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A compra de apartamentos na planta voltou a ser um bom investimento, tendo em vista que o crescimento
industrial da região exige uma demanda contínua de mão-de-obra especializada, motivo de grande procura

Mercado imobiliário registra
15% de valorização em 2002
De acordo com a Aijs (Associação das

.
grande a procura de imóveis para locação em

Imobiliárias de Jaraguá do Sul), investir em' Jaraguá do Sul.

imóveis voltou a ser um ótimo negócio. É PÁGINA 5
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Horst Baümle

Moradores distribuíram panfletos e colheram assi-
naturas para documento enviado ao governo do Estado

Vila Amizade pede novo laudo

técnico na questão limítrofe

Tráfego de veículos foi lento durante mais de 3

horas, sábado, na localidade, quando moradores

buscaram apoio para novo estudo.

PÁGINA 6

Paulo Alcini, 22· anos, e a mulher, Sueli Alcini, 24, so

freram ferimentos no joelho e foram levados ao hospital

Colisão entre caminhão e moto

deixa duas pessoas feridas
o Corpo de Bombeiros Voluntários de Jaraguá do

Sul itendeu duas vítimas de um acidente entre moto e

caminhão, registrado ontem, próximo ao Posto Mime.

PÁGINA la'

CORREIO DO POVO

O PREFERIDO

53%

Veículos apreendidos pela Po
lícia Militar desde 1995 e que se

encontram no pátio do quartel
da Vila Lenzi serão leiloados em

breve. Página 5

Marcatto participa
de evento de moda

Pela primeira vez, a Marcatto
S.A. participa, de 27 de janeiro a 1

de fevereiro, do calendário oficial
da moda brasileira: São Paulo Fa

shionWeek.
PÁGINA 4

Sesc de Jaraguá do Sul

anuncia novidades

A gerência do Sesc de Jaraguá
do Sul anuncia para esteano no

vidades na oferta de atividades,
especialmente no que diz respeito
ao setor cultural.

PÁGINA 7

Tênis de campo
ptocura patrocínio
A equipe de tênis de campo

do Clube Atlético Baependi está
a procura de um patrocinador
para os campeonatos previstos no
calendário deste ano.

PÁGINA 12

Moedas
COMPRA VENDA

COMERCIAL 3.4050 3.4100

PARALELO 3.4200 3.5000

TURISMO 3.3100 3.4300
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o poder da perta
MAURÍLIO DE CARVALHO - Jornalista, pós-graduado em Política
Pública e mestrando em Educação eCultura

A sentença da juíza Carla Rister (16" Vara Cível de São Paulo)
acabando com a obrigatoriedade do diploma universitário para o

exercício do jornalismo ainda vai dar' muito pano pra manga. A
decisão é polêmica, em virtude dos argumentos usados pela
magistrada pa,ra fundamentar a sentença e pela sua essência. No

despacho, a juíza diz que a exigência do diploma fere a Constituição,
já que a Carta Magna garante a "liberdade de expressão". É o poder
da pena transformando a vida e a carreira de milhares de pessoas.'

Ora, não precisa ser nenhum jurista para saber que a liberdade
, de expressão assegurada pela Constituição não guardarelação com

a permissão para o não profissional exercer o jornalismo. Apenas o

bom senso e um pouquinho de boa vontade são suficientes para
interpretar-aIei. O inciso IX, do Artigo 5°, garante ao cidadão o

direito de se expressar. No que se refere à imprensa, isso é cumprido
à risca. Qualquer pessoa pode escrever e falar o que quiser nos
jornais, nas' emissoras de rádio e nos canais de televisão, desde que
as respectivas diretorias concedam o espaço para o exercício do seu

direito de €xpressar-se livremente.
Não é dando ao leigo o direito de exercer uma profissão re

gulamentada e com curso ativo que o haeilita a tal atividade que se

garante a liberdade de expressão, Até porque, nós, jornalistas,
sabemos que liberdade de expressão é fantasia. Escrevemos e

fala,mos o que os nossos patrões querem. Às vezes nem eles, mas os

anunciantes (patrocinadores). Aliás, há uma frase muito comum no

meio s= diz: "Não existe liberdade de imprensa, mas liberdade de

empresa". Os profissionais estão atrelados à linha editorial e às

diretrizes do órgão de imprensa onde trabalham e não podem exercer

a sua liberdade d� expressão. Por isso, os argumentos da juíza são,
no mínimo, inocentes, para mantermos a elegância.

A magistrada disse ainda que optou por liberar a farra porque
-

jornalismo não é uma atividade técnica, como a Engenharia. Verdade!
Mas, partindo desse princípio, podemos afirmar que o Direito
também não é. Como profissional diplomado conheço uma infinidade
de presidiários que, por questão de tempo e interesse próprio, sabem
muito mais dos códigos Penal e Civil, leis e constituições que muitos
advogados. Entretanto, não podem exercer a função, sob o risco de
serem processados por exercício ilegal da profissão.

.

São dois pesos e duas medidas. Ou aJustiça estabelece o princípio
da igualdade ou estará privilegiando uma categoria em detrimento
da outra. Por que para ser advogado apenas a faculdade é suficiente

enquanto que para ser jornalista basta a vontade? Segundo a juíza,
os requisitos para 'Ser jornalista' são conhecimentos em diferentes

áreas, saber cultural e domínio da Língua Portuguesa. Essas atri

buições são indispensáveis para exercer com dignidade a profissão.
Mas isso não exclui a exigência de uma sólida base escolar.

A liberação geral criou um exército de aventureiros comprometido
apenas com o patrão - emprego e salário, muito baixo na grande
maioria das vezes -, descaracterizando a função social do jornalismo.
Mas o pior são os prejuízos advindos dos comprometimentos
escusos, como a falta de ética, os jabaculês para reforçar a renda e

as negociatas entre repórteres e fontes. Isso sem falar .no absurdo
do desrespeito para com a língua portuguesa. Os erros crassos

inundam as páginas dos impressos e viajam pelas ondas das emissoras
de rádio e televisão, confundindo o cidadão comum em relação à

grafia e à pronúncia correta das palavras. São raros os não di

plomados com escolaridade suficiente e "vasto saber cultural".
A decisão da juíza Carla Rister é um desserviço à comunicação

. social, do Brasil. A não obrigatoriedade do diploma para exercer a \

função de jornalista vai destruir de vez a imprensa nacional e

contribuirá decisivamente para o fim do jornalismo sério, ético e

comprometido com a verdade e com os princípios fundamentais da

profissão. O tempo mostrará o estrago que a falta de preparo e de

compromissos irão proporcionar à atividade.

"
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Confiança e investimento
to no plano federal quanto esm'

dual, a economia cresça e voli

a desenvolver-se como no pas�'
do. O Estado deve adotar Uni

política de desenvolvimento com

base forte, não pode passar a�

nas. pelos debates. Um goverf(1
novo sempre tem um aparato I

mais para tomar medidas de im

pacto. Esperamos que a reforn

da previdência, fiscal e' tribu�
nasça como forma de desonea

a. produção estimulando a �I'

tribuição de riqueza e o volun

de renda para a população.
Com a retomada da estabili

dade na Argentina (que nas ú1�

mas semanas conseguiu emprÍl
timos com o FMI - Fundo Mo

netário Internacional), o Brag
deve recomeçar um programa di

internacionalização, O Mercos�
, (Mercado Comum do Cone S�
é fantástico mais não efetivo. �

partir domomento que se unirelll
os países integrantes do Mereo

sul, mais capacidade de bargadi
teremos frente às negociações �

Alca (Área de Livre Comércio
das Américas), uma vez que eslll

,ins�do neste processo é ter poda
de negociação para discutir as·

suntos de fundamental imporcilr'
cia para o crescimento do B�
uma questão de sobrevivência.

A produção industrial regis
trou crescimento no mês de

novembro. em todas as regiões
pesquisadas pelo IBGE (Institu
to Brasileiro de Geografia e Es-

.

tatistica), com exceção de Santa

Catarina, que assinalou uma

queda de -3,5%. Em comparação
a novembro de 2001, Espírito
Santo (38,9%), Rio· de Janeiro
(6,4%), Ceará (6,1%), Paraná
(5,7%), Minas Gerais (5,6%) e

Rio Grande do Sul (5,0%) alcan
çaram taxas de crescimento aci

ma da marca obtida pela média
da indústria brasileira, que é de

4,6CYo. A boa performance da

área extrativa-mineral (petróleo,
gás eminério de ferro),juntamen
te com o desempenho favorável

das exportações (celulose, pro
dutos siderúrgicos, calçados, etc.)
e da produção voltada para o

s,,:tor agrícola
'

(colhedeiras,
tratores, fertilizantes, fungicidas),
continuam sendo os principais
fatores que vêm sustentando o

crescimento da produção indus-
, trial.

Na opinião do presidente da

Acijs (Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do Sul),
Paulo.Mattos, as análises desses

números precisariam de um

embasamento técnico em cada

IM-attos espera que, tanto
noplanofederal quanto
estadual, a economia

cresça e volte a
desenvolver-se como no

passado ...J
setor. O setor têxtil, por exemplo, .

enfrentou dois grandes proble
mas nos últimos anos. O primeiro
é a ausência da estação do '

inverno, de maneira que frustrou
a programação das indústrias e

descapitali ou frente aos pro
dutos de verão. Outro fator que
influericiou esta queda la pme.
dução é a redução d. expor
tações, principalmente para a

Argentina, que enfrentou uma

grande crise econômica. Já a

queda de produção no setor de

.material elétrico e comunicações,
Paulo Mattos conclui que em .

2002 houve uma estagnação dós
investimentos governamentais
nestes setores.

O reaquecimento da econo
mia' está assentado em algumas
diretrizes, tais como: o Estado

investir na infra-estrutura, sanea
mento básico e eletrificação, um
conforto para o desenvolvimento
do País e um desafio para os em

presários. Mattos espera que, tan-

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, 'necessariamente, a opinião do jornal,
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A Assembléia Legislativa vota na sessão de hoje ou

amanhã o projeto de lei do Executivo estadual que
descentraliza a ação' do governo, através da criação
das Secretarias Regionais de Desenvolvimento. Como
era de se esperar, pela complexidade e pelos muitos
interesses envolvidos, a matéria está merecendo

prolongada discussão interna no PMDB, tanto que a

proposta original do governador Luiz Henrique da

Silveira sofreu muitas emendas e o número de

Regionais a ser efetivamente instaladas caiu de 28 para:
21. O deputado estadual Ivo Konell (PMDB) tem

audiência' prevista para esta quinta-feira com o

governador Luiz Henrique, quando vai tratar sobre a
.

definição da Regional em Jaraguá do Sul.

VIAGEMPROGRESSO
O gás natural canalizado
está chegando a Corupá,

�� A cidade está indireta
ali mente se beneficiando do

s�, projeto da SCGás de le

l!li var o combustível até São

om Bento do Sul. Pelo menos

�' uma empresa corupaense
])J manifestou-se interessada

'Até ontem à tarde, o ve

reador Paulo Floriani

(PPB) não tinha ainda de

finiçõessobre a viagem que
os vereadores farão para
conhecer o funcionamento

de outros legislativos
municipais no Estado. O

presidente da Câmara

municipal, Carione Pava

nello, declarou para a im

prensa que Floriani- está

incumbido de organizar a
viagem, mas o pepebista
diz que mal conversou

com Cacá sobre o assunto.
Floriani aguardava reunião
para ontem, com Cacá.

em fazer uso do com

bustível, apesar das quei
xas dos empresários de
um modo geral em rela-

ção preço elevado do gás
ri!

natural. De qualquer for
II'

ma, a chegada do gás à

cidade representa um

)1

11

,

avanço. '

SEM MOLEZA
O deputado federal e presidente 'do PSDB no Estado,
Vicente Caropreso, tem a opinião de que os tucanos

não tem porquê dar refresco para o PT, que agora
está do outro lado da mesa, ou seja, no governo
federal. Conforme Caropreso, os petistas "sempre
foram adversários ferozes do governo FHC,. desde
o início e nas mais variadas questões". A disposição,
de,exercer oposição, entretanto, não deve ser cega ou

raivosa, acrescenta o deputado tucano, cujo matldato
expira no final de janeiro.

NTRE ASPAS
"Eu acredito que o PT rasgou totalmente o seu

discurso e não cumpre o que prometeu em

campanha." (Senador Leonel Pavan - PSDB

-, criticando o governo federal pela retirada
do escritório da Petrobras em Santa Catarina e

Pela privatização do Besc, em entrevista
concedida a uma emissora de rádio de Jaraguá
do Sul)

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Dr. Daniel Antonio Wulff
CRM 8835
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I POSSE: PARLAMENTAR PETISTA, ÚNICO REPRESENTANTE DA REGIÃO NA ASSEMBLÉIA, ASSUME DIA 1

]ARAGUÁ DO SUL/
FLORIANÓPOLIS - O

deputado estadual Dio

nei Walter da Silva (PT)
está formando a equipe
que irá assessorá-lo du

rante o mandato como

deputado estadual, que
inicia no dia 1 de feve

reiro, quando ,tomará

posse às 9 horas, na As
sembléia Legislativa do

Estado, juntamente com
outros 39 parlamentares.
Dioriei tem direito a

contar com 14 assesso

res na Assembléia, mas
não deverá utilizar todo

esse número. Alguns
nomes já estão confir

mados e outros ainda

serão definidos durante

a semana.

Leone Silva será o

chefe de Gabinete, eAn
selmo Schôrner atuará"

César J unkes

Parlamentar pretende instalar um escritõrjo de atendimento em Jaraguá do Sul

sor da ex-deputada e

agora senadora Ideli

Salvatti. Ele vai utilizar

as propostas já elenca

das através do Partido

dos Trabalhadores-na

Região da Amvali (As-
na coordenação dos cur- sociação dosMunicípios
sos de formação e mo- do Vale do Itapocu), na
vimentos sociais. Dionei campanha eleitoral,
entende que o "mandato dando prioridade para a

popular tem que estar a Educação, Saúde, Direi
serviço da organização tos e Garantias Funda

da sociedade (entidades mentais (Direitos Hu-,
e população em geral), manos) e Agricultura.
senão perde o sentido". N� Assembléia Le

Na assessoria das ques- gislativa ele tem partici
tões técnicas da Assem-

. pação confirmada nas

bléia, contará com os comissões de Finanças e

serviços de um ex-asses- de Agricultura e quer

atuar também nas co

missões de Educação e

dos Direitos e Garantias

Fúndamentais. Segundo
ele, o PT, com nove de

putados, poderá tornar

se a maior bancada par
lamentar na Assembléia,
tendo em vista que o

PPB, com dez deputa
dos eleitos, sofre mi

grações de nomes pará
outros partidos, como
está acontecendo com

Gilmar Knaesel, incli
nado a ingressar no

PSDB. "É nesse aspecto
que o PT> ganha força,
porque o governador
Luiz Henrique da Sil-

veira não tem maioria de

deputados e ficará pro
penso a negociar", ava
lia.

ATENDIMENTO

Dionei quer aproveitar
os intervalos de ativi

dades no plenário e nas

comissões técnicas para
fazer o contato com as

bases, o que irá aconte

cer principalmente às

segundas-feiras, se:x;tas�
feiras, sábados ,e domin- ,

gos, e pretende instalar

um escritório de atendi

mento em Jaraguá do

Sul, sem assistencialis

mo, mas para orientar os

cidadãos.

Câmara deSchrocder iniciou ontem as atividades ordinárias
SCHROEDER - A

Câmara de Vereadores
iniciou ontem à noite as

atividades legislativas,
realizando a primeira
sessão ordinária do ano.

O Legislativo local tem

período de férias reduzi

do em comparação com

outras câmaras munici- ,

pais da região. O inter

valo é de 45 dias e vai

de 20 de dezembro até

20 de janeiro.

.

Dionei forma equipe que irá

apoiá-lo no mandato de deputado

Na primeira sessão

ordinária do ano, os ve

readores votaram dois
,

projetos enviados pelo
Executivo, solicitando
autorização de subven

ções para jardins de in
fância e associações de

pais e professores de es

colas municipais. O pre
sidente da Câmara, Fi

lipe Voigt (PPB), desta
cou o relacionamento

efetivo entre vereadores

e Executivo, como um

dos aspectos mais mar

cantes do ano passado.
Ele espera conseguir
manter 'o ambiente de

colaboração, com apoio
aos projetos do prefeito
Osvaldo Jurck (PMDB),
quebeneficiem a comu

nidade.

A polêmica que en-,
volve a anexação da Vila
Amizade ao município
de Guaramirim não de-

.

ve merecer, por enquan
to, maior destaque nos

trabalhos da Câmara, se
gundo Voigt., apesar de
que, se ficar confirmado
o desligamento da vila

. do território de Schroe

der, o Município sofrerá

perda considerável na
receita do FPM (Fundo
de Participação dos Mu

nicípios), cerca de R$
600 mil, conforme esti

mativa da Prefeitura .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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INFOR
TERÇA-FEIRA, 2-1 de janeiro de 200J

IiMÓVEIS: NO TERCEIRO DIA QUE O CONSÓRCIO FOI lANÇADO, HOUVE MAIS DE CEM LIGAÇÕES

Caraguá lança
• .I'

rmoveis e
•

]ARAGUÁ DO SUL - A

Caraguá Veículos em par
ceria com a Administrado
ra Battistella lança o plano
denominado "inquilino
nunca mais" que visa con

cretizar o sonho da casa

própria, numa faixa de cré
ditos que variam de R$ 15

mil a R$ 500 mil. O prazo
de duração no grupo,

,

composto de 420 partici-
-pantes, é de 120'meses (10
anos). Os reajustes são anu
ais corrigidos pelo INCC

(Índice Nacional da Cons
trução Civil). O FGTS

(Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço) poderá
ser utilizado para oferta de

lance ou complemento de

crédito; sempre seguindo
as determinações impostas
pela CEF (Caixa Econô
mica Federal).

