, c/ 2 dorm.,
sala, eoz., wc, lote de 15x30mts,COMPRA-SE - até R$ 25.000,00_ R: Reinoldo Rau, 520, Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CLASS_2_CO_R_R�EI_O_D_O_PO_V_O [IIiIM/IIa

empregos

ADMINISTRADOR FINANCEIRO -

precisa-se, p/ empresa do setor de

cobrança. Que possua veículo

próprio. Tratar rua Jorge Lacerda,
293. Telefone: 3714979.

ADVOGADO.- procura-se, p/
estabelecer sociedade em escritório
de advocacia em Jaraguá. Tratar:
275-1717 ou 9967-8888.

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

cabeleireira c/ experiência, ótima,
remuneração. Tratar: 372-D938.

COSTUREIRA - precisa-se c/
prática. Tratar: 276-3214.

SECRETÁRIA'- procura-se c/
experiência em Corei Drawl. Tratar:
370-1455.

VENDEDOR - admite-se, p/
vendas de consórcio, ótima

remuneração. Tratar: 371-8153
Consórcio União.

ESTAMPADOR - ofereço-me p/
trabalhar. Tratar: 370-4461.

OFEREÇO-ME - p/ cuidar de

crianças de qualquer idade. Tratar:
373-3787.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar como

dobradeira, revisora, auxiliar, corte.

Tratar: 373-3787.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar na

área de jardinagem, limpando,
roçando, podando ou passando
veneno. Qualquer horário. Tratar:
9113-4116 ou 370-1531.

OFEREÇO-ME - estagiária do.
Banco do Brasil se oferece p/
estagiar em outro local no período
da tarde. Cursando a 5' fase de

Administração. Tratar: 9133-D546

c/ Mara Jaqueline.

OFERÉço.M��ltraballiarcomo babá
ou cuidar de idosos, possuo referências.
Tratar: 373-3105 p/recado.

OFEREÇO,ME - p/ trabalhar de
costureira, recepcionista, vendedora
ou doméstica. Tratar: 371-D750.

.
,

,

OFEREÇp-ME � p/ trabalhar na'

área de débraçâo, revisão,
embalagem, corte, aux. costura.

Também sei trabalhar em máquinas
de colocar botão. Cuido de

crianças. Tratar: 373-3787.

PROCURO - emprego temporário, até

19/01, dia ou noite, boas referências.
Tratar: 370-9340 c/ Ângela.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM -

-, se oferece plcuidar de pessoas na

residência, podendc pemoitar.
'Tratar: 9125-5179.

BOA NOTíCIA
Empréstimos para funcionários

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

folha si consulta SPC ou

Serasa, demais assalariados

empréstimos el cheque Pré.'
Também financiamos veículos.

Rua João Planinscheck, 293, s/6.
Tratar: 370-6261 ou

!;!991-6366

SÁBADO, 14 de janeiro de 2003

Rua Adélio Fischer, 303

senac Fone/Fax: 370-0251

ioroguodosul@sc.senoc.br

cursos técnicos

Técnico em Alimentos - Técnico em Enfermagem
Técnico em Transacões Imobiliórias

,

Técnico em Vendas e Representações Comercial

, .

roxnnos cursos

03/9.� '8 14/02

10/02a 2M02
\,1,0102 8 14/02
17/02 a 28/02
17/02'a 02107
18/02 8'03/07

15h 10/03 8 14/03

24/02 8J4/05

24/02 a 28/02

Instrumenta.dor Clrúrglco- Hosp, Jguá 2ioh 3V038 10110 2', 4'"e 6�i: :;,
Deci:)raçàode Ambientes

..

J%
' Abr/2003' .j c,' ,

Desenvolvimento de Lideres
. Abr/2003 ''''w",,-

&Oh

i� 15h

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·

CiIDSESC
SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

CENTRO DE ATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

CURSO DE
"",

VIOLAO NO'--SESC -, .

,Aulas com uns CANELA, às segundas
ou terças, das 10h às 22h.
Mensalidade a partir de R$ 40,00.
Método Inovador, Venha e comprove.
Aulas para todas as idades, em turmas
de iniciantes e avançados.
Início das aulas em 20 de janeiro.
Vagas limitadas. Inscrições Abertas.

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 (Rua do Hospital)
Cx. Postal200 - CIP 89255-000

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

recruta e seleciona para adinissão imediata as seguintes vagas:

VAGAS ABERrAS- 13/01/2003

• ANALISTA DE REMUNERAÇÃO (5129 ES) ambos os sexos, experiência na função, curso

superior REPRESENTANTE DE NEGÓCIOS (5128 El) sexo masculino, possuir carro, segundo
grau camplela se passivei cursando faculdade, disponibilidade para viagens na região
• PROGRAMADOR DE COMPUTADOR (5122 ES) ter curso técnico ou curso superior (em
andamento), ambas os sexos

• ASSISTENTE DE SUPORTE (5121 ES) sexo.masculino, experiência, segundo grau
• AUXILIAR ADMINISTRATIVO (5120 ES) sexo masculino, segundo grau, experiência em

contas a pagar/receber, faturamenta ( '.

• AUXILIAR DE PRODUÇÃO (5119 ES) sexo masculino, experiência em operação de forno.
• MOTOBOY (5117 El) sexo masculino, possuir moto •
• VENDEDOR (5116 El) ambos os sexos, experiência em vendas
• ACOUGUEIRO (5115 El) sexo masculino
• FÍNACE/RO (5099 ES) ambos os sexos, segundo grau completo, preferencialmente cursando
faculdade, conhecimento em faluramento, fluxo de caixa
• APLICADOR DE PELíCULAS (5106 El) sexo masculino, experiência na função
• SECRETÁRIA (5114) sexo feminino, informática, acima dezoito anos

• MÉDICO DO TRABALHO (5092 ES) ambos os sexos

• ANALISTA DE MÉTODOS E PROCESSOS (5093 ES) curso superior, ambos os sexos

• VENDEDOR (5076 ES) ambos os sexos, se passivei experiência em móveis tubulares
• MONTADOR (5086 ES) sexo masculino, experiência com móveis tubulares se possívél
• TELEFONISTA/RECEPCIONISTA (5088 El) segundo grau completo ou cursando, experiência
na função, sexo feminino
• AUXILIAR DE VENDAS (5089 El) sexo feminino, segundo grau complelo, experiência em

vendas, vaga para Guaramirim
'

,

• CAIXA (5090 El) sexo feminino, experiência dois anos na função, segundo grau completo
• ASSISTENTE DE VENDAS (5091 ES)sexo masculino, cursando lerceiro grau, experiência em

compras, faturamento
• TORNEIRO MECÂNICO (4996 ES) experiência na função, vaga para Corupá
• AUXILIAR TÉCNICO (5075 El) sexo masculino, acima de dezoito anos, experiência em

instalacões de rede de telefones, manejos de canaletas, eletrocalhas e também em fiações,
mínim� noção em telefonia, disponjbilidade para viagens curtas a serviços ,

• AUXILIAR DE ESCRITA FISCAL (5064 El) segundo grau, acima de vinte anos, ambos os

sexos, vaga para SCHROEDER
• SUPERVISOR DE ESCRITA FISCAL (5065 El) segundo grau, acima de vinte anos, ambos os

sexos, vaga para SCHROEDER, com dois anos de experiência
• INSPETOR DE VENDAS (5061 ES) curso superior em: engenheiro químicos, alimentos ou

(\\.químico, conhecimento em inglês e espanhol, disponibilidade para viagens, sexo masculino I'
• ASSISTENTE SOCIAL (5048 ES) sexo feminino, cinco anos de experiência
• AUXILIAR DE ENFERMAGEM (5040 ES) acima de 25 anos, ambos os sexos,
• ATENDENTE DE PORTARIA (5014 ES) ambos os sexos

• 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, ,

• ZELADORA (5019 ES) sexo feminino, acima de dezoito anos, para trabalhar no segundo turno
• AlMOXARIFE (4967 ES) sexo masculino, ter experiência, saiba ler e interpretar desenhos,
irá controlar matéria prima, recebimento, guarda e entrego, fará o controle da expedição
• OPERADOR DE PRODUÇÃO - trabalhar nas áreas de produção do ramo metalúrgico ou

alimentos, primeiro e segundo grau completo, sexo masculino
• ENGENHEIRO DE VENDAS (4981 ES) curso superior em Engenharia de Alimentos, Químicp,
ou Química de Alimentos, sexo masculino

.

• AUXILIAR ADMINISTRATIVA (4699 l) - ambos os sexos, conhecimenlo em informática,
preferencia candidatos mm experiência em material de construção
• TÉCNICO Df lABORATÓRIO (4632 ES) Curso Superior. Desenvolverá produtos de segmento
Frigorifico, ambos os sexos

• FRESADOR
SERRALHEIRO

• CALDEIREIRO
• TORNEIRO MECÂNICO

VAGAS BREITHAUPT
ACOUGUEIRO (5113) sexo masculino, ginásio, conhécimento em carnes

ATENDENTE DE ACOUGUE (5112/5127/5124/) sexo masculino, ginásio
• AUXILIAR ADMINISTRATIVO (5101) . ambos os sexos, segundo grau, ,informática
• TElEVENDAS (5077/) umhes os sexos, segundo grau, e infõrmática

'

,

• ATENDENTE DE PADARIA (5053) sexo feminino, acima de vinte anos

• RECEPCIONISTA (5078) sexo feminio, acima de dezoito anos, irá atender telefone, ajudar
no pacote, atender clientes
• GUARDA (4917) sexo masculino; primeiro grau
• AUXILIAR DE CAIXA (5043/5111) idade mínima 16 anos, sexo masculino, primeiro grau

�.I\• CONFERENTE (4734/4862/5098) sexo masculino, primeiro grau 'I:• ZELADOR (5047/5094) ambos os sexos, para Jaraguá do Sul 'e Guaramirim ./
• A TENDENTE DE FRIOS (5038/5052) 18 anos, ambos os sexos, atender clientes fazer reposição
de frios (queijo, presunlo e outros)
• ,VENDEDOR(4982/5009) ambos os sexos, segundo grau, vagas para Jaraguá'
• REPOSITOR (4794/5054) ambos os sexos, segundo grau, �

• OPERADOR DA CAIXA (5080) ambos os sexos, segundo grau, (vagas para Jaraguá e

Guaramirim)
• ATENDENTE DE VERDURAS (4875) sexo masculino, idade a partir dos dezoito anos, cursando
o segundo grau.
• EMPACOTADOR (4719/4939) acima de dezoito anos, sexo masculino e segundo grau completo
ou cursando,
• AUXILIAR DE DEPÓSITO (4489/4733) primeiro grau ou cursando.
• PADEIRO (4760) vago para Jaraguá, sexo masculino, primeiro grau ou cursando o seçundo,
• MOTORISTA (4850) sexo masculino, motorista habilitado poro conduzir caminhonete e OJ

caminhões toco e truck e correta 21.000Kg (2 eixos), desejável CNH E ( mínimo CI, conhecer bem
Jaraguá e os municípios adjacentes, desejável segundo grau ou cursando

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ESTAMOS SELECIONANDO

GERENTE PARA
FACTORING.

Para atuar na região de

Jaraguá do Sul.

Interessados enviar curriculum

com foto para:

vitae. rh@terra.com. br

COMUNICADO
Cia. de conhecimento nacional no ramo de

gás, necessita de DISTRIBUIDOR/
REPRESENTANTE PARA JARAGUÁ DO SUL.

Necessário capital inicial para prospeção de

negócio. Enviar curriculum/cadastro
demonstrando interesse, para posterior
resposta.
Araucária - PR - caixa postal, a/c Ger. Comercial

veículos

CORREIO DO POVO 3

CARAVAN - vende-se, 77, modelo
81. R$ 1.000,00. Tratar: 273-
6242 hor. comI.

CHEVETTE - vende-se, 83, álcool,
5 marchas, branco. R$ 2.600,00.
Tratar: 372-9933 c/ Roberto ou

9953-7742 após 18hs.

C,HEVETTE - vende-se, 87, preto.
R$ 3.:;'00,00. Tratar: 371-3061.

CHEVETTE - vende-se, ETI, 82,
azul metálico. R$ 2.300,00.
Tratar: 9123-0130.

CHEVETTE - vende-se, 87, preto.
R$ 3.400,00. Tratar: 91:).1-1452

)

ou 275-0172 das 9hs às 12hs.

CHEVETTE-vende-se, 93, vermelho,
ótimo esrado. R$ 3.700,00 + 12 x

�$ 210,00. Tratar: 370-0164.

