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L.ISTA DOS APROVADOS PARA OS CURSOS DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DO SENAI/JS. PÁGINA 4

esar Junckes/CP

Alagamentos em residências de Guaramirim foram causados por rompimento de uma tubulação e também

pelo lixo (foto) que é jogado de forma indiscriminada em terrenos baldios e nos riachos que cortam a cidade

Chuvas fortes causam estragos
.em toda a Região do Itapocu

As fortes chuvas que têm caído por toda a

Região do Itapocu está deixando a população
apreensiva devido ao rastro de destruição que,
desde ontem, se pode observar em vários pontos'

de Jaraguá do-Sul e nos municípios vizinhos. Em
Guaramirim, cerca de dez famílias foram reti

radas de suas casas com a ajuda da Prefeitura.

PÁGINA 5

7
O
1
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Empresa investiu mais de R$ 500 mil na compra das novas unidades, que têm pintura característica de JS

Engepasa adquire quatro caminhões novos para a coleta do lixo
A direção regional"da Engepasa incorporou quatro

caminhões coletores' e compactadores novos à fro

ta que realiza a coleta do lixo em Jaraguá do Sul. Os

veís olillê-(que estiveram expostos ontem naPrefeitura)

são dotados de moderna tecnologia, com redução
de ruídos na compactação e menor emissão de

poluentes.
PÁGINA 6

Polícia Civil, em conjunto com a

Codesc, apreendeu 11 máqui
nas de caça-níquel operando
ilegalmente em Jaraguá do Sul.

Página 10

Pasold rompe de vez

com o vice-prefeito
o prefeito Irineu Pasold

(PSDB) disse ontem que rompeu
em definitivo o relacionamento

politico com o vice Moacir Ber-
toldi (PPB).

'

PÁGINA 3

LJF promovéu a
.. .",

ptlmeua reuruao

A Liga Jaraguaense de Futebol
comunica que os clubes inadim

plentes devem entrar em contato

com a entidade esportiva até o dia

31 deste mês.

PÁGINA 12

Academia' Impulso
traz bons resultados

Nadadores da Academia Im

pulso participaram, neste final de
semana, de duas travessias reali

zadas no litoral do Estado e obti

veram bons resultados.
PÁGINA 11

, Moedas
COMPRA VENDA

COMERCIAL 3.6220 3.6270

PARALELO 3.6000 3.6700

TURISMO 3.5500 3.6700
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2 CORREIODOPOVO

A política econômica
DELFIM NETTO - Deputado federal (PPB)

Eliminar a liberdade demovimento de capitais não parece s�r a solução
porque, em condições normais, ela permite tomar emprestado nos anos

difíceis e devolver nos mais prósperos.
Em princípio, a economia politica deve ser um tipo de conhecimento

que ajude a sociedade a se organizar com plena liberdade individual, com
eficiência produtiva, e que gere uma relativa igualdade entre seus membros.
Ela é uma "ciência" moral que cuida não apenas do que é, mas também do

que deve ser. Ao buscar a eficiência produtiva, tem de levar em conta os

valores morais e a construção �einstituições que tornem possível uma
convivência pacífica e enriquecedora entre os membros da sociedade,
estimulando a tolerância, o altruismo e a misericórdia.

'

Na prática da "ciência econômica", os economistas têm toda a liberdade

para construir os seus modelos e sugerir instituições. Todos eles sabem,
entretanto, que o resultado do seu labor não pode terminar como exercício
de um ramo bastardo da matemática. Em algum momento eles têm de

suportar o duro teste de não ser rejeitados pela experiência. É o resíduo

sobrevivente desse processo que se transforma na Economia Política, que
vai informar a Política Econômica. A ciência econômica é complicada porque

,

o seu objeto de observação muda com a evolução histórica (às vezes por
conta da própria Politica Econômica). Os seus agentes, por sua vez,

aprendem continuadamente e têm a capacidade de antecipar (não conhecer!)
o futuro. Disso resulta que o conhecimento da economia evolui e, com ele,
aPolítica Econômica.