De acordo com o ge
rente de vendas da Cara

guá, Ademir Luiz da Silva,
comprando uma cota des
se grupo de consórcio, o
futuro proprietário poderá
pagar inicialmente parcelas

•

de.I'

consorcio

planoapresenta
plação, deverá pagar o pa

gamento do restante do

lance". Além do mais"o
consorciado tem direito

,

aos seguros desemprego e

de vida, onde ele obtém

tranqüilidade a custo baixo,
oferecendo segurança para
a sua família.

Os documentos neces

sários para ingressar nos
grupos é tão somente a,

apresentação do CPF (Ca
dastro de Pessoas Físicas)
e Carteira de Identidade.

Para obter maiores infor

mações falar com Cristia

'no Morais através dos tele

fones 371-4000 ou 9118-

1071. Em três dias de lan

çamento a Caraguá Veícu
los Já registroumais de cem
telefonemas e fechou 26

cotas.

EXEMPLO Um

crédi to de R$ 15 mil, a

primeira parcela será de R$
310,62 e as demais parcelas
de R$ 160,62. Todas as

parcelas incluem seguro
, prestamista e desemprego.
(JULIANA ERTHAL)

Marcatto S.A. participa da São Paulo FasruonWeek
]ARAGUÁ DO SUL - Pela

primeira vez a Marcatto

S.A. participa, de 27 de ja
neiro a 10 de fevereiro, do
calendário oficial da: moda
brasileira: São Paulo Fashi-

• Fotos:Cesar Junckes

Ademir da Silva enfatiza as vantagens do consórcio

50% menores. Quando
, contemplado, por sorteio ,

ou por lance, sua parcela
voltará ao valor normal de

100%, acrescida pela dife
rença não paga, diluída pe
lo prazo restante. ''A carta
de crédito proporciona ao

consorciado a possibilida
de de aquisição de imóvel

novo' ou usado, comercial
ou residencial na cidade,
campQ ou praia, podendo

country, mundo casual,
mundo social, mundo agri
cultura e mundo praia.

Atualmerite a empresa
conta com 50 represen
tantes, e os produtos atin

gem as mais variadas cultu

ras e estilos no país. ''A evo

lução tem sido constante

no dia a dia com produtos

também comprar terreno,
construir ou até mesmo

reformar", acrescenta.
Silva esclarece ainda que

no plano "inquilino nunca

mais" o lance menor é de

25%. "É importante res

saltar que o lance é consi

derado em cima do crédi

to de 100%. Portanto, caso,
o consorciado opte por
aumentar o seu crédito no

,moniento da contem-

diferenciados compostos,
por selos da Marcatto,
para garantir a originali
dade do ,produto, como
autêntico. Existe, portanto
no mercado os seguintes
produtos na modalidade'
chapéu: crushable (amassá
vel com extrema facilida

de), o maleável (o usuário

on Week que acontece no

Anhembi, em São Paulo.

No desfile da coleção de
inverno masculina do esti

lista Mario Queiroz inte

gram dois chapéus de fel
tro confeccionados pela
empresa exclusivamente

para o evento.

De acordo com a esti

lista da Marcatto, Kátia
Maria Buratto os chapéus
apresentam um estilo ca

sual, despojado e fashion,
sem muitas definições. ''A
qualidade dos' nosso pro
dutos é fantástica, prima
se pela perfeição", elogia.
Na linha de chapéus desen
volvemos o mundo pesca,
mundo regional, mundo A estilista Kátia Maria Buratto mostra os chapéus fashion

molda do jeito que quiser)
e o flocado (uma versão

econômica em sintético).
PERFIL - Fundada em

15 de outubro de 1923, a
Marcatto S.A. é considera

da a maior fábrica de

chapéus da América La

tina, com uma produção
de 1,2 milhões de peças ao
ano. A empresa, hoje na

terceira geração, tem bus

cado a diversificação, in
vestindo em coleções de

bonés para grifes nacionais
e internacionais, Clubes de
Futebol Brasileiros, e a

Liga de Basquete America
na (NBA).

No seu mix, a divisão

de bolsas de palha casual,
criada em 2000, já repre
senta 5% do seu fatu

ramento. O Selo de Quali
dade Abravest acompanha
as inovações constantes

nos chapéus e bonés. (JE)

FORMATURA
O curso Técnico em Enfermagem do Senac (Serviço
Nacional de Aprendizagem Comercial) comemora,
no dia 30 de janeiro, às 20 horas, no Cejas (Centro
Empresarial deJaraguá do Sul) a entrega do diploma
para a turma compostapor 34 anos. De acordo com

a coordenadora de saúde do Senac,Maria Morais dos

Santos, o curso é um programa do governo federal
denominado Profae (Profissionalização dos Tr
abalhadores daÁrea de Enfermagem), que visa qua·
lificar os auxiliares de enfermagem. A grande maioria
dos formandos trabalha no Hospital e Maternidade
São José.

LANÇAMENTO
Marcando sua entrada no segmento de balas, a

General Brands, fabricante do Camp, o refresco em

pós mais vendido na grande São Paulo, está lançando
as balas Gebê no clássico sabor hortelã, um dos mais

consumidos do mercado. As balas terão produção
inicial de 400 toneladas por mês e já entram no

mercado conquistando 5% dos 800 milhões, que

segundo aABIA (Associação Brasileira da Indústria
da Alimentação) esse segmento movimenta. Para o

consumidor final, a unidade com 5 gramas está a ven

da em bares; lanchonetes, padarias e lojas de conve

niência, a R$ 0,05.

OLlMPUS
A Olimpus,maior fabricante de antenas autornotivas '

da América Latina, está lançando a nova versão do

Back Sonar, sensor de proximidade que facilita as

manobras, principalmente dos veículos maiores como

as Vans e Picape, prevenindo as famosas batidinhas

traseiras na hora de estacionar. O lançamento da

Olimpus conta agora com três sensores que são
ativados toda vez que a ré é engatada. O Back Sanar

da Olimpus pode ser encontrado e instalado em todo
o Brasil, nas melhores lojas de som e acessórios, com

preço sugerido de R$ 370;00.

GOL
Foi uma semana de recordes para o Gol, que fechou
2002 como o mais vendido pelo 160 ano consecutivo,
Primeiro o carro estabeleceu os recordes dos 5 mil

quilômetros e dos 10 mil quilômetros, na prova de

Endurance, em Interlagos. Na última quarta-feira, dia
15, o terceiro carro completou os 25 mil km e entrOU

para a história. Somando-se os números dos três testes

chega-se ao seguinte: 40mil km rodados, 13 mil voltas
no anel externo do autódromo de Interlagos (que tetn

3.108 metros) e consumo, de seis 6 mil litros de

combustível com 214 abastecimentos.

lVlé(lico Oftalmologfsta
ESIJCclalizàÇão: Hospital de Clínicas Estado do Río de ,Janeiro

e Curso na Sociedade Brasileira de Oftalmologia do Rio de JaIleifll
Fone: (047) 275-1150

Av. Mal. Deodoro, 716· Sala 12'. Ed. Maximunn Cenler
o

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



TEB_ÇA-FEIRA, 21 de janeiro de 20_0�3�__�_

Fé em São Sebastião é

reforçada em seu dia
,

JARAGUÁ DO SUL �

Ontem, dia devotado ao

São Sebastião, padroeiro
da Igreja Matriz, a dona

de casa Vera Lúcia Ro

teski e seu filho, Ronei,
de 11 anos de idade, fo
ram rezar aos pés do san

to para pedirem ajuda.
Os d ois querem que o

santo ajude na cura de

uma doença cardíaca,
diagnosticada em Ronei

recentemente. 'Sempre
tive muita fé em São

Sebastião e confio que
ele vai curar o meu filho

sem a ajuda de cirurgia.
S�be como ,é, assim
como tem motorista que

compra carteira, muitos
médicos compram o

diploma", compara Lú

cia, que afirma já Ter re
cebido a benção do san

,to há muitos anos, quan
do seu pai estava mal

para morrer e, segundo,
ela, foi salvo graças a

intervenção do santo. A

paróquia São Sebastiâo .

não programou nada em

especial para comemorar
a data, mas será celebra

da uma missa em honra

ao santo rio próximo dia

26, às 9 horas.

São Sebastião morreu

por volta do ano 250,
quando o imperador
Diocleciano recrudes
ceu aperseguição contra
o Cristianismo. Sua

figura de mártir cravado

de flechas foi imortliza

da pelos artistas da Re

nascença. Seu culto é

muito antigo e bastante

popular, sendo padroei
ro de muitas Igrejas e

capelas em todo o Bra

sil. Cravado de flechas,
depois de Ter sido amar
rado a uma árvore, con

segue sobreviver mas

não escapa da ira do

Imperador, que nova- ,

mente o condenou a

morte, desta vez exigin
do que fosse submetido a

torturas como pauladas e

boladas de chumbo.

Vera lúcia e o filho, Ronei: fé para curar doenças

...

GERAL CORREIQJ1Q.fQYO_5

.INVESTIMENTO: GRANDE PROCURA DE IMÓVEIS PARA lOCAÇÃO DE PEQUENO E MÉDIO PORTES

Aijs incentiva investimento
de imóveis para locação

]ARAGUÁ DO SUL - A

Aijs (Associação das Imo

biliárias de ]araguá do Sul),
enfatiza que, investir em

imóveis hoje voltou a ser

um ótimo negócio. É
grande a procura de imó

veis para locação de pe
queno e médio porte, e

galpões industriais. Para

exemplificar a afirmativa

demonstra-se que, no ano

de 2002, as aplicações
imobiliárias tiveram uma

valorização do capital de
15%( pela variação do

Custo Unitário Base -

CUB de janeiro à dezem

bro de 2002) mais o retor

no de aluguel em torno de

10% ao ano, totalizando

25% anualmente de retor

no financeiro, excelente se

comparado com outras

aplicações, afirma a presi
dente da associação Dalma
Salai.

Segundo ela, a compra
,

de apartamentos na planta
voltou a ser um bom in

vestimento, tendo em vista

que o crescimento indus

trial da regdo exige urna

demanda contínua de mão

Cesar Junkes

Dalma Salai fala da rentabilidade em se investir em imóveis

de obra especializada. Em
contrapartida, continua a

produzir déficit habitacio
nal, ou seja, muita procura
e pouca oferta. "Imóveis

de pequeno e médio porte
são uma excelente opção
para os profissionais re

cém chegados", ressalta.
, Também para quem

pensa em investir são inte-
,

ressantes os galpões indus
triais para abrigaren; pe
quenas industrias, pois o es

pírito empreendedor de

Jaraguá do Sul tem pro-
'

porcionado um crescimen

to industrial constante, tor

nando o mercado atraente

para investidores e os ter

renos devidamente legali
zados, visto a carência des

tes nas áreas centrais e bair

ros próximos, já que a po
pulação prefere optar por
imóveis em centros urba

nos por ali existir toda a es

trutura comunitária.

"A associação das
Imobiliárias de ]araguá do

Sul reconhece as restrições
ambientais da nossa região,
como topografia acidenta
da, nascentes, cursos d'

água, vegetação nativa

abundante, e os entraves

decorrentes destas dificul

dades, porém para que o

progresso e crescimento

do nosso centro urbano

venha a acompanhar, a de
manda por imóveis devi
damente legalizados a as

sociação vem trabalhando

junto aos órgãos compe
tentes para que o cresci

mento ordenado supere a

ação de clandestinos",
completa Dalma.

Em reunião realizada

ontem, Almir Menegotti
Rocha, Renato Piazera,
HumbertoWolf,]osé Sch

roeder e Dalma chegaram
num consenso sobre a ren

tabilidade do mercado ja
raguaense de imóveis, já
que a taxa de crescimento

têm-se demonstrado acima

das médias nacional e esta

dual, atraindo mão de obra

especializada e investimen

tos de outras cidades.

(JULIANA ERTHAL)

Leilão de carros apreendidos previsto para este semestre
"

'

]ARAGUÁ DO SUL - De

pois de mais de dois anos

de discussão finalmente a

Policia Militar de ]araguá
do Sul anuncia para este se

mestre o leilão dos veículos

apreendidos e que�_e en

contram ao relento, no pá
tio do quartel, localizado na
Vila Lenzi. De acordo com
o chefe da seção de trânsi
to do 14 Batalhão da Polí
ciaMilitar, tenente Ricardo
Alves da Silva, atualmente
encontram-se no pátio do

quartel aproximadamente
635 veículos, entre carros

e motocicletas. Os mais

antigos remontam ao ano

de 1995.

Ainda de 'acordo com

tenente Silva, existe a possi
bilidade de o leilão aconte
cer po mês de abril. Até lá,
o tenente imagina que o

Leilão previsto para este semestre, segundo Silva "

tempo seja suficiente para
cumprir a burocracia neces
sária, que consiste em pri
meiramente chamar os

proprietários dos veículos
,

apreendidos por meio de
edital. Esta eta,pa será agili
zada ainda este mês. De

pois dessa etapa a PM vai

avisar os proprietários atra
vés de correspondência. Os

comunicados serõ envia

dos para os endereços que
constam nos documentos
dos veículos quando da
sua apreensão. "Todo esse

processo deverá esta con

cluído entre final de março
e início de abril, quando
então podermos marcar

uma data para o leilão",
resume Silva

O tenente Silva salienta

que aproximadamente
90% da frota de veículos

apreendidos será compra
da como material de su

cata devido ao péssimo es

tado de conservação dos

mesmos e também pelos
custos elevados para 'a re

gularização dos documen
tos. Mesmo assim, o tenen
te comenta que, depois
que o leilão foi anunciado;
14 veículos já foram reti
rados do pátio, mas so

mente neste final de se

mana mais 12 foram apre
endidos na região, a mairia
por problemas de licencia
mento.

Depois do leilão, a in

tenção do comando da
PM é evitar que os veículos

apreendidos sejam coloca
dos no pátio da PM .
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liMPASSE: TÉCNICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DEVEM PROCEDER A ESTUDO NO LOCAL

Laudo territorial deve decidir
sobre divisa daVila Amizade

SCHROEDER/GUARAMI
RIM - Moradores da Vila

Amizade realizaram um

pedágio, sábado, na sede da

localidade, com o objetivo
de fazer com que a vila volte

a pertencer aoMunicípio de

Schroeder. Durante mais de
três horas os manifestantes

fizeram abordagem de mo

toristas e pedestres, expondo
as razões do movimento.

Eles também coletaram

cerca de 1,5 mil assinaturas

pira um documento que·
está sendo enviado para a

Secretaria de Estado de Pla

nejamento, Orçamento e

Gestão, solicitando o envio_
de técnicos e a elaboração
de novo laudo territorial,
decidindo de uma vez por
todas á questão.

A solicitação foi feita

através de correspondência
enviada no dia 15 de janeiro
ao secretário Armando Reis

de Souza, assinada pelos
prefeitos de Schroeder, Os
valdo Jurck, e de Guarami

rim, Mário Sérgio Peixe. IJ
deres dos manifestantes ga
rantem que o IBGE (Insti
tuto Brasileiro de Geografia
e Estatistica) teria cometido

Fotos: Horst Baümle

Passagem dê' veículos na vila foi controlada, para facilitar a distribuição de panfletos

erro na elaboração da planta
topográfica que define os li

mites territoriais de Schro

eder e Guaramirim e envol

vendo a comunidade, con
forme publicação feita pelo
àrgão em 1980 (folha SG-

22-Z-B-I-4), sobre a qual
baseou-se a publicação da
-Lei 11.340, de 8 de janeiro,
que dispõe sobre, que con

solida as divisas intermuni

cipais no Estado. P�r essa le
gislação, a localidade hoje
faz parte de Guaramirim.

Conforme Huberto

Lombardi, um dos lideres

do movimento, o abaixo

assinado está sendo elabora

do por sugestão do secretá

rio Reis de Souza, que asse

gurou que será buscada so

lução imediata para o im-
\

passe. 'Lombardi diz estra-

nhar que �sta questão esteja
sendo levantada agora (con
tra-riando os interesses da

\

maioria dos moradores da

localidade), quando a fun

dação do Município de

Schroeder deu-se em 1964,
sem que nunca houvesse

qualquer dúvida ou polêmi
I

ca sobre o assunto.

Segundo ele,' os fIlora
dores chegaram a consi

derar a hipótese de ingressar
com umaAção Civil Pública
para contestar a nova

delimitação territorial fixada
na-Lei 11.340, mas sustou a

medida até que a Secretaria

de Planejamento, Orçamen
to e Gestão aponte uma so

lução para o impasse. O
pedágio do final de semana

transcorreu sem qualquer
incidente.

Secretário reafirma interesse de Guaramirim pela anexação
O secretário de Administração e Finanças,JairTomelin

acompanhou a manifestação dos moradores no sábado

pela manhã e reafirmouo 'interesse de Guaramirim pela
anexação territorial da Vila Amizade, desde que o laudo

técnicoque está sendo solicitado, confirme a versão atual

de limites. Cuaramirim cresce com a anexação, observa o
secretário, aumentando o território e perímetro urbano,
população e número de eleitores.

Ele ressaltou que pela lei que está em vigor, a vila já
pertence a Guaramirim e que a Prefeitura de Schroeder

está, inclusive, legalmente impedida de efetuar novos

.investimenros em obras e serviços públicos na localidade,
a não ser que seja firmado um termo de cooperação entre

as duas prefeituras, como já .ocorreu no período de
outubro a dezembro de:> ano passado. Se a situação atual

permaneceninalterada, a população guaramirense passa a

ser de 26,8 mil habitantes.
A arrecadação em FPM (Fundo de Participação dos

Municípios) de Guaramirim, contudo, não terá acréscimo,
destaca Tomelin. Já a situação de Schroeder, com 9,9 mil
habitantes é comprometedora, se a perda de território se

confirmar, o município sofrerá redução estimada em R$
600 mil na receita do FPM, informa o prefeito Osvaldo

Jurck..
O ex-presidente da associação de moradores, Leonir

Leite Severo, de 48 anos, só vê desvantagem com a

mudança, destacando que a comunidade hoje tem facilidade

de acesso à escola, posto de saúde e atendimento social.