CORSA-vende-se, Sedan, 00,
16v, 4p, branco, trava, alarme, som

c/ CD. R$ 15.700,00. Tratar: 370-
1953 após 15hs.

CORSA-vende-se, Sedan
Millenium, 01, prata. R$
15.500,00. Tratar: 9117-2518 ..

CORSA ·vende-se, 98, 2p, aro de

liga leve, cornpl. R$ 10.000,00.
Tratar: 370-1066 ou 372-2975.

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

elét., roda de liga leve, película,
emplacado até setj03. R$

COMPRO
CONSÓRCIOS

DE CARROS E
CAMINHÕES COM MAIS
DE 15 PARCELAS PAGAS.
E MOTOS ACIMA DE 20

PARCELAS PAGAS.
PAGO À VISTA.

Tratar: 47 9951-3905

OGGI - vende-se, 83, álcool. R$
1.000,00. Tratar: 273-B242 hor. comI.

Especializada em

estofamento

automobilístico

em couro e

tecido

..

4.806,00 + 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.

MONZA - vende-se, 93, 4p,
compl., menos ar. R$ 6.000,00 +

10 pare. de R$ 283,00. Tratar:

9113-0345.

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

21 pare. de R$186,37. Tratar:
9953-9966.

OMEGA - vende-se, 94, CO, 3.0.

R$16.000,00. Tratar:
9953-9966.

S-10-vende-se, 96, DeLuxe,
preta, gasolina, compl, R$
8.200,00 + finan. Aceito proposta.
Tratar: 9977-5177 c/ João.

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

PALlO-vende-se, Young, 02, 4p,
motorfire, c/ 3.000km rodados,
pára-choque na cor do carro. R$
13.000,00. Tratar: 3760010 c/ Marcos .

PALlO-vende-se, 97, vermelho,
cornpl. Tratar: 371-5373.

PALIO - vende-se, 00/01, verde

esmeralda, 4p, vidro, tIV, limp. e desemb.,
CD, pneus novos. R$15.500,00. Tratar:
3704208 ou 9133-1739.

PALIO - vende-se, EX, 01, motor fire,
4p, arcond., d.h., vicro etrv. elét., azul.

R$ 18.500,00. Tratar: 9117-2518.

PALIO - vende-se, série 500 anos,

cornpl., c/ 26.000km rodados. R$
14.400,00. Tratar: 371-5233 c/
Márcio Cardoso.

TEMPRA -vende-se, 95, 4p, a

gás, bom estado. Entr. + finan.
Tratar: 372-2386 c/Adrlana.

TEMPRA - vende-se, 92, 4p,
cornpl, Financiado c/ pare. de R$
270,00. Tratar: 371-7542.

TEMPRA - vende-se, Ouro, 16v,
96, cornpl. R$ 11.500,00. Tratar:
370-2417.

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

MPSI, compl, Aceitotroca. Tratar:
371-7542.

UNO - vende-se, Mille Smart, 01, 2p,
branco. R$ 8.900,00. Tratar: 370-8350.

Desejamos a todos
clientes e amigos

um Feliz 2003

,

S-10-vende-se, 96, preta, protetor
caçamba, capota marítima. R$
14.200,00 ou finan. Tratar:
370-0164.

VECTRA:- vende-se, 94, CD, azul

metálico. R$ 14.300,00 ou finan.
Tratar: 370-0164.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



FI_lIA

Uno 1.0, 4p 01
Ka compl. 99
Palio 1.0 99
Palio 1.0 99
Gol 99
Gol 1.0, 2p
10.900,00
Corsa Super, 2p 97
Corsa Super, 4p 97
Uno 96
Palio' 96
Gol, 1000, 2p 95

Komby 95
S-10 95
Corsa 1.4, cf ar 95
D-20 Cabo Dupl 88
F-4000 cf DH 85
Fusca 82
Caminhão 8140 99

GM
Corsa Milenium, 4p Branco Okm G
VectraGL Azul 98 G
D20Luxo Branco 86 D

R$ 11.800,00 Chevette Bege 81 G
R$ 11.900,00 .chenette SI Azul 88 G
R$ 10.900,00 VW

R$ 11.500,00 Gol GIII, compl. Branco 00 G'
R$ 11.000,00 Gol4p Prata 99 G

G R$ Gol MI, 1.6cfare DH Vermelho 97 G
Gol1000 Prata 96 G

R$ 10.300,00 cercu.i.e, are DH Azul 95 A

R$ 10.900,00 Logus GLS compl. Vermelho 94 G

R$ 8.200,00
Parati CL 1.8 Vermelha 94 G
Fusca 1300 Verde 83 G

R$ 9,800,00 FIAT
R$ 9.700,00 MilleFire4p Prata 02 G
R$ 8.200,00 Mille Smart, 2p Branco 01 G
R$ 14.800,00 Palio EL, 1.5, 4p Azul 96 G
R$ 10.900,00 Uno Eletronic compl., 4p Vermelho 94 G
R$ 24.500,00 FORD
'R$ 22.800,00 Escort Hobby 1.6 Vermelho 94 G
R$ 2.900,00 Escort XR3 compl. Preto 94 G

R$ 39.500,00 Escort Hobby Cinza 95 G
EscortGL .cinza 91 G

Preto G
Prata G
Prata G
Branco G
Branco G
98 Azul

Branco G
Azul G
Branco G
Vermelho G
Verde G
Branco G
Bordô G
Vinho G

Bege mel. D

Bege mel. D
Cinza G
Branco D

Palio ED
00 G
Uno IE 1.5, 2p
Kadett GLS compl.
Fiesta 4p
Ternpra
Kadett GSI, COI!1PI., + couro

Escort L
90 G

0Fiorino LX
Escort GL
Opala Diplomata
Passat Flash
Santana 4p
Santana 2p DH
GolAP

Voyage (relíquia)
Fusca
Fusca

99 G
98 G
97 G
96 G

q/ \93 G

89 G
8.9 A
88 A
87 G
86 ...... A
85 A
84 A
82 G
78 G
76 G

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

jJ)F-250 Xl 01 Prata 3Z0-Z:U6_1[-!�:U!!Lr4�qJ!I�Jf.Um 2166' I FIAT Corsa Wind 99 Verde
Uno ELX 4p compl. 94 azul met

Gol 1.0, 16v, 4p 98 R$12.000,00Palio EDX - VE+TELimp., Des. 4p 97 azul Uno1.0Fire 02 branca
Uno 1.0 IE - 2p, limp. Desemb.-Ar qte 96 preto Prata
/" vw Gol M11.6 97 vermo R$
Gol MI1.0, 4p 99 -, Prata Gol 97 Cinza
Gol MI1.0, Llmp, Desemb, ar qte 98 Pampa 97 Prata 11.800,00
Branco
Saveiro CL - 1.6 95 azul mel. Uno 96 Azul

Golf, 4p, GLX, 2.0 95 preto R$14.500,00Fusca 1300 81 verde Escort Hobby 96 Azul
GM

Kadett Cl, 1.8 V.E. 95 Branco Uno Mille Eletronic 95 prata R$ 6.300,00 +
Corsa Sedan 4p 00 verde meto
Corsa Sedan 4p, T.E" Desemb. Alarm. 99 branco Gol CLl1.8 95 Vermelho
Corsa Super 4p, V. E, limp. Desemb, 98 verde mel. fino
S-10 Deluxe Completa - ar

.

97 cinza Uno ElX 95 Prata
S-10, 2.5, Deluxe, diesel, compl. 96 azul- Escort 1.6 93 Bordô Omega GLS, gas. 94 azul rnet R$14.500,00
Corsa'Wind 2p, limp., Desmb., T.E 98 verde mel.

Voyage 90 Bor�ôKadett SL, desemb., Pers. 91 verde mert Santana 1.8 cl ar 93 preto R$ 9.500,00
Monza SLE, 1.6, T.E. 90 bordo Voyage 1.6, cornpl, 89 Marrom

FORD Uno Mille 91 vermo R$ 6.200,00
Escort GL 2.0, compl. 96 prata Fusca 80 Branco

I
Pampa L, 1.8, 95 prata Fusca 74 Verde EscortGL 91 azul R$Escort Guaruja 1.8, 4p, T.E., 92 preto
Del Rey, alcool 87 marrom mel.

6,200,00

Monza SLE alcool 87 preto R$ 5.000,00

Pálio Wee�ewnd advent 00 Vermo R$18.000,00
Fiesla 2p 00 Branco R$11.500,OO
Fiesla4p 99 Azul mel R$11.400;00
EscortSW, cornpl. .

97 Bordô R$15,900,00
S-10 Deluxe, cornpl. + ar 96 Verde mel. R$15.900 ,00
EscortHobby 95 Azul R$ 7,300,00
Gol1000 93 Branco R$ 6.800,00
Versailles GL, 2p 92 Marron R$ 7,200,00
Verona GLX 92 Bege R$ 6,800,00.
Kadett 90 , Cinza R$ 6,000,00
Saveiro GL 89 Marrom R$ 5,500,00
EscortGL 89 PraIa' R$ 5,300,00
Chevette 85 Cinza R$ 2,500,00
Fusca 84 Branco R$ 2,800,00
Opala Comodoro 83 bege mel R$ 2,700,00
Corcel li 79 Bege R$ 1,800,00
• "

- Gol 1000 96 azul met. completo (cl ar V.E., T.E. D,H.) ÓTIMO
ESTADO- De: jJ:;5OO;Q!5 - POR: 10.300,00

;':iAv2'Prêtêitô'Wâldêmâ'r' Grubâ; 3t4tj� .lélrâguá.,dci: Sul'.'.

Uno 0,1 R$ 9.900,00
Gol 16V4p 99 R$13.500,00
Van 99 R$12.000,00

Este espaço Gol GLl1,8 95 R$ 9,500,00
Fiorino Fechada 1000 94 R$ 6.500,00

está reservado para
Gol 93 R$ 7.200,00
Pampa 92 R$ 7,000,00

você I'ojista!
Parali 91 R$ 6.800,00
F-1000 91 R$ 30,000,000
MonzaSLE 90 R$ 5.500,Op
MonzaClassic 4p, compl. 89 R$ 6,000,00
F-1000 87 R$17.500,00

�Chevette 87 R$ 3,500,00 '1�
Fusca 76 R$ 2,000,00

Rua Walter Marquardt, 1250 - Rio Molha - Jaraguá do Sul- Santa Catarina
''__-Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Localização do Prédio:
. Rua Leopoldo Malznke,

Perto do Clube BeiraRio.

Plantão
de Vendas

(47) 275-3070
R. Marechal Deodoro da Fonseca, 972

Royal Barg Cenier

Jaraguá do sul-se

CONSTRU

·"·· ..

r·;f'
.. :''''···''''·.

R E

Pinanciamento direto com

A construtora até 70 meses. "Inovando Conceitos de Vida"

(47) 322-8999 (Bluntenau)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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37013113,
Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul· se I

Gol Especial 00
,

Corsa Wind 99 branco

Seja
• VOLKSWAGEN

parceiro
Go116V,4p Vermelho 00 Saveiro CL 1.8 98GolGIII Branco 00
SavelroCL 1.6 Branco 99 Palio EX 1.0 98

da BV Financeira
Santana completo Prato 96

Gol CL 1.6 96-GoICL Branco 95
FIAT 5-10 96UnoEP,4p Vermelho 96

UnoELX+ar Verde 95 Santana ct, 1.8 95

e faça ótimos UnoMllle Preto 95
F-1000 compl, 94Tempra16_V Branco 95

UnoMllle Branco 93 Uno Eletronic 94FORD

Monza/SUE
...

90
, • EscortSWGLS Cinza 98

negoclos EscortHobby Prata 96
Gol CL 1.6 89"Escort GL, cl ar Azul 93

EscortGL Prata 91 Chevette SL 88

neste espaço!
Opala Comodoro Cinza 90
EscortXr3 Branco 89 Voyage GLS 88 vermo

CHEVROLET
Corsa4p Azul 99 Escort, . 86 marron

,

I Corsa Sedan Super Verde 99 Monza SUE 86 prataCorsaWind Azul 98
CorsaWind Prata 98 Corsel II Luxo 86 branco

PEUGEO�T

Fusc� 86 brancoPeugeoul205x51 Vermelho 96

Peugeoul405SLI Cinza 90 Del Rey Ouro 82 .dourado

Fiorino IE 00 branca G

GolMI 98 branco G

Corsa Super, 4p 97 a z u

G

VectraGLS 97 branco G

Kadett 1.8 95 vermelho A

Escort Hobby 93 branco A

Tempra compl. 93 azul G

Saveiro CL 1.6 92 branca G

Cheve1.6 92 branca G

Fiorino Pick Up 91 cinza G

Escort Xr3, compl. 91 vermelho G

89 branca G

'::
...'.,.•••.•.