.0 exemplo mais clarodesse processo é o controle da taxa de inflação.
Nos anos 70, o "estado da arte" recomendava o controlede preços e de
salários (até o FED, pressionado pela estagflação, aderiu ao programa).

,

Depois do reconhecimento teórico (e empírico) do papel das "expectativas",
da impossibilidade de explorar, no prazo médio e longo, o trade-offesiue
taxa de inflação e taxa de desemprego, a Política Monetária evoluiu,
lentamente, para o que hoje é o "estado da arte": um banco central

autônomo que controla a taxa de juro nominal de curto prazo e que pode,
ou não, usar explicitamente o sistema de "metas inflacionárias" ..A diferença
fundamental entre os anos 70 e os anos 90 foi o abandono do câmbio fixo
e a ampliação dos movimentos de capitais. A realidade mudou, a teoria
econômica incorporou essa mudança e conformou uma nova Política
Monetária.

Osanos 90, com sua coleção de crises de balanço de pagamentos ligadas
à violência e à rapidez com que os capitais entram e saem dos países,
colocou em marcha um volume importante de pesquisas teóricas

(construções de modelos quemimetizam as crises) e empíricas para entender
o fenômeno da "suspensão instantânea" da entrada de capitais, como
ocorreu com o Brasil no segundo semestre de 2002. Verificou-se que essa

alteração-brusca está em geral ligada a uma mudança de percepção dos
investidores com relação à solvabilidade da dívida interna ou externa do
País.

Eliminar a liberdade de movimento de capitais não parece ser uma

solução ótima, porque, em condições normais de pressão e temperatura, é
essa liberdade que permite ao País tomar emprestado nos anos difíceis (de
baixo crescimento) e devolver nos, anos mais prósperos, estabilizando o

consumo. Por outro lado, quando a relação Exportação /PIB é baixa (como
,no caso brasileiro), mesmo variações de pequena monta na entrada de

capital exigem amplas variações da taxa de câmbio real, o que tende a

desestabilizar a economia.
As recentes pesquisas têm .chamado a atenção para o fato de que o

elemento mais importante para a redução das' crises de balanço de

pagamentos e de suas repercussões int�rnas é a garantia de uma política
fiscal sólida e a existência de um sistema financeiro hígido. Política fiscal
sólida é a que garante a estabilização da relação Dívida Líquida/PIB em

nível que pode ser sustentado por um superávit primário razoável. Este,
,por sua vez, é determinado pela taxa de crescimento real da economia,pela
taxa de juro real e pela taxade câmbio real. As dificuldades surgem porque

,

' a dúvida sobre a solvabilidade (a crise) produz, exatamente, uma queda do
crescimento e aumentos da taxa de juro real e da taxade câmbio real, o que
exige um superávit primário ainda, maior. Quer no combate à inflação,
quer na eliminação das crises externas, é cada vez mais crítico e preliminar o
papel do equilíbrio fiscal.

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para a Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, '246,
Centro, ou pelo e-mail: redacao@jornalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter o endere)o óu
telefone para contato. O jornal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e

qramàtlcals necessárias. ,
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Tarefa .inadiávcl
A apresentação de quatro

caminhões novos pela empre
sa Engepasa, devidamente
equipados, e que ontem co

meçaram a ser usados na coleta

do lixo urbano, faz retornar a

questão da limpeza pública na:
cidade. Situação ainda não

completamente solucionada

emJaraguá do Sul e com prazo
já estipulado pelos órgãos rt';s
ponsáveis pela fiscalização
ambiental para uso do aterro

controlado da Vila Lenzi-' só
,

até o final do ano.

Os governos municipais,
de ummodo geral, estão sendo
chamados à responsabilidade
em relação aos lixões, para
que a destinação adequada seja
providenciada, termínando
com o desleixo e descaso com

que sempre funcionaram estes

locais" verdadeiros depósitos
de restos, sem nenhum tipo de

controle, situações que de

põem acintosamente contra a

qualidade de vida dos cida

dãos.
No caso de Jaraguá do Sul,

os investimentos feitos para
melhor controle do aterro da

.