Ele argumenta também que Schroeder fez 'muitos
investimentos no lugar, durante sucessivas administrações, .

dotando a vila de estradas, iluminação e serviços públicos.
"Más Guaramirim nada fez, e mostrou muito pouco
interesse", acusa.

Secretário Jair Tomelin (C) presenciou a manifestação

TERÇ�-FEJRAL21 de janeiro de 2003
--

INTERCÂMBIO
O governador Luiz Henrique da Silveira
manifestou o interesse do governo estadual de

ampliar o intercâmbio comercial, tecnológico
e cultural entre Santa Catarina e a França. A
declaração foi feita ao receber em audiência no

.

Palácio da Agronômica, o cônsul geral da

França, Jean Marc Laforet, o adido de

cooperação cultural,Jean Paul Rebaud e a nova

diretora daAliança Francesa em Santa Catarina,
/

Annie Dubernet.

GÁS
O presidente da SC Gás, Otair Becker, e o

secretário dos Transportes do Estado, Edson
I3ez, estiveram reunidos na semana passada com
empresários do setor cerâmico e parlamentares
da Região Sul..para discutir estratégias que
levem à redução do preço do gás natural

importado da Bolívia. Becker entregou ao

Ministério das Minas e Energia um relatório

apontando alternativas para se reduzir em pelo
menos 30% o custo do gás boliviano.

SENAI

Pesquisa realizada peloSenai (Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial) revela que 64%

Idos alunos matriculados no sistemado em Santa

Catarina, desejam continuar estudando na

instituição. "Os resultados da pesquisa
mostrarr que o índice de conhecimento da

marca e dos serviços prestados pelo Senai/Sf
é um grande patrimônio que a entidade detém

e que abre caminho para ampliação de a

atividades", diz o diretor Sérgio Roberto I

Arruda.

IPESC
O governador Luiz Henrique da Silveira I

determinou ao Secretária, da Administração, I

Marcos Vieira, e ao presidente do Ipesc
(Instituto de Previdência do Estado de Santa :
Catarina), Demetrius Hintz, estudos para
melhorar o plano de assistência médica

oferecido aos servidores estaduais. Atualmente,
o governo para cerca de R$ 5 milhões por ano

só de taxa de administração à empresa do

Grupo Unimec que presta serviços ao Ipesc.

Os classificados do Jornal'
CORREIODOPOVO são os mais

lidos e fortes da Região do Vale do
, /

Itapocu.
Ligue para o 371-1919, e confira!

o
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ImovelS
nova, rua Thomaz Feo de Góes, c/
dois dorm., wc, sala, eoz., sala
cerâmica, toda murada.

R$100.000,00. Tratar: 372-1610
ou 9973-9104.ALUGA-5E - procuro casa de 3 ou

4peças. Tratar: 276-0639.
COMPRA-SE - de madeira, p/ se
tirar do local. Tratar: 376-0519.ALUGA-SE - procuro casa até R$

300,00. Tratar: 275-3837 c/ Ana
Cnstina.

.'

ESTRADA NOVA-vende-se, de
madeira, c/420m2• R$
12.000,00. Aceito carro no

negócio. Tratar: 275-6343 de
manhã c/ Silvia.

ANA PAULA - vende-se, de
alvenaria, seminova, c/55m2, de
lage, murada. R$ 23.000,00.
Tratar: 273-0675.

ESTRADA NOVA - vende-se, de
madeira, nova, 3 dorm., sala, eoz.,
wc, área. R$ 12.000,00 + pare.
tratar: 9903-3691.

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

BARRA VELHA - vende-se de
a�enaria c/130m2• Aceito' carro
ou caminhão na troca. Tratar:
371.7542.

ESTRADA NOVA - vende-se, c/.
63m2, e terreno c/420m2• R$ .

11.00Ó,00 .. Tratar: 275-B343 ou

9112-6419.
,

GUARAMIRIM - vende-se, próx.
Farneg, cl 80m', murada. R$
13.000,00 + pare. R$ 263,00.
Tratar: 37.3-8649.

BARRA VELHA - vende-se, novo,
c/2 anos. Troco por imóvel em

:aragUá. R$ 75.000,00. Tratar:993-0623 c/ João Almir.
ILHA DA FIGUEIRA - vende-se ou

troca-se. c/300m2, 6 dorm., 2
coz., 3 salas, 3we, garagem p/2
'carros, de alvenaria. Terreno c/
1.500m2• Tratar: 371-5640.

IMBITUBA - vende-se.c/ 96m2, 2
pisos, na praia do Rosa. Ou troca-se

por casa ou apto em Jaraguá Tratar:

Obras de Mas:sa C'orridll
Pedrelro e Carpdnreiro

Pintara em geral
Enaanaelor

VENDE-SE - PRAIA CAMBORIU
Apartamento - Frente ao Mar - 3 darmo (suíte com closet e hidromassagem), dep,

empregada, finalmente mobiliado, totalmente reformado, linda vista panorâmica de toda
orla marítima. Bom negócio. R$ 200.000,00.

Z�LlO BURATTO - Fones: (47) 9983-5920 ou (47) 367-1993. www.meürn.corn.tx/-buratto

VENDE-SE· PRAIA CAMBORIU

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

ZÉLIa BURATTO - Fones: (47) 9983-5920 ou (47) 367-1993. lWIW.melim.com.brj-buratto

VENDE-SE· PRAIA CAMBORIU

Apartamento - 1 dorrn. - mobiliado - garagem privativa livre para carro grande -

situado no Centro - R$ 45.000,00.
ZÉLIa BURATTO· Fones: (47) 9983-5920 ou (47) 367-199:3. lWIW.melim.com.brj-buratto

9125--5179 ou (48) 255-4726.

ITAJAí -vehde-se, a 20 mino da

praia, ou troco por casa na região.
Tratar: (47) .346-9799 c/ Dinair.

JARAGUÁ ESQUERDO - procura
se p/ alugar, próx. CAIC, até.
R$180,00, murada. Tratar:
276-3075 c/ Aurea de tarde.

JOÃO PESSOA - vende-se, de

alvenaria, c/210m2, c/ portão elét.,
2 wc, 3 dorm., sala, eoz., garagem
p/ 3 carros, murada. Tratar: 370-'
0800 hor. ComI. ou 370-2468.

JOINVILLE - vende-se, de madeira,
c/ 3 dorm., 2 wc, c/ 7x14mts, c/
área de 600m2, no bairro Ribeirão,
ótimo p/ aposentados.
R$14.0ÓO,00. Tratar: (47) 437-5053.

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.

PiÇARRAS - vende-se, c/ 2 dorm.,
sala, eoz., wc, lote de 15x30mts, 3km
da praia. R$ 9.000,00. Aceito carro
no valor. Tratar: (47) 437-5053.

PROCURA-SE - casa ou apto c/ 2
ou 3 quartos. Tratar: 370-1005 ou

9961-3590.

SÃO FRANCISCO - vende-se, de
alvenaria, c/ 2 dorm., eoz., wc,
sala e linha telefônica, c/ área de
700m2, a 500mts da praia da Vila
da Glória. R$ 11.500,00. Tratar:
(47) 437-5053.

SCHROEDER - vende-se, no centro
c/70m2, e terreno c/ 1056m2� +

benfeitorias. Tratar: 374-0365.
"

UBATUBA - vende-se ou troca-se.

Tratar: 275-2130 ou 9112-0509
c/ cartos.

VEN.DE-SE - ou troca-se, casa de
alvenaria c/92m2 por chácara.
Tratar: 273-6012.

VENDE·SE - casa de madeira,
5x5m, pI retirar do local. R$
350,00. Tratar: 275--2657.

VIEIRAS - troca-se, por casa em

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

VILA NOVA - vende-se, mista, rua
Eugenio Piaz. R$ 35.000,00.
Tratar: 273-1545 c/ Valdir.

VILA RAU - vende-se, lot. Pieolli,
rua 637, c/160m2, de alvenaria.
Troea-se por de menor valor. Tratar:
273-5082.

VILA RAU -vende-se, de madeira, c/'
terreno de 60m2, 2 dorm., sala, eoz.
R$17.000,00. Tratar: 371-0648.

nANS""RM� -

S�O AMD'�NT�_
PnmJ�� I;� TI;�,� I;

�NN�'�, TI;�T!J��� I;

�AT'N��.

." 3'0-0995 - 9121-S150
Cvlll JeCl"e

[-\,,,,�nstaladorCl Lui�
Predial, Industrial, Residencial e Serviços em Geral

9965-7480

CENTRO - vende-se, apto em

reforma, 2 dorm., guarda roupa
embutido, 2 ar cond., garagem. R$
39.800,00 + reforma do prédio.
Tratar: 9963-9445.

CZERNIEWICZ - 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.

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

SÃO PAULO -vende-se, no centro
de SP ou troca-se por apto em
Jaraguá. Tratar: 370-0103.

TROCA-SE - no 3º andar do Ed.

Bérgarno, 166, rua Reinaldo Rau,
por apto no 1º andar em outro

edifício no centro de Jaraguá do
Sul. Ou por casa no centro. Tratar:
372-2136.

T�OCA-SE - apto no Ed. Jaraguá
por quitinete. Aceito proposta.
Tratar: Oxx116976-9448.

VILA NOVA-vende-se, no
Condomínio Jardim das Mercedes.

R$11.000,00 entro + finan.
Tratar: 376-:1116.

ESTRADA RIBEIRÃO DA PEDRA
BRANCA - vende-se, c/
15.000m2, escriturado. c/
plantação de palmito. Aceito carro.
R$12.000,00. Tratar: 371-7341.

FIRENZE - vende-se, c/400m2,
bem localizado, c/ escritura. R$
16.700,00. Tratar na rua dos

Escoteiros, 114, próx. Posto
Mareolla.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se, c/
1.050m2, totalmente plano e

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

ITAJUBA -vende-se, c/500m2,
ótimo local, 300mts da praia, toda
infraestrutura. Aceita-se troca por
consórcio, carro, moto outerreno,
Tratar: 370-0061 'ou
9965--9920. R$ 9.000,00
negociável. Tratar: 370-0061 c/
Orli ou 9965--9920.

SCHROEDER - vende-se, área c/
522m2, rua Carlos Krogel, em
frente ao Posto Mime. Tratar:
9979-9970.

TIFA MARTINS - vende-se, c/
250m2• Tratar: 273-0862.

VENDE·SE - p/ chácara, c/
40.000m2 sendo 10.000m2 área

plana, 2 riachos, lagoa, caminho p/
Pomerode, 12km do centro de

Jaraguá. R$ 35.000,00. Tratar:
370-8928 c/ Marcus.

VILA LENZI- vende-se, de
esquina, c/450m2, rua Irmão
Leandro. Tratar: 371-B418 ou

9973-5212.

VILA NOVA - vende-se, próx. Via
Pão, c/ 1.600m2, c/ água, lagoa e

palmito. R$ 25.000,00. Aceito
carro até R$ 13.000,00. Tratar:
371-0551 ou 9123-0513.

VILA NOVA - vende-se, prôx, Via
Pão, c/ 12 margas, nascente de
água e escritura. R$ 30.000,00.
Tratar: 370-7907 c/ Adilson.

';[;u(lO, para construção, reformas e projetos

CENTENÁRIO - atuga-se,
quitinetes rua Rdelis Stinguen, 64.
Tratar: 370-3561.

CENTRO - vende-se ou troca-se,
rua Exp. Antonio C. Ferreira, próx.
Foto Loss, 140m2, suite, 4 dorm.,
2 wc. R$ 45.000,00. Troco por
apto menor. Tratar: 370-9787 a

noite ou 275-3344 hor. com.

CENTRO - divide-se c/ moças.
Tratar: 9992-6541 ou 9902-0095.

CENTRO-vende-se�quitinete, no
1º andar. R$ 30.000,00. Tratar:
9963-9445.

AMIZADE-vende·se, 210tes de
320m2, prontos p/ morar, I'!Ja
EmilioButzke. Tratar: 9973-5212
,ou 371-6418.

BAIRRO VIEIRA - vende-se, c/
375m2, c/ casa. R$ 9.000,00.
Tratar: 9991-?059.

BARRA DO RIO CERRO - vende

se, c/392m2 p/ construção, 314m2
p/ jardim/horta. R$ 14.000,00.
Aeeita-se Gol/Pálio na cor preto/
branco. Tratar: 9125"9398. '

COR:T'INi\,') • PERSIANAS - DEG

PC!ldYdc--e-q�pCWCV SfU(t bo-tttJ
(<<"tina.· Co'ell" • Edr�on$ -

. .4lmof.d.$ prontasuob.
PCl'$lilIIIS; ftrtlcais, hórlzOfltais c m.lcro

Acess.órros de Madeira e Dourados - Tecidos Nacionais e Impor

R. Reinoldo Rau, 5tO, Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2 CORREIO DO POVO

ANA PAULA - vende-se um bar.
Tratar: 27.3-0402 cl João.

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

CENTRO - vende-se, Bazar e
Papelaria Marechal, cl estoque
completo. Tratar: 371-0452.

CENTRO - vende-se, Lanchonete.
Tratar: 275-3118cl Reginaldoe Sueli.

CZERNIEWICZ - vende-se,
Panificadora completa cl clientela
formada. R$ 25.000,00. Tratar:
275-1572.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,

Restaurante e Sorveteria. Aceito
carro ou moto no nego Tratar:
275-3056 ou 370-6099.

LAVAÇÃO - vende-se, completa,
ótimo local. Tratar: 9123-2430.

LOJA - vende-se, compl. de moda
feminina e infantil. Tratar:.
371-2288 hor. ComI.

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

,PANIFICADORA - vende-se, e
Confeitaria cl clientela formada,
registrada cl código de barra cl
ótimo preço. Aceito carro ou

terreno. Tratar: 9993-5833.

VILA LENZI- vende-se, Padaria e

Confeitaria, cl maquinário completo
e novo. Tratar: 3714300 ..

em.pregos
ADVOGADO.- procura-se, pi
estabelecer sociedade em escritório
de advocacia em Jaraguá. Tratar:
275-1717 O{,J 9967-8888.

AUX. ESCRITÓRIO - precisa-se de

pessoa p/ trabalhar, deve possuir
experienciaem escritório de contélbilidade
e conhecimento em informática. Tratar:
371-7354 oun 371-6948.

COSTUREIRA - precisa-se cl
prática. Tratar: 27.6-3214.

DIARISTA- procura-se. Tratar:
9979-0679.

LAVAÇÃO - precisa-se de rapazes
o/ trabalhar em lavação de carro,
cl experiência. Tratar: 275-1340 ..

SECRETÁRIA - procura-se cl
experiência em Corei Drawl. Tratar:
370-1455.

SUPERVISORES - precisa-se,
empresa líder de mercado, ótimos
ganhos. Requlsitos: 2" grau.
Tratar: 9992-6045 ou 371-6418
ou 9973-5212.

www.hom.com.br/dinheiro .'·

VENDEDOR - admite-se, pI
vendas de consórcio, ótima
remuneração. Tratar: 371-8153

Consórcio União.

VENDEDOR EXTERNO - precisa
'se, p/ venda de livros' infantis.
Tratar: 9905-2663.

DIARISTA - ofereço-me pI trabalhar.
Tratar: 273-6014 cl Marcêlia.

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

FRENTISTA-ofereço-me pi
'trabalhar. Tratar: 371-6763.

FRETE - ofereço-me c/ trbalhar cl
frete e mudanças. Tratar: 371-
4330 ou 9113-7691.

OFEREÇO-ME - c/ trabalhar na
áreadejardinagem, limpando,
roçando, podando ou passando
veneno. Qualquer horário. Tratar:
9113-4116 ou 370-1531.

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

Adrninistração. Tratar: 9133-0546
cl Mara Jaqueline.

OFEREÇOME- p/trabalharcomo babá
ou cuidarde idosos, possuo referências.

RIO DA LUZ - vende-se, cl
543.000m2, cl área pi plantação,
lagoa,.piscina. Valor: 0,70 o m2•
Tratar: 9992-7155 cf Jean.

CORUPÁ-vende-se, lateral rua do

Seminário, distância 20km de

Jaraguá, área plana, beira-rio,
pastagem.mato cl palmito. 21·
margas. R$ 130.000,00. Tratar:
372-3063.

CORUPÁ - vende-se, lateral rua do
Seminário, distância 20km de

Jaraguá, área plana, beira-rio,
pastagem, mato cl palmito. 25
margas. R$160.000,00. Tratar:
372-3063.

Empréstimos para funcionários

Públicos, Estadual ou Federal,
ativo, inativo, c/ desconto em
folha si consulta SPC ou

Serasa, demais assalariados

empréstimos c/ cheque Pré.

Também financiamos veículos.

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

9991-6366

BOA NOTíCIA

Tratar: 373-3105 p/ recado.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar de
costureira, recepcionista, vendedora
ou dciméstica. Tratar: 371-0750.

OFEREÇO-ME - pi trabalhar na
área de dobração, revisão,
embalagem, corte, aux. costura.
Também sei trabalhar em máquinas
de colocar botão. Cuido de

Crianças. Tratar: 373-3787.

OFEREÇO-ME - pi trabalhar como
motoboy ou cobrador. Tratar: 371-
7157 ou 9132-4923.

OFEREÇO-ME - pI trabalho de
consertos de roupa. Tratar: 371-
4330 ou 9113-7691.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar com
motoboy de manha, Possuo moto.

Tratar: 370-6954 cl Fernando de
manhã.

TÉCNICO EM. ENFERMAGEM -

se oferece pI cuidar de pessoas na

residência, podendo pemoitar.
Tratar: 9125-5179.