::ir:>i:;/

.. III.,.• , •. ,.····.'.a,:.·
..

E.:·'·�;'do.,. '

j UTÔMOVEIS
.

"

Toyota hilux 4 cd SR Cinza 2000 R$ 45.000,00
Escort GL compl. Bordá 1998 R$
15.500,00

I Corsa Sedan Super Azul 1998 R$ 13.600,00
Palio Weekend 1.5 Branca 1997 R$ 14.800,00
Corsa Sedan Super Azul 1998 R$ 13.500,00
Palio EL compl. - ar Brahca 1998 R$ 13.500,00
Corsa Wind Branca 1998 R$ 10.500,00
Palio EDX Verde 1997 R$ 11.600,00
Ka Azul 1997 R$ 9.800,00
�adett GL Branca 1997, R$ 9.600,00
PalioED Azul 1997 R$
9.600,00
Fiesta GL 4p 1.0 Vermo 1996 R$ 6.600,00
�onza GL compl. Bordá 1995 ' R$
t.600,00

fone/fale: 370-27"
AV. Pre'elto Waldemar Grubb", 377' • (entená:/o

, ,,-'-- -'

Rua Walter Marquardt, 1850 - Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul - se

.INAJa_
V Votora.Uim I finanças

� e�?�J�o� 371·4225
AV. Prefeito Manoel Grubba, 1033 - Jaraguá do Sul - se

Y AUTOMÓVEIS
COMPRA - VENDE
TROCA - FINANCIA

Corsa Wind, 2p, 1.0

"..Cinza

Gol, 4p, 1.0, 16v AC.+D.H. 00/00

Saveiro 1.6 99/99

Corsa Super, 4p 1.0AC. 99/99

Uno, 4p, 1.0 V.E+T.E 98/98

Corsa Wind, 2p, 1.0

Branco

00/01

Preto

Branca

Branca

Azul (I)
C

97/98

Pick-Up Corsa 1;6
Gol CU, 1.8 O.H

97/98

95/95

.,94/95
94/94

91/92

91/91

.90/90

Azul

Azul

'. Vermelhó' .'. ,.::
Prata

Azul

Branca

Preto

Escort GLX, 2p, .1
Gol CL 1.6, 2p
Gol CL 1.6, 2p

Opala Comodoro, 4P, compl

Gol Gl1I16VPluscompl.,4p Cinza 2001 Gas.
Corsa 1 ,O, 4p, compl.

' Prata 2001 Gas.

Go1GIII,16V4p Cinza 2000 cas.
Corsa Sedan, 1,0, 4p Branco 2000 Gas.

EsteGo11,6 MI CU4pc/D,H Branco 1999 Gas.

espaçoPálio4p, EL 1,5 Branco 1997 Gas,
Courier, 1.4, 16V, CLX Branco 1998 Gas.
Palio ED, 2p, 1,0 Azul 1999 Oas,

está reservadoUno SX, 1,0, 4p Vermelho 1998 Gas, paraEscort 1 ,8, 16V Vermelho 1998 Gas,
GoI1,0,2p Cinza' 1997 Gas.

lojista!Sportage completa 4x4 Azul 1997 Die.
A

Ipanema GL2,0 4p (-ar) Cinza 1996 Gas. voceS-10,2,2DL Branca 1996 Gas,
Corsa Wind, 2p, 1.0 cl ar Cinza 1996 Gas.
Gol CU, 1,6, 2p, cl ar Cinza 1996 Gas.
Gol CU, 1,8, 2p Branco 1996 Gas.
Golf, GLX, compl. (-Ar) Azul 1995 Ga's.
Omega CD, compl. Cinza 1,995 Gas,
Vectra GLS, compl. Branco 1995 Gas,
Calibra 2,0, 16V, compl. Cinza 1995 Gas,
LogusGLS,2,Ocompl. Branco 1994 Gas,
Quantum GL 1 ,8

)
Prata 1993 Gas.

Kadett GL, 1,8 Prata 1993 I Gas.
F-1000 CD, compl. Prata 1989 Die,

Fone/Fax: 375·20' 8 • 9993·5854 • 9973·3034 • centro/Corupá
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO

DEL REY - vende-se, Gl, 87,
álcool, azul, ótimo estado. R$
2.800,00. Aceita-se material de
consto Tratar: 373-4018.

ESCORT - vende-se, 93, 1.8.
Tratar: 9991-9486 ou 371-1718

cl Lurdes.

ESCORT - vende-se, XR3, 89, 1.8,
compl. + ar; gasolina. R$ 7.700,00
ou financio. Tratar: 370-0164

KA - vende-se, 98, 1.0, prata, cl
45.000km rodados, vidro e trava

elét. R$ 11.000,00. Tratar: 376-
2961 ou 9967-9864.

LANDAU -vende-se, 78, compl.,
mais automático pi restaurar.

Tratar: 9112-9113.

OPALA - vende-se ou troca-se,
Diplomata, 86, 4 cil., álcool, 4p.
R$ 2.300,00. Tratar: 276-0397 cl
Lourival após 19hs.

OPALA-vende-se, 92, 4p. Aceito
troca por de menor valor. Tratar:
371-7542.

OPALA -vende-se, 92, 5 marchas,
6 cil., GNV. R$ 12.500,00. Aceito
troca. Tratar: 273-6242 hor. comI.

RANGER - vende-se, 98,
seminova, modelo novo, usada

( somente pi passeio. R$
10.000,00 + 32 parco de R$
364,00 fixas. Tratar: 372-3499 cl
Sr. Volnei.

.

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

Tratar: 273-6242 hor. coml.:

PLANETGAME
* VENDAS *LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A liNHA DE

ViOEO GAMES .cos
E ACESSÓRIOS EM GERAL.

,Fone: 376-2206
h&a!lodeatmlfme!1lo: stglllldaá stglllldadas 1G:OO á$22:oo

Rua: Bertha Wee ue ,1087- Barra- Jaraguá do Sul- e·mail planeta ame 'besl,com,br

• PLAYSTATION 2

-xaox
• PLAYSTATION ONE
'OREAMCAST
• NINTENOO 64
• GAME BOV COLOR
• GAME BOV ADVANCE
• NINTENOO GAME CUBE

BRASILlA-vende-se, 80, bom

estado. R$1.800,00. Aceito troca.
Tratar: 273-6242 hor. comI.

1500, ótimo estado. R$ 2.000,00.
Tratar: 371-1235.

FUSCA - vende-se, 1.600. anos

77, verde escuro, bem conservado.
R$ 2.700,00. Tratar: 9103-7893.

FUSCA-vende-se, 78, motor

1300, cl jogo de aro de 3 pontas,
cl reparos na lata. R$ 1.100,00.
Tratar: 9903-0156. GOl-vende-se, 95, bordo, rodas. R$

3.500,00 ent. + 32 parco fixas. Aceito
troca. Tratar: 273-6242 hor. comI.FUSCA - vende-se, 70, motor

1300, azul. R$ 1.850,OÓ. Tratar:
9992-6802. GOL - vende-se, 95, 1.0, bordo, ar

quente, limp. e desemb. traseiro.
R$ 2.800,00 + 32 x R$ 356,00.
Tratar: 372-1701 ou 9903-2826.

FUSCA-vende-se, 80, vermelho,
cl rodas esp., ótimo estado. R$
2.300,00. Aceito material de
consto Tratar: 373-4018. GOL - vende-se, Cl, 93, 1.8. R$

7 :200,00 à vista ou R$ 3.000,00 ent.

+finan. (Bradesco). Tratar: 372-4912
ou 370-6778 ou 9133-0364 cl Edson.

FUSCA - vende-se, 70, motor

1300 novo, azul. R$1.850,00.
Tratar: 376-2038.

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

personalizados. R$10.800,00.
Tratar: 9125-2084 cl Fabio.

FUSCA - vende-se, 79, motor

cromado, verde metálico, rodas esp.,
banco reclinável, peITcula. R$ 3.000,00.

'

Tratar: 273-0744 ou 275-0941.

GOl-vende-se, 95,1.0, azul,
trava carneiro, película. R$
7.200,00. Aceito troca. Tratar:
370-4810 a tarde.

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

9902-2182. <'

FUSCA-vende-se, azul, motor

1500. R$ 2.500,00. Tratar:
9125-7440 cl Oliveira.

GOl-vende-se, CU, 1.6, bordo.
R$ 9.600,00. Aceito troca. Tratar:
370-4810 a tarde.

FUSCA - vende-se, 74, ótimo estado.

R$1.700,00. Tratar: 376-1566.
GOL - vende-se, 99, 16v, 4p, ar

quente, desemb. trás., aerofólio. R$
8:000,00 + 26 x R$ 316,00.
Tratar: 370-0164.FUSCA - vende-se, 76, motor

GOL.;.. vende-se, 97. R$ 5.600,00
+ 29 presto de R$ 254,00. Aceito
carro. Tratar: 371-7341.

IMÓVEIS E CAMINHÕES'
DE R$15.000,00 à R$ 350.000,00
Liberam-se CRÉDI1:0S para compra, constru·

�

ção e HIPOTECA de IMÓVEIS em geral, e para

compra de CAMINHÕES E ÔNIBUS, novos ou

usados em ate 180 meses para pgto,
TRATAR: (43) 3345-1712 OU 3028-2888.

GOl-vende-se, 83, cinza, motor

AP, refrigerado a água, ótimo
estado. R$ 3.700,00. Tratar: 370-
9201 cl Jacobi.

,PASSAT -vende-se, 80. R$1.700,00.
Tratar: 273-6242 hor, comI.

PASSAT -vende-se, 84, cinza

met., gasolina. R$ 3.500,00.
Tratar: 370-9201 cl Jacobi. preta. R$ 4.800,00. Aceito troca ou

financio. Tratar: 275-2059.'
MICROONIBUS - vende-se, Iveco,
cl ar cond., linha e licenciamento

DETER, entro + finan. Tratar: 370-
5695 ou 9103-2939. CG 125 - vende-se, 01, cinza.

Tratar: 9111-1709 após 18:30.

SANTANA-vende-se, 92, modelo

novo, ótimo estado. R$ 7.500,00.
Tratar: 373-0131 cl Élcio.

KAWASAKI- vende-se, 94, Ninja
ZX 11: R$ 25.000,00. Tratar:
9973-8871.

SANTANA-vende-se, 85, álcool, d.h.,
CD, roda esp., ótimo estado. R$
4.500,00. Tratar: 370-9201 cl Jacobi.

CAMINHONETE FORD - vende-se,
ano 1946, cl caçamba de aço pI
restaurar, cl documentos. Tratar:
9112-9113.

SCOOTER - vende-se, 97,
vermelha, across sundown, 90cc.
R$ 1.100,00. Tratar: 9902-8681.

SAVEIRO - vende-se, 01, 1.8,

\ preta. Tratar: (47)9986-8966.

VOYAGE-vende-se, 82, modelo

91, gasolina, 1.8. R$ 2.500,00.
Tratar: 273-0862.

MERCEDES BENZ 708 - vende

se, 88, motor novo, chassis ou

carroceria. Tratar: 9979-1437.

SHADOW 600 - vende-se, modelo

2000, cl R$ 1.500,00 em

acessórios. R$ 14.000,00. Tratar:
275-2364 ou 371-4611.

vw 8150 - vende-se, 00, chassis

3.90mts, c/l0l.000 km rodados.

Tratar: 9979-1437.

,

YBR - vende-se, ou troca-se, por
moto de menor valor. R$ 2.800,00
+ parco Tratar: 370-5187.

BESTA - vende-se, 01, c/16
lugares, ar cond., compl.,
cadastrada em agência, toda

regulamentada, pronta p/trabalhar.

'R$ 24.000,00 + finan. Aceito carro

atéR$ 10.000,00. Tratar:
371-3087 ou 9133-6902.

YPR - vende-se, 01, cl partida.
Tratar: 276-3184 ou 9902-2182.

BIZ - vende-se, 99, amarela.
R$ 2.800,00. Tratar: 9955-2331

cl Kinho.
APARELHO DE CD - vende-se, pI
carro, Panasonic, novo. R$
400,00. Tratar: 9975-2574 ou

372-0284 a noite.

BMW - vende-se, 325dA, alemã,
ano 93. R$ 28.000,00. Tratar:
9979-0283.