Vila Lenzi apenas minimiza

ram os problemas de infesta-

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jornal.
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Eprojeto de envergadura e

que poderá alçar Jaraguâ
do Suldefinitivamente
entre as cidades que

ostentammelhor qualidade
de vida, desde que não

saia errado.

ção de moscas e péssimas con
dições gerais ql,le existiam no

,local, adiando a conquista de
uma solução mais efetiva e du

radoura, que poderá ser o

CRDR (Centro de Reciclagem
e Destinação de Resíduos),
desde que executado com

competência.
A implantação do comple

xo na Tifa do Funil, no Bairro
Nereu Ramos, como é inten

ção do Executivo, vai depen
der - e é oportuno alertar

neste sentiElo- de conheci
mento técnico suficiente e ade

quado, para que represente so

lução real e definitiva para os

problemas de destinação de re

síduos na cidade, através do

aproveitamento mais intenso

possível da reciclagem de ma

teriais sólidos, conforme pre
coniza a tecnologia mais ade

quada disponível para o setor.

CORREIO DO POVO
Publicado desde 1919

Diretor-presidente: Eugênio V. Schrnõckel

A Prefeitura precisa munir
se de projeto e orientação téc

nica adequadas para que a co

munidade não corra o risço de

ver instalado um sistema que
,futuramente apresente proble
mas operacionais, o que pode
rá acontecer num sistema tão

complexo, destinado a receber

toda a carga de lixo gerada pe·

.

la população local, com mais.
de 1 00 mil habitantes: É proje
to de envergadura e que pode
rá alçar Jaraguá do Sul definiti
vamente entre as cidades que
ostentam melhor qualidade de

vida, desde que não saia errado.
A própria população teta

importante tarefa na viabilizá

ção do CRDR, fazendo a sepa·
ração de todos os materiais re

cicláveis, sem a qual nenhum
sistema de destinação de resi
duos funciona com sucesso. Is

to implicará na orientação e

educação de crianças, jovens,
adultos e idosos nesse sentido.

, Afinal, ninguémmuda padrôe
de comportamento de uma ho

ra para outra. Serão necessá
rias doses extras de cidadani'
e boa vontade, e, nisso, as eS'

colas e o poder público pode'
I rão dar contribuição decisiva,

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

Caixa Postal19 - CEP: 89251-970 - Jaraguá do Sul- SC.

Tel. 371-1919 - Fax: 276-3258.

E-mails:comercial@jornalcorreiodopovo.com.br
redacao@jomalcorreiodopovo.com.br

TELEASSINATURAS: 372-0533 - 275-2853 - 275-0105

-370-6650.
IMPRESSÃO: GRÁFICA E EDITORA CP LTDA.: Rua Walter

Marquardt, 1.180 - CEP - 89259-700 - Cx. 19 - CEP
89251-970 -Jaraguádo Sul- SC - graficacp@terra.com.br
Tel. 370-7919 - 370-7944 Fax: 370-9389

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIODOPOVO 3POLÍTICATERÇA-FEIRA, 28 de janeiro de 2003
----------------,-,---

• SEM ACORDO: RELAÇÃO ENTRE ELES, QUE ESTAVA DIFíCil, COMPLICOU MAIS NA CAMPANHA

Pasold rompe em definitivo com

o vice-prefeito Moacir Bertoldi
o prefeito lrineu Pasold (PSDB) di�se ontem que
tem' "simancol" suficiente para não querer indicar qual
quer nome para as funções que a Secretaria Regional
de Desenvolvimento estará criando em Jaraguá do

,

Sul e microrregião, pelo simples fato de que nas últi

mas eleições esteve alinhado com Esperidião Ainin

(PPB) e não com Luiz Henrique da Silveira (PMDB).
Mas apontou nomes que considera competentes para
assumir a titularidade da futura secretaria, entre eles o

deputado federal Vicente Caropreso (PSDB) e o

empresário e ex-secretário de Estado Ademar Duwe

(PMDB). Pasold gostaria também que o delegado
regional de Polícia, Adalberto Manoel Ramos,
permanecesse na função.