TÉCNICA EM VESTUÁRIO -

procuro emprego na área.do
vestuário, técnica formada pelo
CETIQT, cursando faculdade de

design, trabalhei 4 anos e meio na

Engenharia da Marisol.
Falar cl Alessandra 9975-0655 ou

370-6425.

OUTCORPORATION ESCOLA DE INGLÊS
Oferece trabalho para jovens, ambos -os sexos.

Cursando ou formados a partir do 2º grau, com disponiblida_de
imediata e boa comunicação, para as seguintes funções:

Oferecemos salário compatível com a função.
Treinamento, vale transporte, alimentação e .curso de inglês para

a função de recepcionista.
Não exigimos experiência

SÁBADO_, 21 de janeiro de 2003

, .

roximos cursos

Ruo Adélio Fischer, 303
senac Fone/Fax: 370-025�

,

ia rag uadosu I@sc.sénac.br

cursos técnicos

Técnico em Alimentos - Técnico em Enfermagem �

Técnico em Tronsocões Imobiliários
,

Técnico em Vendas e RepresentaçõesComercial

(j)SESC SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
CENTRO DE ATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

CURSO DE INGLÊS
ADULTO

Usuário·: R$ 23$,00
(1 +4 deR$ 47,00)

Nívell Sábado-lO:OOas 12:00h De: OS/Marla 19/Jul

Nívell JI felras-20:00 as 21:45h De: H/Mara 22fJul

Nível1 SIFeiras-19:4Sas2i:JOh De:BfMara23/Jul
JaeS'f.-lS:4Sas 19:4Sh De: H/Mara 22/Jul·Nível2 ccmeroértcs: R$ 17S,00

(1 + 4deR$ 35,00)Nível2 J"FeiraS-18:00as19:4Sh De: H/Mara 22/Jul

Nível3 )"eS"F.-17:4Sas 18:4Sh De: ll/Mara 22/lul

Convênios: R$'210,00
(1 + 4 qeR$ 42,00)

Nível3 Sábado-IS:OOas 16:4Sh De:08/Mara 19/Jul

Nível3 2IFeiras-17:JOas 19:1Sh De: IO/Mara21/Jul

Nível4 2"Feiras-19:1Sas 21:00h De: iO/Mua21/Jul

Nível5 Sábado-13:00as IS:OOh. De:08/Mara 19/Jul

NíveIS 3"eSO F-8:00as9:00h De: ll/Mara22/Jul

Nível6 21e4" F-IS:OOas 19:00h De: IOIMara21/Jul

Nivel7 2'Feiras-19:00as20:00h De: lO/Mara21/Jul
NivelS. Sábado-lO:OOas 12:00h De: OS/Mara 19/Jul

.Adolescentes 2·e4" F-16:1S as 17:1Sh De: lO/Mara21/Jul

INFANTIL

Dependente Comerciário:
R$125,OO(l+4deR$25,OO)

Dep.,Empresário/Convênios.:
R$ ISO,OO{l+4deR$30,OO)
Dependente de ueuéno :

R$17S,OO(I+4deP,$35,OO)

Nivel1A J1eS"-9:4Sas IO:JOh De: ll/Mara21/Jul

Nívell B • 2"e'1"·IS:JOas 16:ISh çe : IO/Mara21/Jul.

Nível 2 A (Deve saberler 2ae4··14:1Sas IS:OOh De: IO/Mara21/lul.

Nível3 B )"eS"·9:00as9:4Sh De: H/f1ara21/Jul.
Nível4A 2"e4"-13:JOlls 14:ISh De: lOfMara211Jul.

J"eSa-16:301lS17:JO De: 1l/Mara21IJul.NívelSA

ManNl.,AU

Comerdários: R$ 40,00
Convênios: R$ 50,00
Usuário: R$60,00

Em grupo de até 5 pessoas

Grupos por nível de conbeoreoto

CURSO DE ESPANHOL
ADULTO

Nível2 S8 Feiras-lS:30as 20:1Sh De: 08jMara 19j Jul

�

Nível1 S8 Feira- 20:1Sas zz.oon De: lO/Mar à 21/lul Comerciários: R$ 175,00
(1 + 4 de R$ 35,00)Nível2 Sábados-l0:ooas 12:00h De: OS/Mara'l9j lul

Convênios: R$ 210,00
(1 + 4 de R$ 42,00)

Usuário: R$ 235,00
•

(1 + 4 de R$ 47,00)

Nível3 48 Feira. -06:4Sas8:4Sh De: 12j Mar a 19j1ul
Nível3 48 e S8F.-17:30as IS:30h De: 13j Mar a 20/Jul
Nível3 Sábado-08:ooas 10:00 De: DSj Mar a 19/ Jul
Nivel4 Sábado- 13:30as IS;30h oe : 08jMara 19/ Jul
Nível4 6BFeiras-lS:30 as 17:30h De: 10/Mara 21jJul

VlP - Aulas Individuais

Àccmblnar 1 À a:mblnar
conercérícs: R$ 100,00
Empresa/COnv: R$IS0,00

Usuário: R$ 200 00
CoI_nbinar com a Instr.utora

AULAS DE GINASTICA'

3Be5!das7as8h

2a4ae6a_ 18:1Sas 19:1Sh corrercános: R$ 27,50
Enipresa! Conv: R$ 34,50

Usuário: Rol: 3850

srEP
LOCAUZADA 2'\4a e 6'::: 19:30 as 20:30h

3� e S! das 8 as 9hAERÓBICA
lOCAUZADA

. Come-'dários: R$ 24,50
Empresa! Conv: R$ 30,00

uscénc: R$ 34,00

3Be Se das 18:30asI9:30h

3!e Se das 19:30 as 20:30h
2B e qe das 20:30 as 21:3Oh

GAP GlLitmAbdornenePerf\il.S 38eS8das17;lSas18:15h

2Be48 das 16:30asI7:30h
Comerciários: R$ 20,00

.'Empresa! Corw: R$ 23,00
Usuário: Rol: 2800

GINÁSTICA GERIÁTRiCA

Rua Preso Epitácio Pessoa, 1273 - Centro - www.sesc-sc.com.br/e-ma·iI:cajaraguadosul@sesc-sc.com.br
. Fone/Fax: 371-8930 - Fone: (47) 371-9177

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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GM
00Vectra GL compl. Verde 98 G Palio ED G

Corsa Wind 4p Branco 01 G Uno IE 1.5, 2p 94 G
Ka compl. 99 Prata G R$ 11.900,00

D20 Luxo Branco 86 D
Kadett GLS compl. 98 GKadett GL 2.0 Branco 98 G

Palio 1.0 99 Prata G R$ 10.900,00 Corsa Super 2p Fiesta 4p 97 GPalio 1.0 99 Branco G R$ 11.500,00
Gol Special 99 Branco G R$ 11.000,00 Chevette Bege 81 G

Tempra 96 G
Gol LO, 2p 98 Azul G R$ 10.900,00 Chenette SI Azul 88 G

Vectra 2.2 98 Prata G R$ 21.000,00 VW Kadett GSI, cornpl., + couro 93 G
Palio 1.0 97 Vermelho G R$.10.300,OO Gol GIII, compl. Branco 00 G Escort L 90 A
Corsa Super, 4p 97 Uva G R$ 10.900,00 Gol4p Prata 99 G

89Uno Eletronic 96 Branco G R$ 7.800,00 Gal MI', 1.6 cj ar e DH Vermelho 97 G Escort L G
Palio 1.0 96 Vermelho G R$ 9.800,00 Goll000 Prata 96 G Fiorino LX 89 G
Corsa wind 1.0 96 Branco G R$ 9.700,00 Gol CU, 1.8, ar e DH Azul 95 A
Gol, 1000, 2p 95 Verde G R$ 9.700,00 Logus GLS compl. Vermelho 94 G Escort GL 89 A
Komby 1.6 95 Branco G R$ 7.500,00 Parati CL 1.8 Vermelha 94 G Opala Diplomata 88 A
5-102.2 95 Bordô G R$ 14.500,00 Fusca 1300 Verde 83 G
Corsa 1.4, cl ar 95 Vinho G. R$ 10.900,00 FIAT Monza Classic 87 A
Versalles 94 Prata GNV R$ 9.900,00

Mille Fire4p Prata 02 G Santana 4p 86 A
0-20 Cabo Oupl '88 Bege meto O R$ 23.900,00
Escort 1.6 L 88 Bege meto A R$ 4.900,00 Mille smart, 2p Branco 01 G Passat Sport 84 G
Chevete 1.6 85 Bege A R$ 3.900,00 Palio EL, 1.5, 4p Azul 96 G
F-4000 cl OH 85 Bege meto O R$ 22.800,00 Uno Eletronic Cornpl., 4p Vermelho 94 G Gol AP 84 A
Fusca 1.3 82 Preto G R$ 2.900,00 FORD Voyage (relíquia) 82 G
Caminhão 8-140 99 Branco O R$ 41.000,00 Escort Hobby 1.6 Vermelho 94 G
35-300 CI Rollon 93 Branco O R$ 68.000,00 EscortXR3 compl. Preto 94 G Fusca 76 G
Honda XLX 350R 90 Branco G R$ 2.400,00 Escort Hobby Cinza 95 G Gol GIII pI copetição
,Com Vé:n:dê Troca' ,F tn a rfeia i,

Escort GL .... .... ........... ............... Cinza .... ... .... 91 ................G, '" "

R$ 1,000,00ra . 'I\V. PREFEiTO WAI;DEMAR GRUBA, 3809 - B'AIRRO lÍíEIRA - JARAGUÂ DO SUL CG 82 G

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

Mitsubisch Eclipse 95 R: Walter Mar uardt 2166
FIAT

Uno ELX 4p compL 94 azul met Preto R$12,OOO,00Palio EDX - VE+TELimp_, Des. 4p 97 azul Uno1.0 Fire 02 branca
Uno 1.0 IE - 2p,limp. Desemb. Arqte 96 preto Gol 95 Bordô RIvw Gol M11.6 97 verm,

Gol MI 1,0, 4p 99 Prata Logus compl. 94
Gol MI 1.0, Limp., Desemb, ar qte 98 11.800,00
Branco Prata
Saveiro CL - 1.6 95 azul met. Golf, 4p, GLX; 2.0 95 preto R$14,500,00
Fusca 1300 81 verde Pampa 97 Prata

GM R$ 6.300,00+lin,Corsa Sedan 4p 00 verde met. Uno EP 96 Grafite Uno Mille Eletronic 95 prata
Corsa Sedan 4p, T.E., Desemb, Alarm, 99 branco R$14,500,00Corsa Super 4p,V. E, limp, Desemb, 98 verde met. Kadett cf opc .. 95 Branco Omega GLS, ga5. 94 azul met
S-10 Deluxe Completa - ar 97 cinza
S-10, 2.5, Deluxe, diesel, cornpl, 96 azul Pampa 90 Branca Santana 1.8 cl ar 93 preto R$ 9.500,00
S-10 Super Cabo Deluxe 96 branca
Corsa Wind 2p, limp., Desmb., T.E 98 verde met. Parati alc. 90 Azul UnoMille 91 vermo R$ 6,200,00
Kadett SL, desemb., Pers, 91 verde mert
Monza SLE, 1.6, T.E. 90 bordo Voyage 1.6, compl.89 EscortGL 91 azul RI

FORD
Escort GL 2,0, compl, 96 prata Escort 1.6 93 6.200,00Pampa L, 1.8, 95 prata
Escort Guaruja 1:8, 4p, T.E., 92 preto

·p.V.,'Pref�,rWãld R$ 5,000,00.

Del Rey, alcool 87 marrom met. Monza SLE alcool 87 preto

Fusca 72 marrom

Fonêi::370-351.4
Pálio Weekewnd advenl 00 Vermo R$18.000,00
Fiesla 2p 00 Branco R$11.500,00
Fiesta 4p 99 Azul mel R$ 11.400,00
Escor! SW, compl. 97 Bordô R$15.900,00
S-10 Deluxe, compl, + ar 96 Verde me!. R$15.900,OO
Uno EP. 4p (-ar) 96 Verde me!. R$ 8.900,00
Escor! Hobby 95 Azul R$ 7.300,00
VersaillesGL,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
Escor! GL 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 Ii 79 Bege R$ 1.800,00
CaminãoBaúAgrale4500RDMWM 95 Branco· R$21.000,OO
• "

- Gol 1000 96 azul mel. completo (cl ar V,E" T,E, D,H,) ÓTIMO
ESTADO � De: J]:;5OO;® - POR: 10.300,00

.

'Av. Prefeito Waldemar'Gruba, 3747 - Jaraguá do'Sul

L

Uno 01
Gol 16V4p 99

Van 99

Este espaço
Saveiro 99

Gol GLl1.8 95

está reservado para
Fiorino Fechada 1000 94

Gol 93

Pampa 92

você lojista! Parali 91

F-1000 91

MonzaSLE 90

MonzaClassic 4p, compl .89

F-1000 87

Chevette 87

5",� 9997�9122
R$ 9.900,00
R$13.500,00 •

R$12.000,00 IR$14.000,00
R$ 9.500,00 I

R$ 6.500,00 I

R$ 7.200,00
R$ 7.000,00

I
R$ 6.800,00 I

R$ 30.000,00
R$ 5.500,00
R$ 6.000,00
R$17.500,00
R$ 3.500,00

.

R$ 2000;00Fusca 76

RuaWalter Marquardt, 1250 - Rio Molha - Jaraguá do Sul- Santa Calarin
t)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Plantão
de Vendas

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

ROIJal Barg Cenier
laraguá do sul-se

G
A
G
G

66

,M

RI

,O�

,O�

,O�

RI

)0
00
00

I

00 I
lO

I
lO I

lO
10

I10

30 I
10

Localização do Prédio:
Rua LeopoldoMahnke,

Perto do Clube Beira Rio.

Financiamento direto com;
A construtora até 70,mese�:

i

Para quem aéhavdA ue seus sonhos
,.

estaVa1n rêa
.

,

• Sala de jogos'
• Sala de ginástkct
• Sauna clambientt: de descanso
• Salão de festas c/c1iúrrlléq. e; par
• Home Theater

.

• Piscina adulto e ínfan til
• Playground

','Inovando'Conceitos de Vida"

(47) 322-8999 (Blu1IItmau)
o

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



6 CORREIO DO POVO

RANGER - vende-se, 98, vermelha,
gasolina. R$ 20.000,00. Aceita-se
carro menor valor. Tratar: 371-3087.

FUSCA - vende-se, 78, motor
1300, el jogo de aro de 3 pontas,
el reparos na lata. R$ 1.1QO,00.
Tratar: 9903-0156.

FUSCA-vende-se, azul, motor
1500. R$ 2.500,00. Tratar: 9125-
7440 el Oliveira.

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

FUSCA-vende-se, 76, motor
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.

GOl-vende-se, 95, 1.0, azul,
trava carneiro, película. R$

.

7.200,00. Aceito troca. Tratar:
370-4810 a tarde.

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

.

GOL - vende-se, 99, 16v, 4p, ar
quente, desemb. trás., aerof(ílio. R$
8.000,00 + 26 x R$ 316,00.
Tratar: 370-0164.

GOL - vende-se, 97. R$ 5.600,00
+ 29 presto de R$ 2'54,00. Aceito
carro. Tratar: 371-7341.

GOl-vende-se, 83, cinza, motor
AP, refrigerado a água, Ótimo

estado. R$ 3.700,00. Tratar: 370-
9201 e/�aeobi.

GOl-vehc;ie-se, 93/93, branco,
1.0. R$ 6.200,00. Tratar: 370-
4810 a tarde.

GOL - vende-se, 95, azul, 1.0. R$
7.200,00. Tratar: 370-4810 a tarde,

GOL - vende-se, 95, 1.0, bola, ar

quente, limp. tras. R$ 2.500,00 +

31 x R$ 355,00. Tratar: 372-1701.

.
GOl- vende-se, GTI, 95, cornpl.,

'.

vermelho: R$ 14.000,00. Ou troca.
Tratar: 9903-0813 el Ney ..

GOl- vende-se, 86, branco, álcool,
motor AP. R$ 3.000,00. Tratar:
372-8440 ou 370-5609.

GOL - vende-se, MI, 1.0,98,
gasolina, azul. Tratar: 9121-2084
c/Tábio,

GOL - vende-se, 96', CU, 1.6, azul,
aceito troca, único dono. Tratar: I

370-1005 ou 9961-3590.

GOL - vende-se: 95, bola, el som,
alarme, trava elét., película, 4
penus novos, vidro elét. R$
10.500,00. Tratar: 376-1699.

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.

SANTANA-vende-se, 92, modelo
novo, ótimo estado. R$ 7.500,00.
Tratar: 373-0131 el Éleio.

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

SAVEIRO - vende-se, 01, 1.8,
preta. Tratar: (47)9986-8966.

VOYAG!' - vende-se, 82, modelo
91, gasolina, 1.8. R$ 2.500,00.
Tratar: 273-0862.

BESTA - vende-se, 01, el 16
lugares, arcond., eompl.,
cadastrada em agência, toda
regulamentàda, pronta pI trabalhar.

R$ 24.000,00 + finan. Aceito carro

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

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

JIPE- troca-se, ano 65, por motoXP
225. Tratar: 9902-7378 el Marcos.

MICROONIBUS - vende-se, Iveeo,
el ar cond., linha·e licenciamento
DETER, entro + finan. Tratar:
370-5695 ou 9103-2939.

TOPIC - vende-se, 99, 14 lugares.
R$ 16.000,00. Tratar: 9975-4668.

CAMINHÃO - vende-se, 8-150 Volks,
el baú, 1.400km. R$ 22.000,00
entro + 32 x R$ 1.900,00. Tratar:
9905-93.00 el Odir.

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

BIZ -vende-se, 01, partida elét.
R$ 3.600,00. Tratar: 370-2776 ou

9952-9660 ..