BIZ - vende-se, 01, partida elét,
R$ 3.600,00. Tratar: 310-2776
ou 9952-9660.

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

BIZ - vende-se, 01, vermelha, cl
partida. R$ 1.800,00 + finan.

Tratar: 275-2525 cl Adriana.

ARO - vende-se, 4 de liga leve pI
Gol ou Chevette. Tratar: 370-0670.

L200-vende-se, 95, azul,
completo. Tratar: 371-5373.

CAIXA DE SOM - vende-se, 2
caixas. Tratar: 370-4461.CBX 200 ESTRADA - vende-se, 00,

!to
-I 3.9

426 ces C-100BlZ ES 42 14101103 RS 4:418,00 RS
426 61 CG 12:5 IDAN KS 42 14101103 R$ 4,618,00 RS
428 ces CeTlTANES, 42 14101103 RS 5.324.00 R$
426 XL XLR125 42 11101103 14101/03 'RS 5.630.00 RS
426 XLS XLR U5ES 42 17/01103 1411)1103 R$ 5.995,00 RS
426 64 XR200R 42 11101103 14/01103 RS 7.387.00 RS
428 CST CBX 2$0 lWlSTER 42 17/01/03 14101103 RS 8.097,00 RS
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INFORMAÇÕES: RUA JORGE CZERNIEWICZ NS! 145
DEFRONTE AO TEATRO DA SCAR - 3\71-3040 - 370-0061

ASSEMBLEIAS EM RIO 00 SUl-ITAJAI
2 CONTEMPLA.COES

ORP Cód. PIo"" Bem Obloto prazo A$s-. vene. Cred,llo Parçela
429 Cl C-l00BlZ 43 21101103 16101103 RS 3,990,00 R$ 113,51
429 ces , C-l00 BIZ ES 43 21101.103 16101103 R$ 4,0118,00 RS 125,68
429 61 CG 12.5 nrAN KS 43 21101.103 16101103 RS �.õ18,00 RS 131;36
429 CGS COIDANES 43 21/01103 16101103 RS 5.324.00 RS 151,46
429 XL XLRI25 43 21/01103 16101/03 RS 5.630,00 RS 160.17
429 XL$ XLR USES 43 21101.103 16101103 RS 5.995.00 R.S 170,501
429 64 XR200R 43 21/01103 16101103 R$ 1,381,00 RS 210,14
429 CST CBX 250 TWISTER 43 21101103 1&/01103 RS 8.697.00 RS 230.34

ASSEMBLEIAS EM alUMENAU - RIO DO SUL- JAAAGUA 00 SUL
4 CONTEMPLAC()E� \

GRP Cod. Plano Bem Obleto Pruo Ao•• Vetlc, Cródrto Parcela
.30 61 CO 125IDANKS 20 17101103 14101/03 RS 4.618,00 R� 273,51
430 Cl C-l00 BIZ .0 17101103 14101/03 RS 3.990,00 RS 236,31
430 ces C-lg0 BIZ ES 20 17101103 14101103 RS 4.418,00 Rf 261,67
430 CGS CGTlTAIIES 20 17101103 1411)1103 RS 5.324,00 RS 315,32
430 XLS XLR 125ES 20 17101.103 14101103 RS 5.995,00 RS 355,06
430 cer CBX 2$0 TWISTER 20 17/01103 14j111/1)3 RS 8.097,00 RS 479,57
430 XRT XR. 250 TORNADO 20 17101103 1411)1103 RS 8.880,00 Rf 525,94

ASSEMBLEIAS EM .BLUM.EN,w • RIO DO SUL· JARAGUA 00 SUL
I 5CONTEMPLA -s

GRP' Cód. Plano 8$mObjét� Protto MS. V.me. C<1ld!to P$'<:éla
434 Cl C-l00BlZ 47 11101/03 1411)1103 RS 3.990,00 R$ 104,26
434 ces C-l00BlZ ES 47 17/01./03 ·14101103 RS 4.418,00 RS 115,45
434 61 CG 125TITAN KS , 47 11101103 14/01103 RS 4,618,00 RS 120,67
434 KSE CG125KSE 47 17101/03 14101103 RS 5.667,00 RS 132,42
434 CGS CeTlTANES 47 11101103 14101103 RS 5.324,00 RS 139,12
434 XL XLR 125 47 17101103 14101103 RS 5.630,00 RS 141,13
434 XLII XLR 12SES 47 17101103 14101103 RS 5.995,00 RS 156,67
434 64 XR200R 47 17/01103 1411)1103 RS 1.387,00 Ri 193,G4
434 'CST CBX 2$0 TWlSTER 47 17101./03 14101/03 RS 8.697,00 RS 211,$6
434 XRr XR 2.50 TORNADO 47 11/01103 14101103 RS 8.880,00 RS 232.05

ASSEMBLEIAS EM BLUMENAU • RIO 00 SUL - JARAGUA 00 SUL
4 CONTEMPLACOES

""p I ,",ou. Plano �.. ��t<> ..,"'". AU . venc. ",.dito part:.tIla
436 Cl C-l00 BIZ 4lI 1 ,".",..

438 CBS C-100 BIZ ES 4lI 17101103 14/01103 RS 4,0118.00 RS 110,96
438 61 CG 12SIDAN KS 49 17/01103 14101103 R$ 4.618,00 RS 115,98
436 CGS CG TITANES 49 17101103 14ro1103 RS 5.324,00 RI 133,72
436 XL XLR 125 49 11/01/03 14101103 R$ 5.630,1)0 RS 141,40
436 XL$ XLR 12SES 49 17101103 14101103 RS 5.995,00 RS IS0,se
436 64 XR200R 49 17/01103 1411)1103 RS 7.381,00 RS 185;53
436 CST CIIX 250 TWlSTER 4lI 17101103 14101103 RS B.091,00 RS 203,36
436 XRT X.R 2So TORNADO 49 17/01103 1411)1103 RS 8.880.00 RS 223,01

ASSEMBLEIAS EM aWME.NAU - RIO 00 SUL· JAAAGUA DO SUL
4 CONTEMPLACOES

ORP COd, Plano Bem Obleto Pnu:o Ao•• Vene, C,ód:lto parçela

44) Cl C-l00 DIZ 54 17101103 ,""',,,,. RI 3.990,00 RS 91,39
441 CBS C-l00.BIZ ES S4 11101103 14/01103 RS 4,0118;00 RI 101;1'
-441 61 CG 12S TIrAN KS 54 17101/03 14ro1103, R.$ 4.618,00 RS 105.78
441 Cl. C-l00 B1Z. {MAIS} 54 17101103 14/01103 R$ 4.912.00 RS 112.51
-441 KSE CG 125KSe S4 11101103 1411)1/03 R.$ 5.661,00 RS 116,$
441 CGS CO TITAN ES 54 11101.103 14/01/03 RS 5.324.00 RI 121,95
441 XL XlR 125 S4 17101103 1411)1103 RS 5.630,00 RS 128,96
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SÁBADO, 14 de janeiro de 2003

COMPRA-SE - carro e moto acima

de 90 (ano), c/ preço p/ revender,
pagamento à vista, Tratar: 373-

3001 c/ Adi ou Mara.

CONSÓRCIO - vende-se,' não

contemplado, Honda Biz ES, 6 pare.

pagas. R$ 448,00. Tratar:
9903·1148 c/ Solange após 18:30

ou 371-8153 Consórcio União.

CONSÓRCIO - vende-se, e/lO
parco pagas, prestação de R$

200,00. Vendo por R$ 1.500,00.
Em dia, l' pare: em fevereiro.
Tratar: 9125·7440.

MOTOR - vende-se, p/ Uno, 1.6,
ano 94. Tratar: 273-0611.

.

OFICINA MECÂNICA - vende-se,
c/ todos equipamentos, elevador,
pronta p/ trabalhar. Ótimo ponto de

localização, c/ clientela. Aceito
carro. Tratar: 371-4284 c/RUbens.

\

VENDE-SE - 2 pares de 69 +

módulo. Tratar: 372·3752.

VENDE-SE - 1 par de 69, marca

Hinor. R$ 100,00. Tratar: 376-0010.

diversos
ALIANÇA - vende-se, par, ouro

18. R$ 50,00. Tratar: 371-
0750 c/ Eliane.

APARELHO - vende-se, de
antena parabólica c/ controle.
R$ 150,00. Tratar: 275-3103
ou 9975-0625.

I
APARELHO DE CD - vende-se,
Pionner, cl controle. R$
170,00. Tratar: 9113-03�5.

. \
APARELHO DE FAX - vende-se,
c/ fotocopiadora, seminovo.

(J
R$ 400,00. Tratar: 372-2386.

AR CONDICIONADO - vende-se,
Cônsul, 7.500btus: R$-
500,00. Tratar: 371-4225.

AR CONDICIONADO - vende-se,
Cônsul, 7.500btus. R$
400,00. Tratar: 371-4225.

BALANÇA - vende-se, de peso,
bem conservada. R$ 150,00.
Tratar: 371-0750.

BARRACA - vende-se, p/ 5

pessoas, fogareiro, liquinho,
mesa p/ camping. R$ 400,00.
Tratar: 370-8271 ou 9953-
0413.

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

BEZERRO- compra-se,
de-smamado. Tratar: 376-1566.'

BICICLETA - vende-se, Caloi

lO, penu fino. R$ 60,00,
Tratar: 376-0157.

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

BINÓCULO - vende-se, marca

Vanguardi, BR 1150w,
12x50mm. R$ 150,00. Tratar:
9113-7636.

BOTA - vende-se" par de

botas, nova, jeans, nQ 37.
Tratar: 373-3787.

CACHORRO - aceita-se doação
de Poodle ou Pineher fêmea p/
criança. Tratar: 373·3787.

CACHORRO - vende-se, filhote
de Basset, c/ i mês. Tratar:
373-3787.

CACHORRO·- vende-se,
filhotes de Rottweiller,
vacinados. R$ 250,90. Tratar:
275-2949 ou 371-1003.

CACHORRO - doa-se, raça
Dog, porte grande, c/ 3 anos,
bom p/ trabalho de guarda.
Tratar: 376-2356.

CAFETEIRA - vende-se. R$
35,00. Tratar: 275-3103 ou

9975-0625.

CAMA - vende-se, de solteiro
de ferro. R$ 40,00. Tratar:
275-3103 ou 9975-0625.

CORREIO DO POVO 7

!Ta
.1' Irmáquinas Indústria

.

• Comé,olo tida. "ME

I Trabalhamos com vendas e consertos:

'I"
MOlares.. Estacionários

/

"Mo!oserra
. lava Jota - Roçodeiro - Assistência 24 hs

,
- Aspirador - Molobombos www;irmaquinas.cib.net

1- Compressor - Enlre oulros... innaquillas@Uol.com.br :

I Rlla Cl!I: Pr��plo Gomes de Oliveira, 1651 • Centro· Joraguá do Sul I
, .. _----- .. , --.- ,.", "."." , _- _ ,' __ _-- ,', , .. " .. ,""""",\, ,:

CAMINHA PI BEBÊ - vende

se, c/ colchão. R$ 70,00.
Tratar: 276-3206.

CARREGADOR - vende-se, de

pilha, completo. Tratar:
9117-3774 c/ Emir.

CARRINHO DE BEBÊ - vende

se, ótimo estado. Tratar:
373-3787.

CARRINHO DE BEBÊ - vende

se, azul. 8$ 70,00. Tratar:
371-0002 c/ Márcio.

CAVALO - vende-se égua, de
marcha. Tratar: 392-3115.

CD - vende-se, 2 de show
alemão. R$ 100,00. Tratar:
372-3913.

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: 373-0644 hor. ComI.

CELULAR - vende-se,
Eriesson KS 788. R$ 100,00.
Tratar: 373-0644 hor. ComI.
Ou 373-1587 res.

CELULAR - vende-se, Nokia

3320,. de cartão, c/ 6 meSes
de uso + 6 meses de

garantia. R$ 350,00. Tratar:
9973-4996.

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

COMPUTADOR - vende-se,
Pentium 100, c/ kit

multimídia, 32 mega de '

memória. R$ '500,00. Tratar:
372-0663.

COMPUTADOR - vende-se,
AMD K62, 500mgz, 128 MB,
HD 20g, monitor 14'LG,
molden 56k. R$ 1.300,00.
Tratar: 376-1235 c/ Mauri.

CURIÓ - vende-se, macho ou

fêmea. Tratar: 371-8040 ou

G,RUPOS GERADORES DE ENERGIA
·Venda *Locação *Consertos *Montogens

275-0316/371-942'
9133-6136/9952.1838

9962-5883.