]ARAGUÁ DO, SUL -

Agora é definitivo. O"

prefeito lrineu Pasold

(PSDB), que já teve pro-
. blemas de relaciona

mento no governo muni

cipal com o vice-prefei
to no começo do arto

passado, disse ontem,
durante a primeira entre
vista coletiva do ano à

lmprensa, que rompeu
de vez com Moacir Ber

toldi (PPB). O prefeito,
que via há tempos com

restrições à forma como

Bertoldi participava' do
governo da coligação
Mais Jaraguá do Sul

(PSDB, PPB e PFL),
não gostou de atitudes
de Bertoldi durante a

campanha pelas eleições
estaduais, no final do
ano passado.
-' Eu até o havia

alertado que aquele (o
período da campanha
eleitoral) seria um mo

mento político difícil

para a coligação, por
causa dos muitos inte

resses envolvidos, mas,
ele achou melhor bater
(fazer críticas) na admi

nistração e na pessoa do

prefeito, em sua cam- ,

panha para deputado es

tadual -, declarou

Pasold, reforçando que

DIVULGAÇÃO
Está disponível nas livra
rias da cidade uma pu
blicação contendo 60 be

líssimas fotos, destacando
as principais atrações tu
rísticas e as belezas natu
rais de Jaraguá do Sul.

Trata-se de uma publi
cação autônoma organi
zada por Victor Emma
nuel Carlson, com' cerca
de 3 mil exemplares
publicados, e que podem
ser adquiridos ao preço
de R$ 12,50. O material

sai junto com outros três

folhetos, estes provi
denciados pela Prefei

tura, divulgando o City
Tour e as rotas de colo

nização húngara, italiana
e alemã.

ZONA AZUL
o preço do cartão de es

tacionamento na Zona

Azul (centro da cidade)
deverá aumentar para R$
0,75. Ovalor foi sinaliza
do pelo prefeito lrineu

Pasold (mas ainda não

confirmado), na entrevis
ta coletiva de ontem, e

representa um aumento

de R$ 0,15 sobre o valor

atual, de R$ 0,60. O

prefeito minimizou nova
mente as críticas existen
tes contra a empresa Car
tão Jaraguá, responsável
pelo serviço, dizendo não

vermotivos paramudan

ça, porque a grande
maioria dos usuários es

taria "satisfeita" com o

atendimento:

Cesar J unkes

Pasold foi taxativo na entrevista à imprensa, ontem, dizendo que não tem mais acerto
I

'

do por Bertoldi, durante
a campanha por uma va
ga na As;embléia Legis
lativa. O vice-prefeito"
fez mais de 20 mil votos,
mais do que a votação
dos candidatos Lia Tiro
ni (PSDB) e Maristela

Menel (PFL), juntos,
mas não conseguiu se

eleger. Dionei da Silva

(PT), tom mais de !O,
mil votos, foi o único de

putado estadual eleito,

pela região.
A falta de .sintonia

entre o prefeito e o vice

transparec�u no início

de 2002, quando Bertol
di queixou-se de ter pou
co espaço no governo,
ficando à margem de .de-

"o vice-prefeito não está
mais atuante" e seu' ga
binete fechado.