BIZ - vende-se, 01, vermelha, el

II (rmáqulnas Indústria.
I • Cem.....lo LIda•

» ME

I· Trabalhamos c.dm vendas e co.ns.ert.os:.. Motores Esladonórios . Mofoserro
i • Lavo Jato - Rocodeira • Assistência 24 hs

I-Aspirador • Mo'!ooombas' www.lrmaquinàs.«jb.neti"
'I - Compressor - Enlre ol,llros... itmaquinas@Vol.com.br [.

I R!,o CeI. Pro<óplo Gomes �«I �Ihfelro, 1651 • Centro· Jaraguó do Sul.

GRUPOS GERADORES DE ENERGIA
·Venda "locação "'(onserios *Monfogef1s

275-0316/371-9421
9133·6136/9952.1838

SÁBADO, 21 de janeiro de 2002
__ &3_.

IMÓVEIS E CAMINHOES
DE R$15.000,00 à R$ 350.000,00
uberamse CRÉDITOS " para compra, constru

ção e HIPOTECA de IMÓVEIS em geral, e para
compra de CAMINHÕES E ÔNIBUS, novos ou

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

partida. R$ 1.800,00 + finan.
Tratar: 275-2525 el Adriana.

CG -vende-se, 83. R$1.000,00.
Tratar: 370:6913' de manhã.

CG TITAN - vende-se, 97/98. R$
2.500,00. Tratar: 371-5393.

DT 180 - vende-se, 90, pI trilha.
R$ 1..600,00. Ou-troca. Tratar:
9905-3900 el Marcos.

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

NX 150 - vende-se, 89, el
10.000km originais. R$ 2.600,QO.
Tratar: 275-3251.

SCOOTER - vende-se, 97,
vermelha, aeross sundown, 90ee .

R$ 1.100,00. Tratar: 9902-8681.

SHADOW 600 - vende-se, modelo
2000, el R$ 1.500,00 em

acessórios. R$14.000,00. Tratar:
27.5-2364 ou 371-4611.

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

APARELHO DE CD - vende-se, pi
carro, Panasonie, novo. R$
400,00. Tratar: 9975-2574 ou

372-0284 a noite.

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

CAIXA DE SOM - vende-se, 2
caixas. Tratar: 370-4461.

CAIXA DE SOM - vende-se, 2
caixas de aparelho de som 3 em 1,
CCE. R$ 50,00. Tratar: 376-3666.

CAIXA SELADA - vende-se, el sub
Bornber, bobina dupla. R$ 200,00.
Tratar: 372-3164 .

COMPRA-SE -:- carro e meto acima
de 90 (ano), el preço pI revender,
pagamento à vista: Tratar: 373-
3001 el Adi ou Mara.

COMPRASE-carro de até R$ 8.000,00,
c/ baixa quilornetrégem original, em bom

estado. Tratar. 376-1450.

CONSÓRCIO - vende-se, el 10
pare. pagas, prestação de R$
200,00. Vendo por R$ 1.500,00.
Em dia, 1ª pare. em fevereiro.
Tratar: 9f25-7440.

MOtOR - vende-se, pI Uno, 1.6,'
ano 94. Tratar: 273-0611.

OFICINA MECÂNICA - vende-se,
el todos equipamentos.elevador,
pronta pI trabalhar. Ótimo ponto de

localização, el clientela. Aceito
carro. Tratar: 371-4284 el Rubens.

Consórcio

'lRegata
'Hdúe4tiu.dmente (Ir

c O.PLANO BEM OBJETO Pel.A/C
UF2 UNO MilLE FIRE 2P 16101103 15/01/03 R$ R$ 195,82 R$ 373,57
CEL CELTA 1.0 96 16/01/03 15101/03 RS RS 2.07.74 R$ 396;31
UF4 UNO MilLE FIRE 4P 96 1&101/03 15/01/03 R$ RS 208,14 R$ 397,07
GOS GOL 1.Q SPECIAL "96 16/01/03 15101/03 RS RS 219,35 R$ 418.46
KA KA 1.0 96 16/01103 15/01/03 R$ R$ 22D,93 R$ 421,47
07 FIE8TA 1.0 96

"

16./01/03 15101/03 RS RS 221,7$ RS 423.04
PE PAUQ EX 1.0 2P 96 16JOll03 15101/03 RS R$ 263,67 RS )l03,Ol
G10 GOL 1.0 96 16/01/03· 15/01/03 R$ R$ 272.25 R$ 519,38
NFP FIESTA 1.0l PERSONAl 96 16/01103 15/01103 R$ 19.790,00 R$ 274,80 R$ S24,24
8FI SIENA FIRE 1.0 96 16/01103 15101/03 R$ 19.991,00 R$ 271,60 RS 529.58
CLI CUO 1.0 96 1Ç/Ol/03 15101/03 RS 20.690,00 RS 287,31 RS 548,11
NC1 CORSA5Pl.0 96 16/01/03 15101/03 RS 20.690,00 R$ 281,31 RS" 548.11
NFC RESTA 1.0 SUP!;RCHAR 96 16/01/03 15/01103 RS 22.990,00 R$ 319,24 R$ 609,02
206 PEUGEOT 206 SOI.Ell 96 16/0110$ 15/01/03 R$ 23.740,00 R$ 329,65 R$ 628,88
PfV PALIO 1.0 16V 96 16/0f/03 15/01/03 RS 24.070.,00 R$ 334,24 RS 637,64
SEl SIENA EU 1.0 16V 96 lS/0f/03 151G1/03 RS 24.816,00' R$ 344.60 RS 651,40.
CSII CORSASÉOAN 1.8 L 96 1.6/01/03 15101/03 RS 2�.440,0.O R$ 353,26 RS 673,92
.PW1 PALIO WEEKENO 1.0 16 96 16/01103 15/01/03 R$ 25.821,00 RS l58,56 RS 68<4,03
VU PALIO 1.0 16V +15·.... 96 16/01/03 1sj01/03 R$ 21.680,00 RS 384,36 R$ 733,25

tPOL PalO 1.6 96 l6/01/0l 15/01/03 RS 28.301,00 RS 392,98 R$ 749.70
BRS BRAVASX4P 96 16101/03 15/01/03 RS 30.767,00 R$ 427,22 R$ 815,02

CÓd. Plano Bem Obeto Prazo Ass. Venc. Crédito Parcela
C1 C-i00 BIZ 54 17/01/03 14/01/03 R$ 3.990,00 R$ 91,39
ces C-100 BIZ ES 54 17101/03 14/01103 R$ 4.418,00 R$ 101,19
61 CG'125 TITAN KS 54 17/01/03 14101103 R$ 4.618,00 R$ 105,78
C1+ C-i00 BIZ + (MAIS) 54 17/01/03 14101/03 "R$ ,4.912,00 R$ 112,51
KSE. CG 125KSE 54 17/01103 14101/03 R$ 5.067,00 R$ 116,06
CGS CGTITAN ES 54 17/01/03 14101/03 R$ 5.324,00 R$ 121,95
XL XLR 125 54 17101103 14/01/03 R$ 5.630,00 R$ 128,96
XLS XLR 125ES 54 17101/03 14101/03 R$ 5.995,00 R$ 137,32
64 XR200R 54 17/01/03 14101103 R$ 7.387,00 RS 169,20

CBX 250 TWISTER 54 17101/03 14101/03 R$ 8.097,00 R$ 185,46
XR 250 TOR�ADO 54 17101/03 14/01/03 R$ 8.880,00 R$ 203,39 '"IJ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



98 branco G

97 azul G

97 branco G

96 verde G

96 azul G

95 vermelho A

95 branco A

94 cinza G

93 azul G

90 azul G

89 branca G

87 prata G

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

Av. Waldemar Grubba • Jaraguã do Sul· se

Seja
• Go/GIfI Branco 00

-

R$16.500,00 Saveiro CL 1.8

parceiro C/asse A 160 Vermelha 99 R$ 28.500,00 Palio EX 1,0
Corsa Sedan Super Verde 99 R$14.800,00

Gol CL 1.6
n

Saveiro CL 1.6 Branco 99 R$14.50Q,00

da BV Financeira
EscortGL Prata 98 R$15.500,00 S-10
Corsa Wind Praia 98 R$11.200,00 Santána CL 1.8
CorsaWind Verde 98 R$11.200,00

Vectra GLSSantana Quant. completo Preto 96 R$13.500,00

e faça ótimos
S-10Deluxe Branca 96 R$16.000,00 F-1000 compl.··
EscorlHobbi Prata 96 R$8.500;00 . Ul10 'Ele,tronic
Tempra 16V Branco 95 R$11.900,00 Monza SLlE
UnoELX,2p Verde 95 R$8.500,00

. , , •
Uno·Elefr. Preto 95 R$7.800,00

negoclos lJnoELX+ar Verde 95 R$9.500,00·
Peugeo/ 405 SR Cinza 95 R$11.000,00 Paratl CL alcoo
Go/1.6 Branco 95 R$10.500,00 Chevette SLneste espaço! Versal/es G/2. o, compl. Branco 93 R$9.500,00
EscortGL +ar Azul 93 R$8.900,00 Vayage GLS.
UnoEletr. Branco 93 R$6.700,00 Escort
UnoMifle Verde 91 R$6.000,00 Monza SLlE·.
EscorlXr3 Prata 90 R$6.500,00
Opala 4. 1, 4p Cinza 90 R$·6.500,00
ChevetteSL Marrom 89 R$4.500,00
EscorlGL Bege 88 R$5.000,00
Belina L Bege 88 R$4.800,00

. :azu!".SaveiroCL 'Branco 86 R$3.500,00

ati 1.6

ina Guia

ati 1.6

rsa sedan Prata 2001
egane RT 1.6V Prata 2001
rsa Sedan Prata 2001
Yota hilux 4 cd SR Cinza 2000
11000 16v 4p Branco 2000
Orsa Sedan Super Azul 1998
alio El, compl. - ar Branca 1998
Orsa Wind Branca 1998
COrt GL 16V Prata 1997
lo EbX Verde 1997
11000 MI Branco 1997
dett GL Branca 1997
sta GL 4p 1.0 Vermo 1996
ati CL Azul 1996
11000 I Azul 1995
tSalies GL 2.014p Azul 1994
ati GLS Verde 1984

Fone/Fix: 37Q�2769'
�. PrefeitoWaldêinarGrubba, 3771 -.':Centenário

R$ 15.800,00
R$ 22.500,00
R$ 15.800,00
R$ 45.000,00
R$ 16.500,00
R$ 13.600,00
R$ 13.500,00
R$ 10.500,00
R$ 13.500,00
R$1�.600,00
R$ 10.800,00
R$ 9.600,00
R$ 9.600,00
R$ 9.600,00
R$ 9.600,00
R$ 9.300,00
R$ 3.500,00

MY AUTOMÓVEIS
COMPRA - VENDE
TROCA - FINANCIA

Arduíno
Veículos 371·4225

AV. Prefeito Manoel Grubba, 1033 - Jaraguá do Sul- se

CorS.8 Wegon
Corsa. Super Ap, 1.0, T
Gol CU, 1.8 D.H

Gol GI1I16V Plus compl., 4p Cinza 2001 Gas.
Corsa 1.0,4p,compl. Prata 2001 Gas.
Gol GIII, 16V 4p Cinza 2000 Gas.
Corsa Sedan, 1.0, 4p Branco 2000 Gas.·

EsteGo11.6 MI CLl4p cl D.H Branco 1999 Gas.

espaçoPálio 4p, EL 1.5 Branco 1997 Gas.
Courier, 1.4, 16V,CLX Branco 1998 Gas.
PalioED,2p,1.0 Azul 1999 Gas.

está reservado paraUno SX, 1.0, 4p Vermelho 1998 Gas.
Escort 1.8, 16V Vermelho 1998 Gas.
GoI1.0,2p Cinza 1997 Gas.
Sportage completa 4x4' Azul 1997 Die.

"-

lojista!Ipanema GL 2.0 4p (-ar) Cinza 1996 Gas. voceS-10, 2.2 DL Branca 1996 Gas.
Corsa Wind, 2p, 1.0 cl ar Cinza 1996 Gas.
Gol CLI, 1.6, 2p, cl ar Cinza 1996 Gas.
Gol CLI, 1.8, 2p Branco 1996 Gas.
Golf, GLX, compl. (-Ar) Azul 1995 . Gas.
Omega CD, compl. Cinza 1995 Gas.
Vectra GLS, compl. Branco 1995 Gas.
Calibra2.0,16V,compl. Cinza 1995 Gas.
Logus GLS, 2.0compl. Branco 1994 Gas.
Quantum GL 1.8 Prata 1993 Gas.
KadettGL, 1.8 Prata 1993 Gas.
F-1000CD,compl. Prata 1989 Die.

Fone/Fax: 375·2018 • 9993·5854 • 9973·3034 • centro/Corupá
-

-

-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SÁBADO, 21 de janeiro de 2003 CORREIO DO POVO

COMPRA. VENDA· TROCA - FINANCIA - CONSÓRCIO

diversos
ACORDEÃO - vende-se, marca

Escandali, todo original, 80

baixos, cl estojo relíquia. Tratar:
376-0971.

Tratar: 371-3717.

. BARRACA - vende-se, pI 5

pessoas, fogareiro, liquinho,
mesa pi camping. R$ 400,00.
Tratar: 370-8271 ou 9953-0413.ANDADOR - vende-se, e bebe

Conforto.Tratar: 370-5576.
BATERIA - vende-se, BNB,
preta, cl pratos dolphing,
pedal CSR. R$ 400,00. Tratar:
370-0625 a noite.

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

BERÇO - vende-se, de madeira

maciça, branco. R$ 180,00.
Tratar: 9123:2430 cl Fábio
ou 9953-4688.

APARELHO DE CD - vende-se,
Pionner, cl controle. R$
170,00. Tratar: 9113-0345.

APARELHO DE FAX - vende-se,
cl fotocopiadora, seminovo.
R$ 400;00. Tratar: 372-2386.

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

BEZERRO compra-se,
desmamado. Tratar: 376-1566.

BICICLETA - vende-se, Caloi

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

BICICLETA - vende-se, masculina,
usada, 18 marchas, bordo. R$
60,00. Tratar: 376-3666.

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

BICICLETA - vend-se,
ergométrica, seminova,
Sundown fitness. R$, 150,00.
Tratar: 371-1470.

BALCÃO - vende-se, cl pia. R$
50,00. Tratar: 370-2505 cf Dina.

BANHEIRA - vende-se de

hidromassagem. R$ 600,00. B9TA - vende-se, par de

..

botas, nova, jeans, nº 37.
Tratar: 373-3787.

CACHORRO - vende-se, filhote
de Basset, cl 1 mês. Tratar:
373-3787.

CACHORRO - vende-se,
filhotes de Rottweiller,
vacinados. R$ 150,00. Tratar:
275-2949 ou 371-1003.

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

CACHORRO - vende-se, filhote
de Rottweiller, c/ 4 meses. R$
200,00. Tratar: 370-6068.

CACHORRO - vende-se,__
filhotes pincher nº 1, macho e

fêmea cl todas as vacinas.
Fêmea R$ 150,00 e Macho R$
100,00. Tratar: 370-6068.

CACHORRO - vende-se, filhote de

pequinês. Tratar: 373-3787.,

CACHORRO - vende-se, filhote
de Collie. R$ 130,00. Tratar:
376-0418.

CADEIRA - vende-se, bebê
conforto. R$ 30,00. Tratar: 9123-
2430 cl Fábio ou 9953-4688.

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

9975-0625.

CAMA - vende-se, de, solteiro
de férro. R$ 40,00. Tratar:

275-3103 ou 9975-0625.

CAMINHA P/ BEBÊ - vende

se, cl colchão. R$ 70,00.

Tratar: 276-3206. CELULAR - vende-se, de
cartão, Star Tac da Global. R$
200,00. Tratar: 9113-6310. CUBO - vende-se, Fender. R$

400,00. Tratar: 371-8684 cl
Sandro.

, Tratar: 376-1235 cl Mauri.

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

CELULAR - vende-se, Nokia

5180, cl R$60,00 de crédito

cl nota. R$ 180,00. Tratar:
376-0081 ou 9102-9961 cl
Emerson.

CURIÓ - vende-se, macho ou

fêmea. Tratar: 371-8040 ou

9962-5883.

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

CELULAR - vende-se,' Ericsson
KS 788. R$ 100,00. Tratar:

,

373-0644 hor. Comi. Ou
373-1587 res.

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

I)ISKMAN - vende-se. R$
90,00. Tratar: 376-0157.

COMPUTADOR -". vende-se,
Pentium 100, cl kit
multimídia, 32 mega de
memória. R$ 500,00. Tratar:
372-0663. ESPREMEDOR - vende-se, de

laranja. Tratar: 373-3787.

OVO vende-se, marca

Gradiente, cl todos os sistemas.
R$ 400,00. Tratar: 372-3913.

CELULAR - vende-se. Nokia

3320, de cartão, cl 6 meses

de uso + 6 meses de garantia ..

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

CELULAR - vende-se, Tim, pré
pago, modelo Nokia 5125, em

bom estado. R$ 150,00.
Tratar: 9905-1568.

COMPUTADOR - vende-se,
AMD K62, 500mgz, 128 MB,
HD 20g, monitor 14-LG,
molden 56k. R$ 1.300,00.

FAZEMOS - pátina, deape e'
restauração de móveis. Tratar:
275-2229.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Rua Major Júlio Ferreira. 258 - ao lado da Oemicar - Vila Lafau - Jaraguâ do Sul

RLMADo.RA - vende-se, Panasonic
cl tela. Tratar: 372-3752.

cl 2 portas, de solteiro. R$
60,00. Tratar: 275-3103 ou

9975-0625.
Fo.GÃo. - vende-se, 6 bocas,
seminovo. R$ 250,00. Tratar:
371-0750.

GUITARRA - vende-se, encare
lespaul. R$ 300,00'. Tratar:
371-8684 cl Sandro.