DISKMAN - vende-se. R$
90,00. Tratar: 376-0157.

DIVÃ - vende-se, p/ sala el
almofada. Tratar: 371-0742.

DVD - vende-se, marca

Gradiente, el todos os

sistemas. R$ 400,00. Tratar:
372-3913.

ENCICLOPÉDIA - vende-se,
didática de estudos e

pesquisas. Tratar: .9117-
3774 el Emir.

ESPREMEDOR - vende-se, de

laranja. Tratar: 373-3787.

FIOS - vende-se, 12kg de fio

políéster e 35 cones de fio de

agulha usados, várias cores.

R$ 170,00. Tratar: 370-5896

c/ Isalete.

FOGÃO - vende-se, 6 bocas,
seminovo. R$ 250,00. Tratar:
371-0750.

FREEZER - vende-se, balcão

c/ 2mts de compr., el estufa

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

c/ Vera.

FREEZER - troca-se de

280lts, Cônsul, por geladeira
em bom estado. Tratar:"
374-1106.

FRIGOBAR - compra-se, bom
estado. Tratar: 9125-9115.

GEl�DEIRA - troca-se,
seminova, por um freezer.
Tratar: 370-8590.

GELADEIRA - vende-se,
280lts, Cônsul, branca.
Tratar: 275-0364 C/ Astrid
hor. cornl. Ou 371-5331

.. após
18:30' c/ Cristiane.

GELADEIRA - vende-se,
320lts, Cônsul, degelo selo,
seminova. Tratar: 371-1470.

GUARDA ROUPA - vende-se,
c/ 2 portas, de solteiro. R$
60,00. Tratar: 275-3103 ou

9975-0625.

JANELA - vende-se, 3 de

zinco, el veneziana e vidro,
pronta p/ colocação. R$
150,00. Tratar: 371-6064.

JOGO DE JANTAR - vende-se,
em madeira maciça, c/ 8

cadeiras e balcão rústico.
Tratar:' 371-0,742.

JOGO DE QUARTO - vende-se,
Rudniek, c/ guarda roupa 6

portas, cama e 2 criados
mudos. Tratar: 371-0742.

MÁQUINA DE lAVAR lOUÇA
vende-se, marca Brastemp,
semi-nova. R$ 200,00.

'Tratar: 9975-9930.

MÁQUINA D� lAVAR lOUÇA -

Nós queremos vender! Você quer Comprar?
Vamos negociar!

Fone: 371-0568

vende-se, marca Brastemp, pI
6 pessoas. R$ 600,00. Tratar:
275-27143 ou 9125-9302.

MÁQUINA DE lAVAR ROUPA -

vende-se, Enxuta, 5 Kg. R$
250,00. Tratar: 370-1455
após 18hs.

MAQUINA FOTOGRÁFICA -

vende-se, Minolta auto focos,
completa. R$ 1.200,00.
Tratar: 370-0464.

MERCADORIAS - troca-se,
confeccionadas ( ponta de

estoque) por terreno, carro,
etc. Negocia-se. Tratar:
370-3561.

MESA - vende-se, de fórmica
de 2mts. R$ 100,00. Tratar:
371-0750.

MICROONDAS - vende-se.

R$ 200,00. Tratar: 275-3101
ou 9975-0625.

MÓVEIS - vende-se, pi
escritório. Tratar: 370-1775 ou

(47) 368-7289 ou 9101-5680.

MÓVEIS - aceita-se doações.
Tratar: 276-0639.

NATURA - vende-se produtos.
Tratar: 370-9671 ou

275-1206 c/ Isis.

NOTEBOOK - compra-se.
Tratar: 9997-4242.

OURO - compra-se, anéis,
aliança, correntes, mesmo c/
defeito ou quebrada. Tratar:
9979-0605.

PATINS - vende-se, Bravo
bilae GL. R$ 100,00. Tratar:
371-3042.

PIA - vende-se, de ínox, c/ 2
cubas. R$ 150,00. Tratar:
371-0750.

PORTA - vende-se, de ferro,
2/3 pI vitrine ou loja. R$

.150,00. Tratar: 371-5640.

RETALHO - compra-se, p/ fazer

estopa. Tratar: 371-0750.

SECADO� - vende-se, de

roupa, Brastemp, capacidade
8kg roupa. Tratar: 371-0742.

SOFÁ - vende-se, de 2 e 3

lugares. R$ 150,00. Tratar:
9113-7636.

SOM - vende-se, Aiwa, 2.600x,
carrocel p/ 3 cds. R$ 350,00.
Tratar: 370-0974.

TÁBUA DE PASSAR ROUPA -

vende-se. Tratar: 373-3787.

TAPETE - vende-se, de crochê
redondo c/ lmt. R$ 60,00.
Tratar: 371-0750 c/ Eliane.

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

TELEVISÃO - vende-se,
Philips, 21', tela plana.
Tratar: 9.111-17Q9 de manhã.

TELEVISÃO - vende-se, na caixa,
14', LG. R$ 350,00. Tratar:

275-3,103 ou 9975-0625.

TíTULO ACARAí - vende-se.
Tratar: 372-2724.

.,

TíTULO BAEPENDI - vende-se.
R$ 300,00. Tratar: 371-3394.

TíTULO BEIRA RIO - vende-se.
R$ 600,00. Tratar: 371-9787.

TORRADEIRA - vende-se. R$
35,00,. Tratar: 275-3101 ou

9975-0625 ..

VAPORETO - vende-se, frio e

quente. Tratar: 373-3787.

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

VIDEOCASSETE - vende-se.
R$ 200,00. Tratar: 275-3103
ou 9975-0625.

VIDEOGAME - vende-se,
Nintendo Game Cubo, el 5

jogos originais, 1 mernory
eard e 2 controles originais.
Tratar: 376-2206.

Gaúcho, bem dotado,
moreno, alto, caliente,

35anos

��el
�de40�.

R$50,OO
Tratar> 9113-7636

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Você quer viver momentos de prazer?

7e1Hun'iJu.. t;iUHtU e �utiu
Meigas, Carinhosas, Iniciantes,
Safadas, Divertidas e Sedutoras

Venha desfrutar uma

Loira e duas Morenas

1efnanva" a .supefninleta vo .Anal
ara uá do Sul c/ Local Discreto, Massa ens e Acessórios

Tratar:
370-0816

SÁBADO, 14 de janeiro de 2002

�------�------------------�

PRECISA·SE
de Representante

Comercial

) para atuar no ramo

de Gráfica.

\

�- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CE

: RODAS • ESCAPAMENTOS • SUSPENÇÃO
GEOMETRIA • BALANCEAMENTO

APRESENTE ESTE RECORTE E GANHE
5% DESCONTO EM 'RODUTOS

, & 15%NOSSERVIÇOS
, I

I

I

1

I'

I I

I AV. PREF. WALDEMAR GRUBBA, 1641· BAEPENDI· JARAGUÁ DO SUL I

I Fone/Fax:' 370-1614 :
------------------------

,I

Cargas nacionais
e internacionais

Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira,
246 - sI. 1 - Centro - Jaraguá do Sul

371-0363
brasi I@brasilaerocargo.com.br
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Deficienteslesabafà O_desresp:ito
dado aos arendentes de hospital

}ARAGuA DO SUL - Aos .

32 anos, Odair Florianu co

memora o início de um novo

ano, desta vez, empregado.
Portador de deficiência física,
sempre encontroudificuldades
em consegwr um emprego.
Há dois meses trabalha como

atendente da ZonaAzul e sen

te-se orgulhoso em ser útil e

valorizado pelo que faz. Mas

não foi sempre assim. Florianu

assegura que seu primeiro
contato com o mercado de

I

trabalho a<;:onteceu há 2 anos,

quando vendia suco no Hos

pital e Maternidade São José.
Ele é um dos associados da

Ajadefi (AssociaçãoJatagLiaen
se dos DeficientesFísicos).

Com um salário de R$

255,00 mais/R$ 25,00 de cesta

básica, Florianu atende das 13

às 17h30. O seu maior sonho
é freqüentar urna faculdade e

ainda está na dúvida entre os

cursos de Direito ou Medicina
Veterinária.

Durante o período que
permanece trabalhando, sem

pre foi muito bem tratado

pelas pessoas que desejam
comprar o cartão de estacio
namento. ''É revoltante perce
ber que os outros atendentes
são expostos a situações cons

trangedoras, as mais diversas

possíveis", desabafa. "Na
minha opinião, todos deve
riam tratar-se de maneira igual,
independente da situação em

que se encontrem." GE)

Florianu teve a primeira experiência profissional aos 30 anos

Rosinha, agradece as empresas e famílias que
ajudaram i realizar o 9° Natal Comunitário, no dia

22/12/2002:
Rádio Jaraguá, jornais CORREIO DO POVO, A

Gazeta, A Notícia" Polícia Militar.i Malhas Malwee,
Programa Viola e Gaitaço, Hort e Reimer, Madeireira
Flórida, Prefeitura deJaraguá do Sul, Aleiro Cozzarin,
Auto Viação Canarinho, Sorte Mega Loterias, Hotel
Nova Londrina, em Aparecida (SP), vereadora Lorita

ZanQtti Karsten, Fu�erária BomJesus, Casa das Tintas

Regina, Centro de Formação de Condutores Les

smann, Secretaria de Obras, Daniela A. Lenzi, Loja
Dona Hilária Moretti, String Embalagens, Super
mercado' Kazmierski, O Boticário, Móveis Rabello,
ve-reador Eugenio Garcia, Farmácia Drogão Ávila,
Supermercado Angeloni, Juju Moda Baby, Sadefe

Malhas, Ótica Mulri Visão, Jo Bomboniére, Padaria e

Conf. Munique, Casa do Crochê (de Odete Kanzler),
Panificadora e Conf. Pão Brasil; Bordare Bordados,
Rotary Pérola Industrial, vereador Zé da Farmácia,
Chiodini Motos, dr. Vicente Caropreso, Cia. Moto,
Supermercado Araucária, Supermercado Papagaio,
Pérola Automóveis, Bazar e Papelaria Thaysa,
Supermercado Dal Piaz, Mercado Andreia, Mercearia

Buzzi, ]R Criações, Restaurante Mime, Relojoaria
Seifert, Stella Calçados, Carroçarias Argi, Safari Caça
e Pesca, Pointer Modas, Big Pé Calçados; secretárias
da Rádio Jaraguá (Cris e Ani), repórteres Agostinho e

Tim Francisco, Celso e Valéria. Quero desejar a todos

que ajudaram meu muito obrigado, e que possamos
estar juntos sempre. Feliz 2003. Rosinha Nichelatte,
promotora de eventos. .

GERAL CORREIO DO POVO 7

ICENTRO: EMPRESA ENVIOU PLANILHA DE CUSTOS AO PREFEITO PASOLD SOLICITANDO CARTÃO A R$ 1,10

Cartão .laraguá pede reajuste
para sistema de estacionamento

}ARAGuA :ÓO SUL - A

empresa Cartão Jaraguá
Comércio e Serviços en

viou planilha de custos ao

prefeito Irineu Pasold soli

citando revisão do valor

atualmente praticado no

controle do sistema de esta

cionamento rotativo (Zona
Azul), no centro da cidade,
hoje estipulado em R$ 0,60
a hora. A empresa reivindi

ca a elevação da hora de es

tacionamento pago para,
no mínimo, R$1,10, alegan
do aumento das despesase
que desde que o serviço foi

instalado na cidade, em

1997, está sendo praticado
.

o mesmo valor para a hora

estacionada (reduzida"
inclusive, durante determi
nado período, para R$
0,50).

A planilha foi encami-
( �

nhada em novembro ao

Executivo, para ser coloca

da em vigor o quanto antes,
mas a empresa não tem

'previsão sobre quando po
derá contar com o preço
do cartão atualizado, pois a

Prefeitura encontra-se em

período de. férias e Pasold .

ainda não deu, uma res

posta. A gerente Miriam

Bernardete Kupas argu
menta que, além do atual

valor cobrado pelo cartão

de estacionamento ter fica-

Fotos: Cesar Junkes

Sistema da Zona Azul foi implantado em 1997 e solucionou o estacionamento no Centro

do inalterado durante vários

anos, as despesas da émpre-
I

sa aumentaram, com reajus-
te de salários e contratação
de mais funcionários, inclu

sive visando a melhoria do

serviço. "Sem falar na infla

ção acumulada no perío
do", acrescenta.