Segundo Pasold, de

agora em diante, cada
um tem seu próprio pro
jeto politico, sem chan

ces de acerto. "É cada
um por si e Deus por to
dos", acentua, acrescen-,
tando que qualquer,
entendimento para as

eleições municipais de
2004 ficou inviabiliza

do. ''Até isso ele atrope
lou", acrescentou Pa

sold, não medindo pa
lavras para externar des
contentamento com o

vice-prefeito, mas, sem

citar qualquer episódio
específico protagoniza-

cisões importantes. Pa

sold respondeu dizendo

que o problema estava

no assessor do vice-pre
feito, Jair Pedá, que es

taria atuando com obje
tivos unicamente politi
cas, na época, destoan
do do conjunto da admi

nistração. O gabinete do
vice foi fechado, mas

reaberto em seguida. Pa
sold e Bertoldi ensaia

ram uma reaproximação,
intermediada por em

presários, inclusive, mas
não durou muito. Segun
do o prefeito disse on

tem, agora o gabinete de
trabalho do vice-prefeito
ficará fechado. "Não
abre mais", sentenciou.

NTRE ASPAS
"Nunca trabalhei tanto em minha vida."
(Deputado federal Vicente Caropreso - PSDB

-, analisando os quatro anos de. atuação na

Câmara Federal, em Brasíl ia, e dizendo que
agora vai diminuir o ritmo, até porque não será
mais tanto exigido)

RRAMOS Presidente do PPB diz que diretório fica fora do assunto
o atendimento na Secretaria do Juizado

Especial da Comarca de Jaraguá do .Suí
acontece àsterças e quintas-feiras. E não às

quartas-feiras, como foi publicado Sábado (25),
na página 6.

O presidente do PPB em Jaraguá do Sul, José
.

Carlos Neves, o Gê, considerou, ontem, a crise

entre o prefeito Irineu Pásold (PSDB) e o vice

prefeito Moacir Bertoldi (PPB) "um assunto a ser

,rôsolvido entre 0$ dois", e que, por isso, embora a

gravidade da situação, que, na prática representa
um tacha no cerne do governo municipal, o dire
tório municipal do partido não irá intervir. "Foi
muito pessoal entre os dois, o diretório do PPB

não vai sé intrometer no assunto", disse.
Neves considera a situação agora bastante

complicada e entende que será muito difícil cos
turar uma reaproximação entre o prefeito e o vice,
corno aconteceu no ano passado. Na opinião de

Neves, não faltou, porém, por parte do prefeito
(segundo ele próprio testemunhou), disposição
para o diálogo.

Ele cita um almoço realizado no ano passado,
com Pasold e Bertoldi presentes, quando o prefeito
chamou O vice "para uma conversa e lavar a roupa
suja". Mas a predisposição de Pasold, aparente
mente, não foi suficiente e as divergências recru

desceram.
O vice-prefeito preferiu não comentar, ontem,

as declarações de Pasold, dizendo simplesmente:
"Por essa eu não esperava." Nos círculos políticos
locais comenta-se que Bertoldi acabará deixando
o PPB. Convites de outros partidos não faltam.

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM .2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Dr. Daniel Antonio Wulff
CRM 8835
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Lula justifica participação
no Fórum' de Davos

IDíVIDA: PALOCCI ESPERA NÃO RENOVAR CONTRATO COM O FUNDO MONETÁRIO INTERNACIONAL

Prioridade do governo Lula
diminuir o risco-Brasil

pessoas e foi recheada pelos
tradicionais aplausos, sorrisos
generalizados e pedidos
(atendidos) de autógrafos e

de fotos.

O presidente- afirmou
que explicou em Porto Ale

gre que agora não podia mais

simplesmente contestar e que
é o presidente de 170milhões
de brasileiros. "Fui a Davos
e volto ao Brasil de alma

lavada. Falei a mesma coisa

nos dois fóruns, porque não

sou homem de duas caras",
afirmou, voltando a dizer que
"não fui mordido e não

mordi ninguém". Lula lem

brou que o Brasil precisa ter

uma posição mais agressiva
nas relações internacionais e

no comércio exterior.

DAVOS __:_ O presidente
Luiz Inácio Lula da Silva

justificou nesta segunda-feira
sua participação no Fórum

Econômico Mundial, em
Davos, ao afirmar que não é

mais um "militante de opo
sição", mas sim o dirigente
do País. ''A sociologia não

previa que u,m ser humano

.
fosse respeitado em Davos

e em Porto Alegre (sede do
FórumEconômico Social)",
disse o presidente em discur-:
so a brasileiros residentes na

Alemanha, na sede da

embaixada em Berlim. O
Fórum Social se coloca con

tra o modo que a globaliza
ção ocorre' atualmente,
representada por Davos.