Fo.GÃo. - vende-se, 4 bocas,
seminovo. Tratar: 275-2453

cl Viviane.
IMPRESSo.RA - vende-se,
diskjet. R$ 180,00. Tratar:
9123-2430 cl Fábio ou 9953-
4688.FREEZER - troca-se de 2801ts,

Cônsul, por geladeira em bom
estado. Tratar: 374-1106. JANELA - vende-se, 3 de zinco,

cl veneziana e vidro, pronta
pI colocação. R$ 150,00.
Tratar: 371-6064.

FRIGo.BAR - compra-se, bom
estado. Tratar: 9125-9115.

GATO. - vende-se, filhotes de
siames. Tratar:275-2236.

MÁQUINA DE LAVAR lo.UÇA
vende-se, marca Brastemp,
semi-nova. R$ 200,00. Tratar:
9975-9630.GELADEIRA - vende-se,

Prosdócimo, branca. R$
. 120;00. Tratar: 9132-5404. MÁQUINA DE LAV�R lo.UÇA

vende-se, marca Brastemp, pI
6 pessoas. R$ 600,00.
Tratar: 275-2743 ou

9125-9302.

GELADEIRA - vende-se,
2801ts, Cônsul, branca.
Tratar: 275-0364 CI Astrid
hor. comI. Ou 371-5331 após
18:30 cl Cristiane. MÁQUINA DE l,AVAR Ro.UPA

vende-se, Enxuta, 5 Kg. R$
250,00. Tratar: 370-1455
após 180s.

GELADEIRA - vende-se,
3201ts, Cônsul, degelo selo,
seminova -. Tratar: 371-1470.

MÁQUINA Fo.To.GRÁFICA -

vende-se, Minolta auto focos,GUAR.DA Ro.UPA - vende-se,

I�Qw71ê
Nós queremos vender! Você quer Comprar?

Vamos negociar!
.

Fone: 371-0568

SÁBADO, 21 de janeiro de 2001

completa. R$ 1.200,00.
Tratar: 370-0464.

MERCADo.RIAS - 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.

MESA - vende-se, cl cadeiras
e estante pI escritório. Tratar:
9123-2430 cl Fábio ou 9953-

4688.

MICRo.o.NDAS - vende-se. R$
200,00. Tratar: 275-3101 ou

9975-0625.

MÓVEIS - aceita-se doaçôes.

\.

Faxi Impressora, toda linha de calculadoras,
máquinas de preencher cheques, autenticador
de caixa, relógio ponto e foda linha de máquinas
de escrever, eletrôni«(J e mecânica.

ASSistência Técnico em �quipamenfos de escr,\ót\a.
Autorlzado: Ol.ivetti- Chronos • R: Erwino Menegotti, 81 - Jaraguá do Sul - se

Classificados Mais completos,
Mais dinâmicos e Mais fáceis de procurar!

Tratar: 276-0639.

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

.

275-1206 cl lsis.

No.TEBOo.K - compra-se.
Tratar: 9997-4242.

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

PEÇAS - vende-se,
confeccionadas a R$ 1,99
cada, pI revenda. Tratar:
275-2499.

PIA - vende-se, de inox, cl 2
cubas. R$ 150,00. Tratar:
371-0750.

Po.RTA - vende-se, de ferro,
2/3 pI vitrine ou loja. R$
150,00. Tratar: 371-5640.

Po.RTÃo. - vende-se, de ferro c/
6,50 rnts de comp. R$
500,00. Tratar: 371-4547.

PRo.CURA-SE - alguém que
faça empréstimos de dinheiro.
Tratar: 371-0750 cl Eliane a .

partir das 15hs.

RACK - veride-se, de cerejeira.
R$ 150,00 .. Tratar:
9132-5404.

RACK - vende-se, tubular. R$
50,00. Tratar: 9123-2430 cl
Fábio ou 9953-4688.

RETALHO. - compra-se, pi
fazer estopa. Tratar:
371-0750.

So.M - vende-se, Aiwa,
2.600x, carrocel pI 3 cds ..

R$ 350,00. Tratar: 370-0974.

SUGAR - vende-se ou troca-se

por uma centrífuga. Tratar:
275-2499.

TÁBUA DE PASSAR Ro.UPA -

vende-se. Tratar: 373-3787.

TECLADO. - vende-se, Casio,
CA 110, novo. R$ 250,00.
Tratar: 373-2435.

T

TELEVISÃO. - vende-se; na

caixa, 14-, LG. R$ 350,00.
Tratar: 275-3103 ou

9975-0625.

quente. Tratar: 373-3787.

VAPo.RETo. - vende-se, vapori
jet, da Electrolux, Novo. R$
250,00. Tratar: 373-2435.

TíTULO. ACARAí - vende-se.
Tratar: 372-2724. VIDEo.CASSETE - vende-se. R$ (

200,00. Tratar: 275-3103 ou

9975-0625.TíTULO. BAEPENDI - vende-se.
R$ 300,00. Tratar: 371-3394.

VIDEo.GAME - vende-se,
Nintendo Game Cubo, cl 5

jogos originais, 1 memory card
e 2 controles originais. Tratar:
376-2206.

TíTULO. BAEPENDI - vende-se.
R$ 300,00. Tratar: 371-5698.

TíTULO. BAEPENDI - vende-se.
R$ 300,00. Tratar: 372-3619.

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

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

9975-0625.

Gaúcho, bem dotado,
moreno, alto, caliente,

35an05

��e/
� de 40 eutOé.

R$50,OO
Tratar> 9113-7636

TRANSFERS - vende-se,
4.000 transfers a R$ 0,20
cada. Tratar: 275-2499.

VAPo.RETo. - vende-se, frio e

Você quer viver momentos de prazer?

[fernanda, (jJianca e 'Calia
Meigas, Carinhosas, Iniciantes,
Safadas, Dioertidas e Sedutoras

Venha desfrutar uma
Loira e duas Morenas

Fernanda, a Supeminfeta do Anal
ara uá do Sul cl Local Discreto, Massa ens e Acessórios

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Celesc previne contra
as quedas de energia
JARAGuA DO SUL - On

tem pela manhã o centro da

cidade ficou pouco mais de

meiahora sem energia elétrica
devido a um defeito em uma

chave fuzivel de um transfor

mador localizado naAvenida

Marechal Deodoro. De

acordo com o gerente de

distribuição da agência da

Celesc em]araguá do Sul,]0-
séCelito Córdova? o proble
ma foi detectado às 10h6 e

resolvido às 10h39. O ge
rente garante que fora os

contratempos normais, não
houve prejuízos maiores já
que o periodo de tempo sem

energia não ultrapassou a

média de tempo aconselhada

pelaAnel (AgênciaNacional
de Energia Elétrica), que
determina o tempo de uma

hora e trinta minutos como

duração média de desliga
mento.

Córdova esclarece que a

pane no transformador não
tem relação com as obras de
melhorias de infraestura que
estão sendo feitas no centro

da cidade e alerta aos mora

dores para as quedas de ener
gia, que são três vezes mais
comuns durante o verão,
devido as mudanças bruscas
de temperaturas, calor em
demasia e trovoadas cons

tantes.

O gerente avisa ainda que
a Celesc, quando o fato for

comprovado, a Companhia
tem por obrigação ressarcir

o prejuízo.
Em média, são cerca de

10 reclamações por mês.

Faleceu às 08:00 horas em 19/1 o Senhor EMILlO
ZIEHLSDORFF com idade de 80 anos, deixando enlutados

filhos, genros, noras, bisnetos e demais parentes e ami-gos.
O sepultamento foi realizado em 20/1 às 09:00 Horas, saíndo
o féretro da residência de sua cunhada Alvina seguindo para o

cemitério de Rio da l.uz 1º.

Faleceu às 08:30 horas em 19/1 a Senhora ETELVINA
LORENCITI WOLF, deixando enlutados filhos, genros, noras,
netos e demais parentes e amigos. O sepultamento foi realizado
em 20/1 às 09:00 horas, saíndo o féretro da Capela Mortúaria
da Vila Lenzi seguindo para o cemitério do centro.

Faleceu às 18:40 horas em 19/1 o jovem SERGIO ARI REISS,
com idade de 26 anos deixando enlutados seus pais, irmãs
cunhados, tios, sua avó. e demais parentes e amigos. O
sepultamento foi realizado em 20/1 às 17:00 horas, saíndo
o féretro da Igreja evangélica luterana redentor seguindo para
o cemitério rio da luz 1º.

Falec-eu às 02:30 horas em 20/1 a Senhora AMELlA

ODORIZZI, com idade de 72 anos, deixando enlutados o esposo,
filhos, genros, noras, netos, bisnetos e demais parentes e

amigos. O sepultamento foi realizado em 21/1 às 09:00
horas, saindo o féretro da sua residência seguindo para o

cemitério da vila lenzi.

Faleceu às 22:00 horas em 18/1 a Senhora BARTIRA KREIS
HERTEL, com idade de 32 anos, deixando enlutados o esposo,
1 filho, 1 filha, suamãe, 2 irmãs e demais parentes e amigos.
O sepultamento foi realizado em 19/1 às 17:00 horas, saíndo
o féretro da Igreja evangélica luterana da paz seguindo parao
cemitério de bom jesus.

Faleceu às 10:40 horas em 18/10 Senhor SELESTO NEISS,
com idade de 65 anos, deixando enlutados filhos, genros,
nora, netos e demais parentes e amigos. O sepultamento foi
realizado em 19/1 às 11:00 horas, saíndo o féretro da sua

residência seguindo para o cemitério três rio do norte.

Faleceu às 23:45 horas em 18/10 senhor VITOR XAVIER,
com idade de 75 anos, deixando enlutados 11 filhos, genros,
noras, 21 netos, 2 bisnetos e demais parentes e amigos. O
sepultamento foi realizado em 19/1 às 17:30 horas, saíndo
o féretro da Capela mortuária da vila lenzi seguindo para o

cemitério do centro.

Faleceu às 02:00 horas em 19/10 Senhor LUCIANO WAI2.,
com idade de 31 anos, deixando enlutados seus pais, sua
namorada, 1 irmã, avós, tios, sogro, sogra e demais parentes

� amigos. O sepultamento foi realizado em 19/1 às 17:00
oras, saíndo o féretro da comunidade são luiz gonzaga seguindo
Para o cemitério da barra do rio cerro.
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INOVIDADES: SESC QUER AMPLIAR ATIVIDADES COM A CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA ENTIDADE
'",

Area cultural terá incremento
\

a partir de março deste ano
]ARAGuA DO SUL - O

Sesc de ]araguá do Sul ini

cia este ano com uma série

de atividades que prome
tem incrementar ainda mais

o conceito que a entidade

tem no município, especial
mente entre o meio cultural.

Entre as novidades anun

ciadas para março, o téc

nico em cultura do Sesc,
Sérgio Pedrotti, destaca a

intensificação do projeto
Banco de Texto, implanta
do ano passado como su

porte ao Dramaturgia em

Cena, que consiste em leitu

ra de textos de grandes no
mes da dramaturgia clássica
mundial.

Pedrotti explica que o

acervo do Banco de Texto
. é composto por material

impresso (livros, folhetos,
cartazes) e ainda vídeos e

fotos, num total aproxima
do de 120 peças, todas re

lacionadas com a drama

turgia, artes cênicas e lite

ratura' teatral. "Todo o

material já está à disposição
dos interessados desde o

ano passado, mas a partir
de março o objetivo é in

tensificar a procura", avisa
Pedrotti, que pretende or

ganizar grupos de estudos,
que devem se reunir no

]ARAGuA DO SUL - A

gerente do Sesc de ]araguá
do Sul, Mery Laise Warm

ling afirma que, após a

construção da sede própria
da entidade, que será er

guida em terreno de mais

de 2 mil metros quadrados
localizado na Rua]orge
Czerniewicz, ( em frente

ao Hospital e Maternidade.
]araguá), as atividades se

rão bastante ampliadas.
"

O Sesc tem crescido muito
e a nossa atual sede acabou

tornando-se pequena para
todas as nossas necessidade
e projetos de ampliação de

oferta de cursos e outro

projetos", garante a ge
rente.

Sérgio Pedrotti mostra o acervo do Projeto Banco de Texto, à disposição em março

mínimo uma vez por mês

para sessões de análise e

discussão de textos e espe
cialmente. para a troca de

informações entre as pes
soas que atuam �om artes

cênicas na região e que já
participam do projeto
Dramaturgia em Cena. "O

nosso interesse é ofercer
um suporte ao pessoal que
trabalha com dramaturgia
e também aos que têm in

teresse em conhecer sobre

o assunto", atgllmenta
Pedrotti.

Além desse projeto, o

Sesc também vai continuar

brindando os jaraguaenses
com os já conhecidos Pal-

A assinatura da compra
do terreno aconteceu no fi
nal do ano passado. O va

lor da obra, segundo a ge
rente, ainda não é conheci

do porque o projeto ainda

não foi feito. Mery Laise

adianta que o projeto será

realizado a partir de consul
ta,s junto a comunidade.
''Vamos ouvir a comuni

dade e os setores envolvi
dos com' o Sesc para que
nada seja feito sem a apro
vação da sociedade. Todos
terão oportunidade de par
ticipar desse projeto atra

vés de sugestões, e opi
niões", afirma a gerente,
que prevê a inauguração da
nova sede para o ano de

co Giratório, Sonora Brasil,
EmCenaCatarina, que há

aguns anos �m proporcio
nado ao públic� local urna

variada gama de espetácu
los considerados represen
tativos da cultura nacional

e internacional na área da

música, teatro e dança.
Também está na pro

gramação deste ano do

Sesc de ]araguá do Sul

uma série de exposições,
que passam a acontecer a

partir de marçc Uma das

mais esperadas é
\
a sobre

os trabalhos de Franklin

Cascaes, considerado o

mais importante pesquisa
dor da cultura litorânea de

2004.

Ainda segundo 'a ge
rente, o Sesc de]araguá do
Sul vai continuar este ano

com os projetos jáexecuta
dos ano passado e em

anos anteriores, como·o
Sesc Saúde, que acontece

sempre na segunda quarta
feira de cada mês e com o

Dia do Desafio, projeto
realizado no mês de maio

e que envolver milhares de

pessoas dos mais fiversos

setores do município.
Na avaliação da geren

te, a atuação do Sesc tem

contado com o apoio da
comunidade jaraguaense,
que tem participado e

prestigiado as atividades

Santa Catarina, tendo de

senvolvido centenas de

trabalhos sobre o universo

bruxólico da Ilha de Santa

Catarina e da comunidade

açonana.
Outra novidade anun

ciada por Pedrotti é a rea

lização de uma pesquisa
entre os estudantes para
sabr quais as oportunida
des culturais dos alunos das

escolas de]aragua do Sul.

O intuito, segundo Pedrot
ti, é avaliar e detectar o que
o Sesc pode fazer para

ampliar o universo cultural
dos estudantes, tanto das

escolas públicas como

particulares.

Gerência espera ampliar atividades a partir de 2004
desenvolvidas e oferecidas

pela entidade.
Uma das mais concor

ridas e respeitadas é o Sesc

,Saúde, projeto que envol

ve, a cada mês, aproxi
madamente 700 atendi

mentos, o que representa
cerca de 200 pessoas que.

procuram o Sesc para os

exames de saúde ofereci

dos, como diabete, coleste
rol, pressão arterial e acui

dade visual.

Além disso, o Sesc de

]araguá do Sul também vai

orgmzar uma progra
mação especial devido ao

aniversário de 57 anos da

entidade, comemorado
em 13 de setembro.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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GON JAGNOW

Na época da colonização, improvisar era algo necessário. Tinha

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

escolas, e salões de baile servindo como escola. Um exemplo disto

é a foto de hoie.iO salão da Sociedade.de Atiradores' Rio do Serro

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

professora é a sra. Elsa Wagner.
l'

VINGANÇA DE PARCEIRO (217)

Escolhidb para a Pasta da Justiça, o

primeiro ato de Silvestre Pinheiro consistiu

em aposentar um desembargador, seu

parceiro de voltarete, o qual, no jlOgO, ao

ganhar cada partida, exclamava:
- Quem não tem justiça, compra-a; quem

a tem, paga-a!
Alarmado com o ato do novo ministro, o

magistrado correu à Secretaria, para
solicitar a sua reconsideração, por parte
do antigo parceiro.

Silvestre Pinhei ro respondeu-lhe, porém,
grave, com as suas palavras de jogador:

Quem não tem justiça, compra-a;

quem a tem, 'paga-a!

Joaquim Nabuco -

\\ Um Estadista do

Império", tomo II, página 6

,.. .Sentiró um

im so 'querer controlo� as

pe as sso deverá gerar
cor tos -lo romance, um

2$�Jl1lc!:lroj:9;)[if'solvido virá à
tona.

Câncer - Dê a volta por cima
e acabe com a apatia, Não

dia para discutir

pessoas de
ma novidade no

averá possibilidade
ar por qualquer
uns dos seus planos
certo, inclusive os

respei!o às coisas os

as. Assim, afastará
dos. Não deverá

és'pe?O'Iffii:O:yjrJddes na vida
amorosa.

Escorpião - Dia nada
ara se arriscar. Os
rão de mau humor e

Virgem - Precisará ter mais

oje. Faça uma

ica para decarregar
e energias. Suas

ssoais estarão sob nceiros irão abalar

ra�,

'(4Iírculo
Italiano

Roteiro para a obtenção do Reconhecimento da Cidadania
Italiana a Trentinos

É perante os Círculos Trentinos de todo o Brasil - e não
nos Consu lados - que os descendentes de pessoas nascidas
nos territórios pertencentes ao Império Áustro�Húngaro
devem se dirigir no primeiro passo para a obtenção do
reconhecimento da cidadania ital iana.