Outro' fator, conforme
a gerente, é que nem_ todas
as ruas e travessas atendidas

pelas monitoras do Cartão

Jaraguá são lucrativas. O

movimento geralmente se

concentra em algumas vias

públicas, em detrimento de

outras, que permanecem
com baixa ocupação, expli
ca a gerente. Miriam garante
que não vai nenhum exage
ro no valor apontado na

planilha enviada ao prefeito,
e que a revisão de valor é

imprescindível "para não

deixar a empresa no ver

melho".

QUIOSQUES - A em

presa ainda espera pela
instalação de quiosques
prometidos pela Prefeitura,
em pontos estratégicos da

cidade, que serão atendidos

por pessoas ligadas à

Ajadefi (Associação Jara
guaense dos Deficientes

Físicos). Existem três

portadores de deficiência já
contratados e trabalhando

no sistema de estaciona

mento rotativo, utilizando

cadeiras e aguardando ,pela
construção dos quiosques.
A Cartão Jaraguá encami-

nhou sugestões de locais

para a instalação dos quios-
I

ques, na Rua Getúlio Vargas
(perto do Shopping Brei

thaupt), na Praça Ângelo
Piazera e no início da Rua

Marechal Deodoro (perto
da Indústria Marcatto), A

proposta de aproveitar
mais os deficientes físicos

no serviço surgiu no ano

passado e foi acatada pelo
Executivo. De acordo com

a gerente, o trabalho destas

pessoas ainda está sendo

avaliado, mas acredita-se

que dará bons resultados

com a instalação dos quios
ques, que servirão como

locais' de referência para a

população e de venda dos

cartões de estacionamento.

Hospital S. Antônio conquista maior equilíbrio financeiro
GUARAMIRIM - o no valor de R$ 40 mil, para com médicos e for�ecedo- comemorando o cinqüen-

Hospital Municipal_Santo reforço de caixa, no final res), tbtaliza R$ 50 mil, tenário, a direção do esta-

Antônio está iniciando o do ano, mas a principal fon- afirma Butschardt. Outro belecimento planeja desen-
ano com maior eqüilíbrio : te de recursos continua sen- compromisso é com o pa- volver urna campanha va-

financeiro, em comparação do os auxílios da Prefeitura, gamento do parcelamento lorizando o mo dos planos
cÇlm o final de 2001 e início com previsão de liberar R$ de dívida negociado com de saúde na comunidade,
de 2002. Parte da dívida 750 mil, em 2003. o INSS (Instituto Nacional visando conseguir mais re-

herdada da gestão anterior, Uma das preocupações do Seguro Social), no valor ceita com atendimentos e

de R$ 138 mil, foi paga (R$ do gestor do hospital,João de R$ 10 mil. ''Ainda não internações, segundo Buts-
42 mil) e a conclusão do Alceu Butschardt, neste conquistamos a condição chardt.
Centro de' Obstetrícia em momento é pagar valores ideal para as finanças do A campanha começará
agosto, que voltou a funcio- ainda devidos a médicos e hospital, mas houve pro- a ser elaborada em fevereiro
nar em setembro, possibili- fornecedores (segundo ele, gresso em comparação 'e será levada para toda a

tau a retomada dos atendi- dívida também herdada), com as contas que herda- população guaramirense e

mentos de partos remune- que' são restos a pagar, no mos dos administradores cidades vizinhas. Existem
rados pelo SUS (Sistema valor dé R$ 90 mil. A dívida anteriores", avalia Buts- várias opções disponíveis de
Único de Saúde). O ex-can- atual do hospital, relativa ao chardt, planos de saúde na micror-
didato a vice-governador exercício da atual gestão Para meados deste ano, região, que podem ser pro-
Eni Voltolini repassou verba (não incluídas as pendências' quando o hospital estará curadas.

\
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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 iqre]a e que deveriam continuar sendo os arrimos culturais até 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 "modernização" 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 PAI CONTRA O REI (216) Na véspera do embarque, chamou o monarca,
à parte, o filho, e fez-lhe sentir os seus temores

Ao partir para Portugal, d.i.João VI previa, de uma rebelião e, conseqüentemente, da

pelos acontecimentos, que o Brasil, depois de ter emancipação. E concluiu, paternal:
hospedado a Corte, não se conformaria mais com

a condição de colônia. Seria, pois, mais hábil,
deixar aqui o filho, Pedro de Alcântara Bourbon,
pelo qual eram evidentes as simpatias dos

brasi lei ros.

- Pedro, em tal caso, põe a coroa a tua

cabeça, antes que algum aventureiro lance mão

dela!

J.M. de Macedo-''Ano Biográfico", volume

III, página 207.

Ill(�lZ de esperar pela
ser criatividade na

6tnento ideal para
autocrítica. Na área

�()l;�r:t-:lI Terá que enfrentar
i'�;'fcfbilidade pela

'

ã, imos se sairá bem se

e �Jordo com 'as suas

cç���';:;,J'v\aturidade a

ois.
!

Câncer - Medite sobre aquilo
que dá valor. Nunca é tarde

àVêr mudanças e

sub vida.
todos com as

ãa conte com

hoje. Nada vai cair

deseja' mudar a sua

que fazer por
roveite o astral de
amor.

Virgem - Uma certa

a tomará conta de
ão tenha receio de

.

moda. A Lua vai

is sentimental nessa

oveite!

prornissos que não

ir. Ieró sucesso com

exijam
imuginaçao]!!ll!oas vibrações no

amor.

Escorpião - Não deixe de
I sua independência.

, um aumento ou

oçõo poderá agitar a

O setor amoroso

a-astral.'

Touro - Evite se acomodar
nte. Os

�
TERÇA-FEIRA, 14 de janeir-o de 2003

Rua Heinoldo Rau, 86 sala 7 -

rtlírculo
Italiano

Região de Marche

Superfície: 9.694 km2

População: 1.390.000 habitantes
Densidade: 144 hab./km
Capital: Ancona

, I
E uma região banhada pelo mar. Embora quase não

existam planícies a atividade principal é a agricultura.

Plantam-se uvas de mesa e vinho, hortaliças, frutas

pequenas, tomates, couve-flor e pêssegos. A pecuária
dedica-se a ovinocultura.

As festas locais estão sempre I igadas à agricultura.
Vem desta região lia porchetta", festa que consiste

preparar um leitão inteiro, assado, para servir aos
convidados.

''Aporchetta//é uma tradição da comunidade italiana

em festa de Igreja, com intuito de agradecer a Deus

pelos ai imentos que obtiveram durante o ano e pedi r

para que não faltasse o alimento no ano seguinte.

As 'estradas que ligam a região a Roma e outras
cf)cidadesforam construídas na época dos romanos (220

a.C.). Pela \\Via Flaminia" e "Via Salaria", fazia-
se a ligação mais rápida de Roma e o Oriente.

Fe/íce Anno Nuovo!

Fel iz ano-novo é. o que desejamos a todos que nos

acompanham e nos prestigiam em nossos eventos,
dando-nos apoio e incentivo visando a continuação
do nosso trabalho.

Estamos recomeçando.nossas atividades com muitos

planos para o ano que se inicia, e convidamos a todos

a caminharem co

nosco ao longo deste

ano, com-muito oti

mismo e trabalho.

Graziea tuttí!

3711-822,2Valdir José Bressan
Presidente do Cír

culo Italiano

Sagitário - Cuidado para
os seus

momento para
ua vida. Novos

A9�é.��i �
Não queira fazer

�jtw�"lfo's:.� ao mesmo tempo
ou 'ireção. Você terá

ividade que
envolva lazer. Farte ligação no

namoro.

Peixes - Cuidado com

ensadas. Deixe a

lado e 'não tema os

romance e a vida
rão sob controle:

üila.

"

Capricórnio - Conseguirá
resultados no trabalho

o deixe de se

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

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

seu tempofoi bem empregado.
Barão do Itapocu

,

ONFIRA A HISTOR

HÁ 15 ANOS

Em 1988, o município deJaraguá do Sul arrecadava em tributos estaduais,
onde o ICM, o principal imposto, no montante de Cz$ 1.232.470.512,88,
superando em 202% o valor de janeiro a dezembro de 1986, que foi de

Cz$ 408.339.527,81. O superávit de 202% de um ano para outro cobria
a inflação Ido exercício passado, que 'foi superior a 360%. A título de

ilustração, para acompanhamento do quadro evolutivo, o ICM

arrecadado por Jaraguá do Sul, nos últimos anos: em J 983, Cz$
8.735.777,88; 1984, Cz$ 25.738150,78; 1985, Cz$ 130.750.189,98; 1986,
Cz$ 408.339.527,81; 1987, Cz$ 1.232.470.512,88. Era inflação pra

ninguém botar defeito!

Nesse começo de ano, a Ferj preparava o vestibular. Os candidatos ao

vestibular da Acafe/88 que não tiravam a etiqueta de inscrição, no início

de dezembro, tiveram a última chance de retirá-la no dia 7 de janeiro.
Existiam 20.330 candidatos inscritos ao vestibular, que acontecia de 19

a 22 de janeiro. Em Jaraguá do Sul tinham lugar no campus da Ferj.

HÁ 3 ANOS

Em 2000, o CTG LaçoJaraguaense agradecia a todos os que prestigiaram
os eventos tradicionalistas gaúchos do ano de 1999, que foi fundamental

para o êxito alcançado nas costumeiras promoções para o sucesso da

tradição gaúcha, desejando uma temporada especial, de primeira, onde

não faltava, principalmente, saúde para dançar, laçar, chimarrear, contar

uns causos e tomar uns tragos, enviando um abraço bem chinchado de

toda gauchada do CTG Laço jaraguaense,
A Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul aprovava o projeto de lei

que definia a nova estrutura administrativa, criando 13 novos cargos,
oito permanentes e cinco em comissão. O secretário-administrativo Rui

Lessmann dizia que a estrutura foi montada para dar supot;!e técnico e

parlamentar aos vereadores que, a partir de 2001, serão 19. De acordo

com Lessmann, inicialmente, cerca de quatro cargos serão preenchidos,
elevando para nove o total dos funcionários. A estrutura já estava pronta.
Isso não queria dizer que a Câmara vá contratar todos os funcionários.
O objetivo era instalar o novo projeto aos poucos. O cargo de secretário
administrativ<?, por exemplo, foi substituído pelo de diretor-geral, cO,m
salário de R$ 3.112,25. Foram criados os departamentos Financeiro,
com serviços de contabilidade, orça.mento e tesouraria;
Administrativamente, responsável pelos serviços gerais e patrimônio,
de compra e licitação, recursos humanos, protocolo,' expediente e pela
comunicação social, e de Suporte Legislativo, que abrigará os serviços
de apoio às comissões permanentes, de apoio Legislativo e logístico ao

plenário, coordenação de bancadas e partidos. Os novos cargos criados
são: assessor administrativo, com salário de R$ 1.180,00; 'assessor de

Contabilidade e assistente administrativo, com o vencimento de R$
981,48; assessor técnico e parlamentar, com salário de R$ 605,00; auxiliar
de expediente, R$ 560,00; assistente de protocolo, que receberá R$
485,00, e zelador, com R$ 450,00.
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amor de Deus? Através dele, o Pai move ctro'�Q

todas as ações do mundo, alegrando-se A luz da
com as cOisas boas e repreendendo as

.

.

más.
�. Palavra

.

\
Através de Jesus, \ Deus mesmo se \

tornou gente e veio no nosso meio. Demonstrou assim,
explicitámente, o seu afeto por nós, com o propósito de atrair
nos para ele. O acontecimento do Natal é a confirmação de

que Deus quer participar concretamente da nossa vida,
batendo na porta do nosso coração para fixar morada em nós.

Deus se fez gente. Por isso, a graça, o perdão e a sua

misericórdia não são mais teoria, mas passaram a ser

sinônimos de libertação. Um novo mundo irrompeu para dentro
do velho mundo, transformando-o. Jesus nos trouxe a certeza

'do amor de Deus por nós. Libertou-nos da morte e do futuro
incerto. Não precisamos mais nos fazer importantes para
sermos aceitos e pará conquistarmos o nosso futuro, pois
este já está garantido.

Abraçados por Deus, podemos viver urna vida alegre e feliz,
com os olhos em tudo o que é pelo e puro e com abraços
estendidos para o próximo, promovendo o seu bem-estar

pessoal e sendo instrumentos de paz, perdão, união, fé, amor
I

e alegria.

"O amor é paciente e bondoso ...