Afesta reuniu cerca 250

.I'

e

FMI em dezembro, uma
vez que o melhor cami

nho para o País é não

contrair novas dívidas e

empréstimos. ''As coisas

DAVOS- O ministro

da Fazenda, Antônio

Plocci, anunciou esta

semana que a prioridade
do governo Lula é dimi-

para discutir a revisão do colocar dúvidas sobre o

acordo com o Brasil. país".
O ministro da Fazen- - O primeiro traba-

da participou, ontem, de lho a fazermos hoje é di

um encontro. com ii minuir o risco-País -,

nuir o risco-País. Para vice-diretora-gerente do afirmou. A intenção do . vão se encaminhar bem

m�lhorar a percepção de

risco dos investidores

.' estrangeiros, pretende
não só se valer do proje
to de autonomia opera
cional do BC (Banco
Central) como também

aumentar a meta de su

perávit primário - re

ceitas menos despesas,
excluídos os pagamen
tos de juros - antes de

fevereiro, quando está

prevista a visita da equi
pe do FMI (Fundo Mo
netário Internacional)

Fundo Monetário Inter

nacional, Anne Krueger,
e com o presidente do

BC, Henrique Meirelles,
no hospital de Davos,
onde o executivo está

internado desde que so

freu acidente, no sába

do.Após o encontro, Pa
locci disse, em relação
ao projeto de autonomia

do BC, que a proposta
"será simples, porque o

Brasil tem uma expecta
tiva negativa no cenário

internacional e não deve

na economia brasileira.

Quem sabe, não' conse

guiremos ficar sem reno

var o acordo", afirmou.
Palocci reiterou a

confiança no País e disse

que, no cenário interna

cional, a imagem brasi

leira está cada vez mais

positiva. Sobre o aumen
to na taxa de juros, Pa
locci revelou que amedi

da também não agradou
ao governo, embora fosse

necessária pará garantir a
estabilidade. (AB)

governo, ressalvou o mi

nistro, é discutir as mu

danças do Projeto de Lei

192 - que trata, entre

outras coisas, da autono
mia do BC -' com os lí

deres de todos 0$ parti
dos políticos do País: Só

depois de um amplo de

bate, disse Palocci, o go
verno pretende encami

nhar o projeto à votação.
Em um tom otimista;

o ministro disse que o

ideal ao Brasil seria não

renovar o acordo com o

Espccià1izllÇão: Hospitalde Clúucas Estado doRio de Janeírc s

e Curso na Socíedade Brasileira de Oftalmologia do Rio de ,Jáneiro
Fone: (047) 275-1150 ,

Av. Mal. Deodoro, 776 - Sala 12 • Ed. Maximunn Centerl
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listagem de' aprovados para curso .de Aprendizagem Industrial

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO MECÂNICA GERAL/USINAGEM CONFECÇÃO DE MOLDES E ROUPAS INDUSTRIAIS

Tiago Fernando, Flhor
da Silva
Adriano Mathias
Alcides Sevegnani J ú

nior

Bruno Gustavo Mallon

Carlos Marciel Farias

Daniel Gustavo da Rocha

Dieimis da Silveira
Eduardo de Melo

Jean Carlos Filipp
Jefferson Carlos Jahn
João Andre de S. Pin

heiro

Jonathan Antonio Se

bastiano
Kristian Alves da Silva
Marcelo D. dos Santos

Marco Antonio Barato

Marcos Rafael Heide
Mario Eduardo Riskoski
Nilton Serboi
Rafael Alexandre

Rodrigo Spezia
Tiago Rafael Teixeira'

Clausia Alexandre da
Silva Porto

Crisleine Wagenknecht
Deilson Rubens Ru

manski
Edson de Souza
Cristiane Medeiros
Fernando Girardi
Flávia Krause

Jatkson Roberto Kaw

chen

Jaqueline Pedroso ..