A regra vale mesmo para aqueles que, em qualquer tempo,
já tenham encaminhado a documentação aos Consulados,
Vale também para os que, não sendo de origem trentina

(friulanos e outros), se enquadram nos dispositivos da Lei �

379/2000.
O roteiro que publicamos a seguir, inicialmente concebido

pelo Consulado Geral de Curitiba com a aprovação da

Embaixada da Itália no Brasil, vale também para as

demais jurisdições consulares, depois de entendimentos

havidos com a Federação dos Círculos Trentinos.

Reconhecimento da Cidadan'ia Italiana aos Descendentes
de Pessoas nascidas nos Territórios pertencentes ao Império
Áutro-Húngaro
Estão especificadas abaixo, com as adaptações julgadas
necessárias pelas particularidades da situação local, as

instruções fornecidas pelo Ministério do Interior com

relação à aplicação da lei 379/2000 concernente

"Disposições para o reconhecimento da cidadania italiana
às pessoas nascidas nos territórios pertencentes ao Império
Áustro- H úngaro e aos seus descendentes.
Os beneficiários da normativa são os descendentes dasl

pessoas nascidas nos territórios pertencentes ao Império 'I
Áustro-Húngaro (os territórios das atuais províncias de

Trento, Bolzano e Gorizia e os territórios cedidos à

Iugoslavia em razão dos Tratados de Paz de Paris de 101

02/1947 e de Osimo de 16/11/1975), que ali residirame

que ernlqrararri para o exterior no período compreendiQQ
entre 25/1<:,1867 (data da constituição do Império áustro,

húngaro) e 16/07/1920 ( data de eficácia internacional
do Tratado de San Germain).
Em mérito à linha de descendência, têm direito aO

reconhecimento da cidadania 'italiana somente Qí

descendentes secundo a linha paterna até 31/12/1941 e

também os descendentes segundo a linha materna a rwili
de 01/01/1948.
Além disso, têm direito

ao reconhecimento da
cidadania ital iana
somente aqueles que

pertencem ao .9.r!lQQ

lingüístico e étnico
italiano. 371-8222
(Continuação na pró- Rua Reinoldo Rau, 86 sala 7'
xima edição) ,

Sagitário - Não sejo
s pessoas

orrecimentos.

Capricórnio - Não se deixe
,

r pelo pessimismo
s. Cuidado com

hecida. À noite,
r sozinha e

Peixes - Talvez se sinta
'ante de uma

medir forças corn

oder. Vai ser difícil
confronto na

na!.

!!iIAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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POR EUGÊNIO VICTOR SCHMOCKEL

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

seu tempo foi bem empregado.cf,
Barão do Itapocu

CONlia

r

HISTOR
io
lS

ro

lo

HÁ 68 ANOS

Em 1934, em 8 de dezembro, o capitão Carlos dos Santos Gomes vinha

trazer o abraço de despedida do 2° Batalhão de Engenharia, que seguia
para Lages, acompanhado de sua exma. mulher. Dizia a imprensa que
era militar na verdadeira acepção da palavra e, além disso, um brilhante

jornalista, o nosso distinto amigo tem deixado" onde passa, o exemplo
de seu nobre coração e prova ele seu talento. Exerceu com brilhantismo
o honroso cargo de prefeito de São Paulo no governo patriótico do

general Daltro Filho, onde demonstrou não só o tino administrativo, '

como, acima de tudo, a coragem de resolver velhos problemas que
dependiam de audácia e amor aos desprotegidos de pistolões politicos.
Em Jaraguá do Sul o sr. capitão Carlos Gomes deixa um grande círculo
de amigos, que por nosso ineterrnédio lhe desejam todas as felicidades.

HÁ 15 ANOS

Em 1987, a Rua Joinville iria ter divisores, conclusão a que chegou a

Comissão Municipal de Trânsito. Uma das conclusões era a de se

implantar divisores físicos em trecho da RuaJoinville (gelo baiano), como
forma de diminuir a velocidade e de ordenar o tráfego, uma vez que a

faixa não era respeitada, tampouco a sinalização. Os divisores eram

colocados; experimentalmente, desde o Posto Becker às imediações do
Posto Simon, e, se aprovados, todo o trecho até a Weg II receberá os

'blocos 'de cimento.

Empresários e poder público discutiam a construção do Centro Cultural,
com área de; 70 a 100 mil metros quadrados, num prazo de 3 anos,

abrigaria todos os pavilhões- necessários às feiras 'e amostras. A

municipalidade cederia o terreno e a infra-estrutura, de acordo com o

prefeito Durval Vasel, cabendo aos empresários a construção com os

incentivos do Imposto de Rendá, captados para a Fundação Cultural de

Jaraguá do' Sul, personalidade jurídica já existente. A proposta obtinha
boa receptividade entre os empresários presentes. O próximo passo era

um encontro entre dirigentes da associação, Clube de Diretores Lojistas,
clubes de Serviço e Prefeitura para definir os passos seguintes e partir
para algo concreto que culmine com a efetiva aprovação do projeto e se

,viabilize a construção do Centro Cultural.
O Executivo municipal reencaminhava à Câmara de Vereadores 'o projeto
de lei que estende o perímetro urbano de Jaraguá do Sul, em cerca de 20
km quadrados, elevando a área per-métrica para 70 km quadrados. Nereu
Ramos, que formava um núcleo urbano isolado, era interligado, devendo
as suas ruas sofrer mudança de numeração.

HÁ 3 ANOS

Em 1999, soldados do Tiro-de-Guerra de Brusque chegavam ao final
'

da tarde de 24 de setembro em Jaraguá do Sul, trazendo o fogo olimpico
dos 120s Joguinhos Abertos de Santa Catarina. A tocha foi conduzida
por 263 quilômetros em dois dias; do centro de Curitibanos até a Praça
Ângelo Piazera. A 12a edição dosjoguinhos reuniria 2,5 atletas até 17

anos, e 71 municípios disputando 14 modalidades.
,

A Câmara de Jaraguá do Sul era considerada a quarta mais "enxuta" do

Estado, apesar da Constituição federal limitar as despesas em até 6% da
receita do Município, a Câmara de Jaraguá do Sul gastava em média três

� VeZes menos. O TCE (Tribunal de Contas do Estado), em 1997, as

despesas do Legislativo jaraguaense foram de 1,59, colocando o

Município entre os quatro mais "enxutos'Ido Estado.
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É tempo de novos caminhos. Caminhos !que já percorremos antes, mas que nos trazem \"
a ansiedade de como serão estes caminhos

g

Á
\f I -,

ço.
neste ano que iniciamos há pouco. Estamos enfim, 1'<1

I \ �
de volta aos velhos novos caminhos: voltamos �\ / I '" 1
ao trabalho, voltamos as aulas, voltamos aos

j

l:__; �'#
cursos, voltamos de viagens e encontraremos "1

���o�
tudo novamente diante de nós. O que fazer?

A luzPreocupar-se para não cair na monotonia?
Trabalhar mais? Lutar mais para que estes

caminhos não sejam tão difíceis? E se ouver lavpedras no caminho? E se houver montanhas?

Montanhas maiores do que hÓS? Maiores do que nossa fé? Enfim, no

trabalho, nos estudos, na família, no casamento e no dia a dia, se

houverem portas trancadas? E se os caminhos este ano forem mais
tortuosos do queo anterior? E Se dentrode nós, dentro de nossocoração
encontrar-mos portas trancadas? O que fazer? Vale aqui colocar toda
esta situação à luz da Palavra. Neste período de retorno aos caminhos, a

Palavra de Deus nos diz: "Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos
tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas

de ferro, para que saibas que eu sou o Senhor teu Deus e que te chamo

pelo teu nome". (Is 45.2,3b) - Louvado seja Deus! Esta é sua Palavra

para nós. Palavra de um Deus que quer estar presente conosco em todos
os caminhos. Presença esta que experimentamos quando diante de cada

caminho buscamos orientação através da oração e da leitura de Sua

Palavra.
'

Caminhos novos? Caminhos difíceis? Que tenhamos sempre a

mão a oração e a Palavra do Senhor a nos intruir.

a

"Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais
ele fará." (SI. 37.5)

por Paulo Sergio de Mendonça - Pphp- Apóstolo Pedro.

CÂMARA DE VEREADORES DE

JARAGUÁ DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAGUÁ - SESSÂO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2002-

PRESIDIDA PELO VEREADOR VITÓRIO ALTAIR LAZZARIS (PPB)
,

PROJETO DE LEIS DO LEGISLATIVO APROVADOS:

169/01-1"VOTAÇÃO ; MARISTELA MENEL ROZA (PFL); DETERMINA AOBRIGATORIEDADE DE CAMPANHA EDUCATIVA NO
COMBATE AO USO DE DROGAS EM EVENTOS DE DIVERSÃO PÚBLICA; OS PARECERES DAS COMISSÕES DE LEGISLAÇÃO
E JUSTiÇA E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO FORAM CONTRÁRIOS AO'PROJETO. SENDO APROVADOS POR 12 VOTOS
FAVORÁVEIS E 05 VOTOS CONTRÁRIOS, JÁ O PROJETO EM SI TEVE 12 VOTOS CONTRÁRIOS. POR SER INCONSTITUCIONAL
,E 05 FAVORÁVEIS,;

,

324/02,- 1" VOTAÇÃO SECRETA; RUDOLFO GESSER (PPB); DENOMINA VIA PÚBLICA - A RUI). DE Nº 978 PASSA A

DENOMINAR,SE MARIA BANDIN LENZI ; 19 VOTOS;
332/02 -1" VOTAÇÃO SECRETA; LlO TIRONI (PSDB); DENOM!NA ESTRADA - A ESTRADA JGS 517 PASSA A DENOMINAR
SE FRANCISCO JACOMINI; 333/02 -1" VOTAÇÃO; 19 VOTOS;
337/02 -1" VOTAÇÃO SECRETA; AFONSO PIAZERANETO (PSDB); DENOMINA VIA PÚBLlCA-A RUA DE Nº 972 PASSA
A DENOMINAR-SE NATÁLIA MARIA RUBINI ANDREAITA;
338/02 -1" VOTAÇÃO SECRETA;MARISTELA MENEL ROZA(PFL); DENOMINA VIA PÚBLlCA-A RUA DE Nº665 PASSA A
DENOMINAR-SE OSCAR FERREIRA MENDES; 19 VOTOS;

,

342/02 -1" VOTAÇÃO SECRETA; LORITA ZANOTI! KARSTEN (PMDB) ; DENOMINA VIA PÚBLICA - A RUA DE Nº 752
PASSA DENOMINAR EULÁLIA DUTRA BENVENUTI! ; 19 VOTOS;
343/02, 1" VOTAÇÃO SECRETA; LORITÁ ZANOTI! KARSTEN (PMDB); DENOMINA VIA PÚBLICA - A RUA DE Nº 755
PASSA A DENOMINAR�SE ADOLFO BRUCH; 19 VOTOS;
347/02 -1" VOTAÇÃO SECRETA; PAULO ADEMIR FLORIANI (PPB); DENOMINA VIA PÚBLlCA-A RUA DE Nº 736 PASSA
A DENOMINAR-SE SOFIA P0MIANOWSKI LENZI; 19 VOTOS;
LlO TIRONI; DENOMINA VIA PÚBLICA; TEVE PEDIDO DE VISTAS DO VEREADOR ORLANDO GILBERTO GONÇALVES (PPB)

PROJETOS DE LEIS DO EXECUTIVO APROVADOS:

323/02 - 2" VOTAÇÃO; EXECUTIVO; RATIFICA CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO ENTRE O MUNiCíPIO
DE JARAGUÁ DO SUL E O BANCO DO BRASIL S.A ; 16 VOTOS;
327/02 - 2" VOTAÇÃO; EXECUTIVO; ALTERA A COMPOSiÇÃO DO QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTOS EFETIVO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; 16 V010S;

,

329/02 - 2" VOTAÇÃO; EXECUTIVO; MODIFICA DISPOSITIVOS DO ANEXO DEMONSTRATIVOS DE METAS FíSICAS LOA,
DA LEI MUNICIPAL Nº 2,969/2001, DE 18/12/2001 E SUAS ALTERAÇÕES QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA
DO MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL. SEUS ÓRGÃOS E ENTIDADES, PARA O EXERCíCIO DE 2002, SUPLEMENTA E
ANULA DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE; 17 VOTOS;
331/02 - 2" VOTAÇÃO; EXECUTIVO; AUTORIZA O MUNiCíPIO A DEVOLVER ÁREA À WUNIBALD SCHERER; 17 VOTOS;
335/02· l"VOTAÇÃO; EXECUTIVO; ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1,182/88, DE07 DE JUNHO DE 1988.
QUE INSTITUIU O CÓDIGO DE POSTURAS DO MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL. E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; 18
VOTOS;
339/02 -1" VOTAÇÃO; EXECUTIVO; AUTORIZA A CONCESSÃO DE REAL DIREITO DE USO; 18 VOTOS;
345/02 -1" VOTAÇÃO; EXECUTIVO; RATIFICA CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNiCíPIO DE JARAGU,,\ DO
SUL E A ASSOCIAÇÃO POLITÉCNICA DE JARAGUÁ DO SUL- APOLlTEC ; 16 VOTOS;
357/02 - 2" VOTAÇÃO; EXECUTIVO; MODIFICA DISPOSITIVOS DO ANEXO DEMONSTRATIVO DE METAS FíSICAS LOA, DA
LEI MUNICIPAL Nº 2.969/2001, DE 18/12/20'01. E SUAS ALTERAÇÕES. QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA
DO MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL, SEUS ÓRGÃOS E ENTIDADES. PARA O EXERCíCIO DE 2002. SUPLEMENTA E
ANU.LA DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO VIGENTE DO FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL DO MUNiCíPIO DEJARAGUÁ DO SUL
- FROHAB"; 17 VOTOS;
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ICOLlSÃO: QUATRO VEíCULOS FORAM ENVOLVIDOS NO ACIDENTE QUE VITIMOU BARTIRA HERTEl

Esposa de ex-prefeito morre

em acidente na rodovia BR-IO!
SCHROEDER - Fa-

. miliares e amigos co

moveram-se no sábado

à tarde durante o enter

ro de Bartira Hertel, 32
anos, esposa do ex-pre
feito do Município, Hil-
mar Hertel. Na sexta

feira, o casal seguiu para
Imbituba, onde Hilmar

ia fazer um curso du

rante o final de semana.

Quando chegaram em

Palhoça, na rodovia BR-

101, localidade de Mor

ro dos Cavalos, por vol
ta das 17 horas, acaba
ram colidindo frontal

mente com uma cami

nhonete que vinha na

contra-mão, efetuado
ultrapassagem.

Segundo informa

ções do cunhado da víti

ma, Ademir Bruch, o

condutor da picape que
vinha no sentido Sul

Norte acabou perdendo

Arquivo
Hilmar está internado e fará cicurgia no pé
o controle do veículo en- tamento, mas não deu

quanto passa um carro,. tempo de evitar a batida.
tentou tirar para o acos- "Hertel, que estava num

Fiesta, também tentou

desviar, mas foi em vão.

Com a colisão, mais dois
carros foram envolvidos
no acidente (uma picape
e um Astra), mas nin

guém se feriu gravemen
te como minha cunha

da", diz.
Bartira foi encaminha

da a,o hospital, mas não

resistiu aos ferimentos.

Ela sofreu rompimento
dos órgãos internos além

de escoriações. Hilmar
está internado no Hospi
tal São José de Jaraguá do
Sul, onde vai ser submeti-

. do a uma cirurgia no pé
devido a uma fratura.

"Mas graças a Deus ele

está consciente", enfatiza
Ademir, acrescentando
que a vítima também so

freu trauma na clavícula.

O casal tem dois fi

lhos, um de 14 anos e ou

tro de 10.

Pintor leva choque elétrico e morre no hospital
JARAGuA DO SUL -

A falta de cautela de um

pintor resultou em óbito,
na manhã de ontem, por,
volta das 11 horas. O

fato foi registrado numa

residência localizada na

Rua Jorge Czerniewicz,
próximo ao Hospital
Jaraguá. Cristiano José
Felini, 27 anos, estava

pintando uma casa de

dois andares, quando se

aproximou de um poste.
Mesmo sem ter en

trado em contato com a

tensão, a vítim� sofreu

choque elétrico de cerca

de 13 mil woltz. O Cor

po de Bombeiros Vo

luntários de Jaraguá do
Sul foi acionado para

prestar atendimento a

vítima. Conforme infor

mações de um' dos so

corristas, se uma pessoa
se aproxima meio metro

da tensão já suficiente

para ser atingida, prin
cipalmente em dias de
chuva.

- A distância orien

tada para segurança é de

- �". .

pelo. menos 1,5 metro

longe do local -, diz o

bombeiro.

Em estado grave,
com parada cardiorres

piratória, Felini foi

encaminhado para o '

Pronto-Socorro do Hos

pital São José, onde en

trou em óbito horas.mais

tarde.

Colisão entre caminhão emoto

deixa duas peSsoas feridas
JARAGuA DO SUL

O Corpo de Bombeiros

Voluntários do Municí

pio foi acionado para

prestar atendimento a

duas vítima de um aci

dente entre moto e ca

minhão. A colisão foi re

gistrada na tarde de on

tem, por volta das

16h50, na Rua 25 de

Julho, próximo ao Posto

Mime localizado no

Bairro Vila 'Nova. Se

gundo um socorrista, o
co tdutor da moto CG

Tican, placa COM-

7091, de Jaraguá do Sul,
.

Paulo Avacini, 22 anos,

relatou que a chuva atra-

palhou a visão quando
tentava entrar. numa la·

teral, impedindo-o de
ver o caminhão F4000,
placa BHQ-7256, de lta·

nhanhem, São Paulo.
Com a batida, ele e a es

posa - que estava no

carona -, Sueli Avaci·

ni, 24 anos, fo�am joga.
dos no chão. Paulo sofreu

corte profundo no joelho
esquerdo e Sueli apresen·
tava fraturas exposta,
também no joelho es

querdo, além de escoria

ções pelo corpo. Ambos

foram encaminhados pa·
ra o Pronto-Socorro do

Hospital São José.