Suporta tudo com fé, esperança e

paciência. O amoré eterno" (1Co 13,7,8).
Será que existem palavras' mais

adequadas do que essas para definir o

CÂMARA DE VEREADORES DE
JARAGUÁ DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAGUÁ - SESSÃO DO DIA 12 DE

DEZEMBRO DE 2002 - PRESIDIDA PELO VEREADOR VITóRia ALTAIR

LAZZARIS (PPB)
\

A SESSÃO'DE HOJE FOt DEDICADA A ELEiÇÃO DA NOVA MESA

DIRETORA, SENDO ELEITOS PARA PRESIDENTE, O VEREADOR
. \

CARIONI MEES PAVANELLO (PFL), COM 12 VOTOS, CONTRA 05

PARA A VEREADORA LORITA ZANOTTI KARSTEN (PMDB) E 02 PARA

O VEREADOR JOSÉ OZÓRIO DE ÁVILA (PFL); VICE-PRESIDENTE, O

VEREADOR IVO PETRAS KONELL (PMDB) COM 09 VOTOS, CONTRA

08 PARA O VEREADOR PAULO ADEMIR FLORIANI (PPB), 01 PARA

o VEREADOR ORLANDO GILBERTO GONÇALVES ,(PPB) E 01 PARA

O VEREADOH EUGENIO MORETII GARCIA (PSDB); SECRETÁRIO, O

VEREADOR ORLANDO GILBERTO GONÇALVES (PPB), COM-12

VOTOS, CONTRA 07 PARA O VEREADOR JEAN CARLa LEUTPRECHT

(PTB) E AINDA SUPLENTE DE SECRETÁRIO DA MESA, A VERE,I}DORA
MARISTELA MENEL ROZA (PFL), COM 13 VOTOS, CONTRA 06 DO

VEREADOR JOSÉ PENDIUK DOS SANTOS (PT).
OS ELEITOS USARAM DA PALAVRA, PARA AGRADECER O APOIO

,

RECEBIDO, ALÉM DOS VEREADORES EUGENIO MORETII GARCIA

(PSDB) E JOSÉ PENDIUK DOS SANTOS (PT), QUE PARABENIZARAM

OS NOVOS MEMBROS DA MESA.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IROUBO: FATO FOI REGISTRADO PELA DELEGACIA DE POLfclA CIVIL DE GUARAMIRIM, NO DOMINGO

Homens assaltam a Dalcelis
e capotam carro na SC-413

GUARAMIRIM - As

salto frustrado registra
do no fim de semana.

Depois de praticar roubo
na Dalcelis, localizada
às margens da BR-280"
os agentes do crime

sofreram acidente de

carro, foram encaminha

dos ao hospital e depois
reconhecidos pelo vigi
lante da empresa. O

pintor Anderson James
Lapa da Silva, 33 anos;

o comerciário Adilio Au

gustinho, 21, e o padeiro
Jefferson Gercino Perei

ra, 27, todos residentes
em Itajaí, foram presos
e autuados em flagrante
delito pela Comarca de

Guaramirim, na manhã

do último domingo, e

encaminhados ao presí
dio de Jaraguá do Sul,
onde aguardam julga
mento.

O gerente adminis

trativo da Polo New,
uma das empresas que
funciona na mesma es

trutura, Antônio Marcos

Vargas, relata que na

madrugada de domingo,
por volta das 4 horas,
três homens arinados,
sem capuz, aproveita
ram o momento em que
o vigilante estava no ba

nheiro, arrebentaram a

esar Junkes/

Gerente da empresa, 4ntônio Vargas diz que pretende contratar mais um vigilante

cerca e entraram no es

tabelecimento. Com

arma em punho, rende
ram o segurança, amar

raram-no e o amordaça
ram numa sala. "Neste

momento, eles foram até

o cofre, arrebentaram e

pegaram todo o dinhei
ro. Eles sabiam exata

mente onde encontrava

se o que eles queriam
porque na minha sala há

um cofre visível, mas no

interior eu apenas guar
do documentos", diz.

Desta empresa, os acu
sados levaram cerca de

R$ 3,5 mil e US$ 14,2
mil, dinheiro que seria

utilizado para pagar o

restante das férias dos

funcionários, além do

revólver do vigilante.
Após o assalto, os

três marginais fugiram
do local em um veículo

Monza, placa LYH-

6775, de Itajaí. Ao
conduzir em direção a

Massaranduba, os acusa

dos perderam o controle

do' carro na SC-413 e

capotaram o Monza. O

Corpo de Bombeiros Vo

luntários de Massaran

duba prestou atendi
mento às vítimas, enca

minhando-as para o

Pronto-socorro do Hos

pi tal São José, deJaraguá
do Sul. O reconheci

mento foi efetuado pelo
vigilante, na delegacia de

Guaramirim.

No veículo, não fo-
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R: Barão do Rio Branco, 296 - Sala 1 -

Centro - Jara uá do Sul

ram encontradas as ar

mas nem o dinheiro rou

bado. A delegada Jure

ma Wulf, responsável
pelo caso, vai instaurar

inquérito policial para
investigar o caso.

Esta foi a segunda
vez que a Dalcelis é alvo

de assalto. "O outro ca

so aconteceu há uns 5

anos, mas foi mais vio

lento, houve tiros e pes
soas feridas.

Desta vez os mar-
,. .

gmals quenam apenas o

dinheiro mesmo", lem

bra o gerente administra
tivo.

A responsável pela
AJ Beneficiamento não

quis falar sobre o assun

to. (FABIANE RIBAS),

1;) I
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Vestígios do corpo de Vilmar

Jurk foram encontrados
MASSARANDUBA - A

Delegacia de Polícia

Civil do Município en

controu indícios (ossos,
relógio e uma bota), pró
ximo ao Ribeirão Gusta

vo, que podem elucidar

o desaparecimento do

jovem Vilmar Jurk, pro
curado desde janeiro de

2000. Junto com este

material, os policiais en

contraram ainda uma

corda, o que levanta a

suspeita de suicídio. Os

objetos encontrados e os

ossos foram encaminha

dos para o IML (Instituto
Médico-Legal) de Floria

nópolis, onde será efetua

da perícia. "Se confirmar

que é de Jurk, o fato é le

vado ao Fórum, mas não

há indícios nem vestígios
de ser homicídio", diz o

I policial responsável pela
delegacia de Massaran

duba.

Na época, Jurk tinha

18 anos e trabalhava

com os pais, na lavoura.
No dia 24 de janeiro da

quele ano, a vítima havia

discutido com o pai, o

produtor de arroz e ba

nana, IldemarJurk. Con

forme relato da mãe, Ve

rônica Jurk, o desenten

dimento havia aconteci

do porque o pai questio
nava o comportamento
do filho em determina
das situações. Reprovan
do o comportamento do

LOTERIAS

Megasena Quina
concurso: 428 concurso: 1094

08 - 28 - 30 - 32 - 46 - 60 ' 03 - 19 - 36 - 46 - 64

Lotomunic- Loteria Federal

concurso: 281 concurso 03700

01-02-07-14- l° - Prêmio: 27.239
17-21-30-32- 2° - Prêmio: 44.558
34 - 36 - 49 - 50 - 3° - Prêmio: 29.664
52 - 53 - 61 - 64 - 4° - Prêmio: 72.834
71 - 74 - 76 - 80 5° - Prêmio: 22.412

produtor, o jovem, que
estava na lavoura, deci

diu largar o trabalho e to

mar rumo de casa. Entre

tanto, Vilmar não fôra

até a residência depois da

briga, pois as roupas, o

carro e os documentos

não haviam sido mexidos
\

do lugar habitual.

Voluntários do Corpo
de Bombeiros de Guara- �
mirim e membros do

Conselho Tutelar de

Massaranduba intensifi

caram as buscas no inte

rior do Município, duran-

te várias semanas, atrás

de sinais que pudessem
apontar o paradeiro do

jovem, mas não obtive

ram êxito. Durante esses

três anos, a família de

Vilmar viveu com a espe

rança de reencontrar o fi

lho, oupelo menos conhecer

o paradeiro do jovem ,Çl
- Eu achava que um

dia ele iria voltar pra casa.

Pelas características do

relógio, trata-se de Vilmar,
sim. Não me conformo

com essa situação, meu

filho sempre foi um meni

no muito tranqüilo, não

tinha motivos para tomar

uma atitude tão drástica

assim. Agora tenho de
.

aceitar esse fato, mas um

pedaço do meu coração foi

arrancado. A dor de perder
um filho é muito ruim-,
desabafa a mãe de Vilmar.

(FABIANE RIBAS)

CORREIODO

rovo

Há 83 anos

servindo a

comunidade ,)

da Região
do Vale do �

Itapocu
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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F-I
BATE-BOCA COM O LAPTOP

Faz sol lá fora, muito sol. Estou na Bahia, é minha única semana

de férias no ano. Depois daqui, sei lá o que vai acontecer. A

piscina está cheia, a praia à minha vista, a água de coco que
servem no hotel é extraordinária.

Portanto, não deveria estar desperdiçando tudo isso para
escrever uma coluna semanal sobre Fórmula 1. Meus leitores

poderiam dar uma trégua. Me liberar hoje. Para tomar uma

caipirinha estirado numa cadeira, por exemplo, lendo um livro

e de vez em quando espiando o azul do céu que é mais azul

do que eu jamais vi.

O problema é que trouxe meu computador, sempre o levo

nas viagens, ainda não sei bem por quê. E ele me lembrou hoje
de manhã que era dia de escrever coluna. Mas escrever sobre o

quê?, perguntei. Sobre o Zonta, o Sperafico, o Verstappen,
essas coisas que andaram rolando nos últimos dias. As pessoas
querem saber o que você acha, ele respondeu. "Ele" é o

computador, acho que já falei sobre nossa relação pouco
ortodoxa, estamos entrando no quarto ano de p�ceria e já
temos certa intimidade.
Eu não acho nada. Quer dizer, acho legal, o Zonta é um

fenômeno, o único cara que conheço que foi chutado duas

vezes da F-l e conse�u voltar, e se você quer saber, merece,

porque é rápido e boa gente, e é ótimo que lhe deram mais

uma chance, que tenha quantas forem necessárias para se dar
bem. O Sperafico, sei lá, acho legal também, vai guiar para a

Williams, está perfeito, é uma bela porta de entrada. O

Verstappen, não acho nada, a Minardi que tem de achar alguma
coisa. Não, não são bons temas, não dá para escrever muito
sobre isso, ninguém quer saber dessas histórias de segundo
escalão. Então escreve sobre o Massa. Mas não sei nada sobre
o Massa, só o que sai nos jornais, e em geral sou eu mesmo

que escrevo para os jornais, pqrtanto, ou sou muito

desinformado, o que é provável, ou não está acontecendo
nada mesmo.

.

Seguiu-se um bate-boca com o laptop. Fala sobre a reunião
do dia 15, insistiu ele, o Max Mosley, o fim da eletrônica, a

redução dos custos.: Assunto chato, não vai acontecer nada
nessa reunião, e se acontecer os caras não dizem a verdade,
esquivei-me. Comenta a saída de Spa do calendário. É assunto

velho. A decisão da Ferrari e da McLaren de começar o

campeoriato com o carro velho. Problema deles, não meu. Se
é assim, não escreve nada e vai para a piscina tomar sua caipirinha,
encerrou a máquina. Foi o que eu fiz.

ai

HEIDFELD SATlSFEITO
O alemão Nick Heidfeld f�i o responsável pelo primeiro teste

do novo carro da Sauber, o C22, ontem em Barcelona. El�
terminou o dia em quarto, 1s1 atrás deJuanPàblo Montoya, o

mais rápido. "Completei 61 voltas hoje, é um bom número",
falou o alemão. "Minha primeira impressão do carro foi muito
'boa, apesar de não termos forçado o ritmo justamente por ter

sido meu contato inicial com o modelo. Estou satisfeito por
dizer que meu primeiro "teste com o C22 acabou s�ndo
proveitoso", [matizou. o novo Sauber será apresentado
oficialmente no dia 9 de fevereiro, em Zurique.

Tesru DE �NTEM
O colombiano J� Pablo Montoya, da Williams, f�i o máis
rápido nos testes de ontem em Barcelona, no primeiro dia de
trabalhos da categoria no circuit� espanhol nesta semana.

Montoya registrou lmin17s793 na melhor de suas 44 voltas,
ficando Os604 à frente do espanhol Marc Gené, o segunda:
Beinz-Harald Frentzen, com o Sauber do ano passado,
te�rninou em terceiro, seguido de seu companheiro de equipeNIck Heidfeid,' que já 'andou com o carro novo.

R.aif Schumacher, que completou apenas cinco voltas, terminou'
na quinta e última colocação. J

.'