Cesar Junkeí

Condutor da moto e esposa tiveram ferimentos

graves no joelho esquerdo

Megasena
concurso: 430

08 - 10 - 21 - 25 - 38 - 50

Quina
concurso: 1097

02 - 18 - 46 - 61 - 74

lotomania ,
loteria Federal

concurso: 283 concurso 03702

05 - 07 - 19 - 27 -

l° - Prêmio 50.236
30 - 39 - 40 - 45 - 2° - Prêmio: 62.472
47-48-49-50- 3° - Prêmio: 56.595
51 - 54 - 60 - 61 - 4° - Prêmio: 22A08
64 - 81 - 82 - 91 5° - Prêmio: .62.719

,

Há 83 anos

servindo a

comunidade
da Região
do Vale do

Itapocu

CORREIODO
rovo
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D F-I
o TUDO VIROU NADA

Como a maioria dos sonhos bons, esse vai durar pouco.Ido
Foram precisos apenas dois dias para a reação, o contragolpela- 1: ddo capital. Max Mosley vestiu o uniforme dos torce ores

de
ao baixar seu pacotão de quarta-feira, virando a F-l de

00, cabeça para baixo ao eliminar os sistemas eletrônicos que
ta- nos últimos anos transformaram as corridas em espetáculos
lo. chatos e previsíveis. É certo que a motivação de Max foi

es- menos populista doque econômica, mas o fato é que ele

no esbarrou no poder do dinheiro, representado pelas cinco

CI. montadoras que ontem, em Berlim, foram muito claras:

!a. vão bloquear as mudanças.
�u O poder de fogo de Ferrari, BMW; Mercedes, Ford e

ho
Renault não é apenas político. É financeiro, também. As
cinco, que controlam os maiores times da F-l, ameaçam

:n·
acabar com a categoria para criar outra, gerida por elas'

ta, próprias, O pano de fundo desse racha é a divisão do bolo
.s- de dinheiro que a F-l produz. As fábricas acham que ficam
lâ-, com pouco, enquanto a FIA e Bernie Ecclestone mordem
os uma fatia que não lhes seria de direito:
Ia· Essas montadoras talvez, no fundo, até aprovem 'um
lo campeonato bemmelhor, como o que vinha se desenhando

a médio prazo sob o novo regulamento proposto por
Mosley. O movimento brusco do presidente da FIA, porém;
acabou servindo como pretexto para o contragolpe.
o velho Max, um advogado gentil e conciliador, foi pouco
hábil. Acreditou no apoio da opinião pública e das equipes
pequenas, esquecendo-se que o público não apita nada e

que as equipes pequenas são cada vez mais frágeis e menos

tiumerosas. Atirou na cara dos grandões um regulamento
simpático, mas que não havia sido aprovado por eles com
a devida antecipação, talvez nem sequer discutido em

profundidade. Deu com os burros n\\ água..
O resultado desta semana tumultuada é que não se sabe
exatamente corno vai começar o Mundial daqui a menos

de dois meses, e muito menos o que será da F-l a partir de
2004, embora a FIA tenha traçado seus planos prevendo
mudanças consecutivas até 2006. O mais provável é que o
campeonato comece exatamente como terminou, com um

regulamento que só não é idêntico porque as mudanças na
pontuação e nos treinos já foram aprovadas em dezembro.
Semana passada eu estava na Bahia, sem muito saco para
escrever sobre a reunião de quarta-feira em Londres. Achava
que não ia acontecer nada. Vim para a Itália, e quarta-feira
aconteceu tudo. Errei,' como de costume. Mas, ontem,
diante da reação irada das montadoras, o tudo virou nada
de novo. No fim, estava certo. Fiz bem em deixar a F-l de
lado para tomatminha caipirinha na piscina, há uma semana.
A diferença, hoje, é que em Madonna di Campiglio faz
frio. E vou tomar vinho.

ESTADO DE SANTA CATARINA
REFEITURA MUNICIPAL DE GU;\.RAMIRIM

\ .

COMUNICADO

A prefeitura Municipal de Guaramirim, através da
.

Secretaria Municipal de Administração e Finanças - Setor de
Compras, comunica para os devidos fins e a quem possa interessar
que, em virtude da realização frequente de licitações, está efetuando
CHAMAMENTO PÚBLICO para atualização dos Registros
Cadastrais e fornecedores existentes bem como para ingresso de
novos interessados, conforme preceitua o Art. 34 da Lei n° 8.666/
93 e suas alterações posteriores.

As informações necessárias para tal procedimento poderão
s�r obtidas junto à Prefeitura Municipal, sita na Rua 28 de Agosto,
n 2042, Centro, ou pelo Fone/fax (Oxx47) 373-0247, no horário
Comercial.

GuaramirimlSC, 20 de janeiro d€ 2003

Mário Sérgio Peixer
Prefeito Municipal

)
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IJOGO: TÉCNICO DIZ QUE TIME SOUBE CONSTRUIR O MARCADOR E DEPOIS PÔDE JOGAR COM TRANQÜiLIDADE

Seleção brasileira goleou o

Japão no desafio de domingo
Diante de um ginásio

lotado, a seleção brasileira
.

de Futsal goleou a Japo
nesa por 8 a 1, pelo Desa

fio Internacional. A partida,
que foi �ealizada na manhã
de domingo, no Ginásio

Poliesportivo de São Ber

nardo do Campo, foi mar
cada por belas jogadas do

time brasileiro. O time da

casa pressionou desde o

início.' O pivô Leitão abriu

o placar. Em seguida, o ala

Pablo ampliou a vantagem
brasileira. Leitão voltou a

colocar a bola dentro da

rede. Quatro minutos de

pois, o pivô Betão fez um

belo gol de calcanhar. O ala

Manoel Tobias fechou o

placar parcial.
No segundo tempo, o

Japão voltou mais fecha

do. O gol brasileiro saiu em

um belo lance individual

de Manoel Tobias. Betão
fechou a goleada com dois

gols. O gol de honra da Se

leção Japonesa foi feito

pelo pivô Sagane.
O técnico da seleção

brasileira, Fernando Ferreti,
ficou satisfeito com o de

sempenho do grupo. "O

. Divulgação
Manoel Tobias tenta escapar da marcação intensa do 2° tempo e completa com estilo

time soube construir o

marcador e depois pode
jogar C0m tranqüilidade,
buscando um bom resulta
do".

Es ta foi a menor go
leada do Brasil diante do

time asiático (em 1985,
Brasil 15 a 01 Japão; em
1988, Brasil 29 x 01 Japão;
e em 1996, Brasil 13 x 01

Japão). "O Japão está em

fase de aprendizado. Nos
sa equipe soube jogar com
seriedade, respeitando o

adversário.

O futsal brasileiro serve

Pilotos e suas respectivas
equipes 'em 2003

Com a confirmação de

Jos Verstappen na Minarcli,
-resta apenas a segunda va
ga da Jordan para o Mun
dial de F� 1 neste ano. Veja
abaixo a formação das

equipes para a temporada:
. Ferrari - M. Schumacher

e Barrichello; Mcl..aren-
.

Mercedes - Coulthard e

Raikkonen; Williams
BMW - R. Schurnacher

e Montoya; Sauber-Petro
nas - Heidfeld e Frentzen;
Jordan-Ford - Fisichella
e Massa/Irvine/David
son/Bernoldi; BAR-Hon
da ---'- Villeneuve e Button;
Renault - Alonsoe Trulli;
Jaguar-Cosworth - Piz
zonia e Webber; Minardi
Cosworth - Wilson e

Ve rs tappen;' Toyota -

Panis e Da Matta.

Classificados do CORREIO
DOPOVO é negócio certo!

Ligue para o 371-1919,
e confira!

como um exemplo para os

outros países e o que

importa é a qualidade do

futsal àpresentado e não o

marcador", declarou Fer

reti, lembrando que este

ano é seletivo para o Mun

dial de 2004.

.
Opivô Betão foi o ar�,

tilheiro da partida com três

gols. "O adversário não

apresentou muita resis

tência, mesmo assim, a vi
tória foi importante. Tive
a felicidade de fazer uma

boa apresentação e vou

continuar lutando para es-

tar sempre entre os convo

cados para a Seleção Brasi
leira", comentou' o atleta,
que já serviu o Brasil por
três ocasiões.

O Desafio Internacio

nal Brasil x Japão teve or

ganização da Octagon
Koch Tavares e MKT

Sports; a supervisão foi da
ConfederaçãoBrasileira de

Futsal; o apoio da Prefei

turaMunicipal de São Ber
nardo do Campo e Japan
Airlines; e patrocínio da

Dal Ponte, McDonalds,
MasterCard e Fisk/PBF.

Figueira vence amistoso
O Figueirense venceu o

Atlético Alto Vale, por 2 a

O, em seu último jogo
amistoso, domingo, no es

tádio Orlando Scarpelli.
Os gols do alvinegro

foram marcados por
Danilo, cobrando falta, no
primeiro tempo, e o se

gundo por Roberto, ata

cante de 17 anos, integrante
da equipe juvenil, que en

trou no segundo tempo do

.Jogo.
OFigueirense estréia no

Campeonato 'Catarin:nse
amanhã, às 20h30, contra o
Atlético de Ibirama, no

Scarpelli.
CONTRATAÇÃO - O

atacante Rento Santiago,25
anos, que no semestre pas
sado foi vice-campeão da
Série C jogando pelo Ma

rília (SP), é novo reforço
do Figueirense.

Paraná e JEC empatam
O Paraná empatou em

1 a 1 com o Joinville em

amistoso realizado na tarde

deste sábado, no estádio

Pinheirão, em Curitiba. Flá

vio marcou o gol do Tri
color paranaense eWilliam,
o do catarinense.

As duas equipes se pre
param para os. campeona
tos estaduais. O Joinville es

tréia contra o Tubarão,
amanhã, no Ernesto So

brinho, enquanto o 'Paraná
pega o Roma, no próximo
domingo, fora de casá.
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I JOGOS: PRIMEIRA COMPETlÇÃO DO ANO SERÁ A COPA ENCERRAMENTO DE 2002, ADIADA PARA FEVEREIRO

Tênis de campo do Baependi
está a procura de patrocínio

]ARAGUÁ DO SUL�De

pois de quatro anos rece

bendo apoio da Malwee

Malhas, em 2003 a equipe
de tênis de campo do Clube

.

Atlético Baperidi teve con

trato reincidido e precisa en
contrar outro patrocinador
para que tenham condições
de atuar nas competições
prevista no decorrer do ano.

Independente deste fato, as
atividades desta modalida

de, tanto dá escolinha quan
to os treinamentos dos atle

tas que defendem o Muni-

cípio em campeonatos Netinho e Marcilio pretendem participar de competições nacionais e internacionais
dentro e fora do Estado de

Santa Catarina tiveram inicio

no dia 6 de deste mês. "Este'

ano
.

estamos percebendo
uma procura malar nas ca

tegorias iniciantes. Tênis de

campo é um esporte que'
,

vem crescendomuito, desde
o fenômeno Guga", diz um
dos professores e atleta,
Paulo Ferreira da Silva, o

Netinho.

Na previsão dos res

ponsáveis pela escolinha, 'a

expectativa é de envolver

em média 60 pessoas. Além
. destes, 15 são atletas que
treinam todos os dias para
atuar em competições. "Em

2002 nós obtivemos bons'
resultados nos estaduais e

esperamos melhorar ainda

mais nossa classificação em

todas as categorias, com
muita dedicação e empenho
à prática deste esporte",
enfatiza.

Entre os principais resul�
tados do ano passado está

o título de campeão estadual
de Marcilio Silva, na cate

goria 50 A; vice-colocação
no estadual na 5" Classe B

(até 28 anos), de Fernando

.
Bussi, 21 anos; Daniel Bas

tos, 17 anos, foi vice-cam

peão estadual na 6" A (até

18 anos); Ricardo Fuch, 28
anos, foi vice na 5" B(até 28
anos), eVilsonWatzko ficou

em terceiro lugar na 3a B, a
cima de 30 anos.

Os atletas treinam agora

para o Campeonato Encer

ramento de 2d02, progra
mado para dezembro do

ano passado, mas teve der

ser adiado devido ao mau

tempo. As competições se

rão nos dias 1 e 2 de feverei

ro, na capital do Estado.
"Muitos atletas passaram de

categoria. O Fernando, por
exemplo,. vai atuar na 3"

classe nesta temporada e

Arthur Sonnenhohl passa da

3a para a 2a", diz Netinho:
Netinho eMarcilio silva

estão em busca de patrocí
nio também para competi
rem em eventos nacionais e

internacionais. No mês de

fevereiro acontece campeo
nato brasileiro, no Rio deJa-

. .

neiro e, emmarço, copa Vlp
internacional, em Curitiba.

As pessoas que tenham

interesse em matricular-se

. na escola de tênis do Bae

pendi podem entrar em

contato pelos telefones

9117-8950 ou 91178951.
(FABIANE RIBAS)

Técnicos pretendem trazer extensão de projeto para JS
]ARAGUÁ DO SUL- Os

técnicos do tênis de mesa do

Município,Marcos Albino e

. Rodrigo Tolentino Luz,
'aproveitaram as férias para
fazer curso de aperfeiçoa
mento para elaborar traba

lho aindamelhornoMunicí

pio. Albino retornou de São

Paulo esta semana e Luz

permanece em Piracicaba,
no centro de treinamento

da cidade, onde existe um

projeto olimpico comanda
do pelo coordenador da

seleção brasileira da modali
dade, Francisco Camargo.
Com este curso, Luz tam

bém poderá atuar como

técnico em competições
realizadas fora deJaraguá do
Sul.

- Nós pretendemos

,
'

implantar uma extensão
deste projeto aqui em Jara
guá do Sul.A intenção é reu

nir os melhores atletas desta

prática esportiva do Estado
de Santa Catarina, aqui na
cidade, efetuar os treinos e.

encaminha-los às compe
tições previstas para este ano
-, explica Albino. Ele diz

que os recursos para aqwsl

.ção dos equipamentos, cus
. teia das viagens e inscrições
de campeonatos serão pro
venientes do COB (Comitê
Olímpico Brasileiro) e da

CBTM (Confederação Bra
sileira de Tênis de Mesa). A
viabilidade deste projeto
depende também de parce
ria com a federação estadual
da modalidade e da FME

(FundaçãoMunicipal de Es-

portes), que precisa oportu
nizar estrutura física para os

treinos e alojamentos. ''Va
mos esperar a entidade

esportiva da cidade voltar às
atividades para expor nosso

projeto, que será interessante

também para projetar o

nome de Jaraguá do Sul",
considera Albino, infor
mando que os atletas viriam

para os treinos apenas nos

finais de semana. "Eles não

precisariam residir aqui", diz.
Ainda sem patrocínio, os

responsáveis pelo tênis de

mesa ria região vão elaborar

o calendário de atividades

da LNCTM (Liga Norte

Catarinense de Tênis de

Mesa), que pretende orga
nizar oito etapas do torneio,
mesmo disputado ano

passado. As disputas estão

previstas para começar em

março.
. TREINOS - Em 2002,

mais de700 atletas entre 9

a 16 anos foram envol

vidos nos treinos desen

volvidos em cinco pólos.
"Vamos tentar aumentar o

número de pólos para
atender ainda mais crian

ças", revela .

Entre os principais tí

tulos conquistados ano

passado está o primeiro lu
gar feminino e segundo
masculino na Olesc (Olim
píada Estudantil de Santa

Catarina), 5° lugar geral nos
Jogos Abertos do, cam
peão estadual no masculino
e feminino, entre outros.

(FABIANE RIBAS)

mais uma vez que é sério
candidato ao bi.

Lorenzo Za:luski
dominou os dois dias de

disputas na Ski Super
stock. O atual campeão
da categoria está invicto
na competição com qua
tro vitórias. O segundo
colocado da etapa foi
Célio Vinicius e em

terceiro ficou o gaúcho
Nélio Azeredo dos San

tos, de Porto Alegre.
No' Freestyle Profis

sional, prevaleceu o

favoritismo de Alessan

der Lenzi, que apresen
tou várias manobras

radicais, que levantaram

o público. Ele venceu as

quatro baterias que dis

putou no campeonato. O

segundo colocado em

,Piçarras foi o baiano

Cristiano Magarão, se

guido pelo paulista Eri

que Tortosa, de Itu,

A segunda etapa do

ToyotaJet Ski Tour 2003
teve a organização da

Associação .Brasileira de

Jet Ski BJSA, com patro
cínio da Toyota e seus

concessionários Tarpane
Toyoville. O co-patrocí
nio foi da Sea Dôo. O

apoio foi da Prefeitura do

Balneário de Piçarras.

TERÇA-FEIRA, 21 de janeiro de 20.Ql

Lenzi deuum showemanteve

liderança isolada da categoria
PIÇARRAS - O jara

guaense Alexander Lenzi

foi um dos destaques da

segunda etapa do Toyota
Jet Ski Tour 2003, que
corresponde ao Campeo
nato Brasileiro. A compe
tição foi realizada no fim
de semana, na praia do

Centro, no Balneário de

Piçarras, litoral catari
nense. Um público de

aproximadamente cinco

mil pessoas em cada dia,
compareceu e vibrou

com as disputas das cate

gorias do circuito fecha

do e as apresentações do
Frecstyle (manobras
livres), na qual Lenzi
ganhou as duas baterias

e continua a caminhada
em busca do hexacam

peonato. Os pilotos ago
ra retornam aos treinos,
pois no dia 8 e 9 de feve

reiro, disputam a terceira

etapa do campeonato,em
Araruama, litoral flumi
nense.

A competição foi

realizada sob muito sol e
um forte calor. Na cate

goria Runabout 1200

Superstock, Célio Vi

nícius chegou a liderança
e, com o resultado, as�

sumiu o primeiro íugar.
no �ampeonato e provou
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