12003: TÉCNICO DIZ QUE A EQUIPE PRECISA DE UM JOGADOR DE PONTA PARA REFORÇAR O GRUPO

Contrato de bochófilo depende
da renovação de patrocínio

.

}ARAGuA DO SUL - O

jogador de bocha Rafael

Vanz Borges visitou o Mu

nicípio ontem e aproveitou
para conversar com o téc
nico responsável pela mo

dalidade na cidade, Carlos

Américo. Os dois nego
ciaram a possível vinda do

atleta para reforçar a equi
pe de Jaraguá do Sul, já que
o Adãozinho foi contra

tado e já efetuou transfe
rência para Orleans. "A

contratação de Borges é

uma coisa que nos interessa

muito, mas primeiro temos

de analisar a viabilidade

porque dependemos do

apoio da iniciativa privada..

De qualquer forma, preci
samos de um atleta de peso
para compensar a saída do

.

Adãozinho", considera
Américo.

- Eu gostaria muito

de voltar a morar em Ja
raguá do Sul � disputar
campeonatos pela cidade.

No período que residi

aqui, fiz muitos amigos e

César Junkes

Carlos Américo (E) está negociando com Rafael Borges a possível contratação
realizei uma boa campanha
-, diz Borges. Aos 28

anos, o atleta tem 16 anos

de experiência nesta mo

dalidade e conta com inú

meros títulos em seu cur

rículo. Já foi duas vezes

campeão no individual ca

tarinense, bi-campeão nos

Jogos Abertos, três vezes

campeão em campeona
tos brasileiros, participou
de seletiva para campe03a-

to sul-americano e, em maio

deste ano, vai competir no

mundial de seleções.
No ano passado, a

equipe jaraguaense con

quistou títulos como o bi-
\

campeonato da Taça Santa

Catarina de Bocha, garantiu:,' . ,

o-tínilo inédito de campeã
da Taça Ouro,: ficou em

segundo lugar. no Cam

peonato Estadual:de Trios,
levou a terceira colocação

no torneio internacional

disputado em Rio Brilhan

te, no Mato Grosso, e, ape
sar de não ter conquistado
resultado expressivo, de

pois de 10 anos o grup'o
disputou os J ase a ogos
Abertos de Santa Catari

na). "Este ano, vamos lutar

para conquistarmos um

excelente resultado nos

Jogos Abertos", ressalta.
(FABIANE RIBAS)

Basquete será patrocinado por empresa jaraguaense e PME
]ARAGuA DO SUL -

Apesar de o basquete do

Município não ter renova

do com os patrocinadores
Unerj (Centro Universitá

rio de J araguá do Sul) e

Duas Rodas Industrial, a

modalidade não ficará

desassistida.
Segundo o professor

técnico Airton Schiochet, o

Ito, as categorias de base,
desde Mini até o Juvenil,
que somam aproximada
mente 140 atletas, darão
continuidade aos treina

mentos, normalmente.

"Nós certamente vamos

contar com o apoio de ou

tra empresa, aqui de J ara

guá do Sul, além da FME

(Fundação Municipal de

Esportes), que se em

penhou para solucionar

este problema", destaca,
Ito enfatiza que a reper

cussão do basquete foi
muito boa na competição

Categorias de base não serão prejudicadas

de trios realizada no mês

de novembro do a�o pas
sado, fator que atraiu ainda
mais atletas aos pólos es

portivos. ''Além disso, a

Ajab (Associação Jara
guaense de Basquetebol)
tem desempenhado um

trabalho muito sério, coeso,
o que tem chamado a aten

ção de inúmeros atletas de
outros Estados do País.

Esta semana atendi uns sete

telefonemas de gente de

Minas Gerais e São Paulo

que têm interesse de vir.

treinar aqui, também pela
nossa estrutura administra

ção", garante.
Para reforçar a equipe

Juvenil e de J oguinhos
Abertos, o técnico contra

tou dois atletas de São

Paulo, Winner Andrade, 15

anos, ex-armador do Ba

nespa, que se destacou no

ano passado, e o pivô
Jorge Luis Dias, 16 anos,

Arquivo

que jogava pelo Internacio

nal de Regatas, de Santos.

"Para contratar o Jorge,
tive referência de três téc

nicos, que me garantiram
que ele é muito bom tecni

camente, estava inclusive

sendo sondado pelo Pal

meiras", enfatiza.

No feminino, três joga
doras de outras cidades fo

ram dispensadas por não

terem se adaptado à cida

de. "Como as atletas [ara
guaenses que integram o

grupo têm excelente nível

técnico, decidimos reforçar
mais o masculino", explica.
Ito acredita que 2003 será

um ano de muitos títulos,
avaliando os jogadores
que vão defender Jaraguá

. do Sul e os dois técnicos,
Milton Mateus e Júlio Pa

trício, que desempenharam
um trabalho muito profis
sional, com determinação.
(FABIANE RIBAS)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I TEMPORADA: ATLETAS DO FUTSAL VÃO EFETUAR DUAS SEMANAS DE TREINOS EM SÃO JOAQUIM

Equipe. Malwee realizou ontem
as

. primeiras avaliações físicas
]ARAGUÁDO SUL-OS

jogadores da equipe Mal

wee de futsal se reapre
sentaram das férias ontem

pela manhã, no Laborató
rio Pasold, 'onde fizeram (

alguns exames de saúde. O

time, formado por 18 atle

tas, fará testes de avaliação
física até quarta-feira (dia
15), em clínicas do Municí

pio e na Univille (Universi
dade de Joinville), sob

orientação do preparador
físico Flávio Cavalcante.

Ainda no dia 15, a delega
ção viaja para São Joaquim
para realizar a pré-tempo
rada, visando as competi
ções de 2003.

O supervisor da equi-

pe Malwee, Kléber Rangel,
diz que estão agendados
dois amistosos, nos dias 22

e 25 de janeiro, contra ad

versários ainda não confir

mados. "Pod�remos fazer

uma partida contra um

time local e outra contra o

Internacional (RS), Anjo
Química (Criciúma), ou

Joinville. Mas as confirma

ções estão sendo feitas

pelos nossos anfitriões."

Os treinos em São J oa

quim acontecerão sempre
em dois períodos, com

I

exceção' de domingo,
quando os atletas trabalha

rão apenas pela-manhã,
Oficialmente, a Malwee

tem agendada a disputa

das finais da Taça Brasil, no

período de 10 a 16 de mar

ço, em Jaraguá do Sul.

O técnico Fernando
Ferreti se mostrou otimista
em relação ao time para a

temporada.
Segundo ele, a equipe

está mais solidificada e

mais competitiva, mesmo

com a entrada' de sete

novos jogadores. "É um
time com mais opções.
Este é o terceiro ano do

nosso projeto e ele se mos

tra mais afinado. O grupo
'está mais refinado até por

que temos atletas com pas

sagem por seleção brasilei

ra e outros que já possuem
experiência de competi-

ções nacronais. Temos

boas condições de trazer

mais títulos para J araguá
do Sul", finalizou.

Os novos contratados
são: Falcão (ala, ex-São

Paulo - SP), Clemilton (ala,
ex-Banespa - SP), Fabiano

(ala, ex-Ulbra - RS), Henri-
, que (fixo, ex-São Miguel

do Iguaçu - PR), Marce

linho (pivô, ex-São Miguel
do �Iguaçu - PR), Xande

(ala, ex-Anjo Química -

SC) e Fernando (ala, ex

Anjo Química - SC). Os

,

demais jogadores são Ja
mes, Chico, Marcel, Xoxo,
Júnior, Franklin, Paulinho,
Marcinho, Leco, Rogério e

Serginho.
-

Jogador Falcão diz que Jaraguá do Sul respira futsal
]ARAGUÁ DO SUL - O

atleta mais esperado pe
los torcedores jaraguaen
ses, Alessandro Rosa

Vieira, o Falcão, também

esteve no Município on

tem pela manhã, para fa

zer o exame laboratorial,
mas à tarde seguiu para
São Paillo para acertar a

'mudança e para se apre
sentar (amanhã) à seleção
brasileira. No domingo, o

jogador vai entrar em

quadra para defender o

País nos Jogos Mundiais
de Verão, contra o Japão.
Na próxima segunda-fei
ra, ele pega o primeiro
vôo para Joinville, onde

fará às avaliàções'ILsí'êas,
e, em seguida, viaja para
São Joaquim, para iniciar

os treinos da pré-tempo
rada.

Contente com a con

tratação, Falcão disse que
tinha pretensão de mudar

se para uma cidade peque
na pela qualidade de vida
e para poder estar mais

próximo dos torcedores.

"Jaraguá do Sul respira fut

sal. Vim várias vezes pra cá,
gosto muito da cidade,
sempre fui muito bem re

cebido pelos torcedores.

Mesmo atuando contra o

Fotos: Arquivo CP

Falcão afirma que não veio substituir Manoel Tobias

time da casa, o público
sempre me tratou com

bastante carinho e receptivi
dade. Não vim pra cá

substituir o Manoel Tobias,
vim porque a proposta foi

boa e por simpatizar muito

com a região", enfatiza.

Com salário estimado

entre R$ 20 mil e R$ 30 mil

e contrato até o fim de

2003, o atleta é consi4era
do o jogador mais habili

doso do mundo e será um

dos grandes reforços da

Malwee para a temporada
deste ano.

Aos 25 anos, Falcão

(que estava atuando pelo
São Paulo) pratica esta

modalidade esportiva há

13 e carrega em seu cur

rículo uma vasta lista de

títulos. Entre os princi
pais, foi campeão da Ta

ça Brasil, em 1998; cam

peão da Liga N aciorial,
em 1999; possui cinco tí-

tulos estaduais e seis me

tropolitanos. Chamado

para compor a seleção
brasileira desde 1998, já
ganhou três Copa Améri

ca, Torneio de Cingapura,'
Campeonato Sul-ameri

cano, Çopa Internacional

do Rio de Janeiro, entre

outras convocações.
Na opinião de Falcão,

numa cidade pequena as

pessoas têm mais acesso

aos ginásios pela curta

distância e pela segurança.
"Ter a presença dos tor

cedores em massa no gi
násio é muito importante
para nós, é um incentivo

diário, precisamos dos

elogios, mas também das <,

críticas para que possa
mos crescer e trazer o tí

tulo da competição na

ci�nal para J araguá do

Sul. Faz tempo que não

trabalho assim sob pres
são, o que acho impor
tante para melhorar, em

todos os sentidos. Treinar

com um técnico como o

Ferreti também será mui

to bom pra mim, que

pretendo disputar o
(

mundial do ano que vem

e, quem sabe, adquirir o

título de melhor jogador
do mundo", relata. (F�)

LATERAL COMEÇA A TREINAR NO AvAí
A mais recente contratação do Avaí, o lateral
direito Carlos Alexandre, começou a treinar na

última quarta-feira no Estádio da Ressacada, ao

lado do restante do elenco. Com a chegada do ala,
todos os jogadores contratados para a temporada
de 2003 já se apresentaram ao clube. Mas os

esforços para' reforçar o time ainda não

terminaram. A direção ainda tenta a contratação
'

de mais dois meias e um atacante para fechar o

grupo. Em seu primeiro dia em Florianópolis,
Carlos apenas correu em volta do gramado, sob a

supervisão do preparador físico Marco Aurélio
Ávila, e com a companhia do atacante Brenner,
outro recém contratado, e do volante Edmílson,
remanescente do ano passado que se reapresentou
mais .tarde que os demais, por problemas
particulares.

CRICIÚMA PODE DESISTIR DE JOGO COMEMORATIVO

O Criciúma pode desistir do jogo de entrega das

faixas de campeão da Série B. A nova possibilidade
é de realizar dois jogos preparativos para o

Campeonato Catarinense. O departamento de

Futebol está analisando esta hipótese diante da

dificuldade de acertar a realização do jogo com

um clube de expressão nacional. O grupo de

jogadores, que realiza os trabalhos de pré
temporada até o próximo dia 18, tem mais quatro
dias de treinos físicos sob orientação do preparador
Humberto Ferreira. A programação prevê treinos

táticos e técnicos sob o comando do técnico Abel
Ribeiro apenas partir de terça-feira. Assim, os

amistosos poderiam ser marcados para os dias 17

e 20.

As transferências do atacante Tiago Freitas e do

'volante Duílio, do Inter para o Criciúma, fazem

parte do pagamento pelo passe do atacante Maico

Librelato, morto em 28 de novembro em um

acidente automobilístico, em Florianópolis.
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