Juliana Gascho
Katia Amanda Fischer
Leonardo Diego Bre-

.

men

Letícia Diane Berg
mann

Nelize Fabiula da Silva

Raquel Aparecida Ri

beiro

Raquel Zaga
Samara D. Rank da
Silva
Simone Schwirkowski
Thaiza Carla Vieira

Alessandro Weiss
Anderson Clayton da

,

Silva

Daniel H illgshein
Diego Ehmke

Diego Soares

Ederson Tomaselli
Erick Diego dos Santos

Fabrício Baumann
Francisco Joarez da

Silva Lima Jr.

Gustavo Felipe Zando

na Puchalki

'Jeison Richter

.Jonatha I<uhl

Peterson I<otchella

Rafael Diego Caetano
. Rafael Francisco

Renato Bàlena

Ronaldo Hemkemaier

dos Santos

Roni Cleberson
Wavzinczak

Tiago Carpes do Nasci

mento

Aline Drews

Aline Esperança
Amanda Atanasio dos
S-antos
Carina Raquel Reiss

Carolina Carlesso Vieira
Fernanda Franzner

Elisangela 1<. Soares
Rutzen

Elizete Evangelista
Francine Mirele da Silva
Graziele de Oliveira Cu
nha
Joelma Nunes

Josi Daiane Muller
Lariessa Cordeiro Gon

çalves
Leticia Deessuy Santana
Marcos Silva da Silveira

Nayra de Araujo
Pablo Luiz Correa
Rafaela M. Rosa dos
Santos

Rodrigo Bauer

Silvia Beatriz Mendonça
Caio Augusto Araldi

Adilson Todt

Aliatan Karnzler
Andre Gabriel Casa

grande
Arrdreison Steiri
Carlos Junior Moura

Clovis Allan Weber

Clovis Fritzen

Cristian Diego Bellar
mino

Diogo Ferreira Carva

J,hQ
Elton Pornmereniq Ca
ries

Evàndro C. da Silva
Gabriel Alidio Berri

Gabriel Panstein

Jefferson William Za
notti

J onathan B rosowski

Luis Fernando Langa
Paulo Diego de Lima

Rodrigo l.ulz Campes
trini

Tiago F. Trapp

Vilmar Rick

Alex Berger
Alex Hencke

Alex Sandro Schlepra
Anderson Ricardo Mo

reira

Darlan da Rosa

Djonas Bassani

Edson Stiegelmaier
Fernando Alflen
Guilherme A. Rabock

Gustavo Henrique Sch
re i bel'

Jean Carlos l.ernke
Jean Carlos Pereira

Jose Altair da Silva Ju

nior

Leandro Monteiro

Leandro Neto dos Santos
Maicon Alexandre Car

doso
Maikon Berlato

Nicolau Fichter Resch

Ricardo Andre Barg
Thiago Luiz Caretta

�------�----------------------------------------��------------------------------------------�---'-----------------------
tr-:
l/
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Trabalhadores belgas vieram conhecer as fábricas de JS

Belgas visitam Município
}ARAGuADO SUL - A

busca por novas relações de
trabalho entre o empregador
e o empregado é uma dasme
tas do grupo de trabalhadores

belgas que estão em Jaraguá
do Sul desde o finalde semana.
Ao todo, são dez trabalhado
res e dois coordenadores que
vieram atéJataguá do Sul para
conhecer as empresas do

Munidpio, legislação trabalhista
e condições no ambiente de
trabalho. Na avaliação da

coordenadora do grupo,
Paula Broeders, a história das
lutas sindicais no Brasil deu-se
de formadiferente domodelo
executadonaBélgica,mas isso
não impede que se encontre

pontos em comum que po
dem ser trabalhados em

conjunto. ''A preocupação do
trabalhador, no mundo todo,
é a discriminação etária e

transferência de empresas para
locais de mão-de-obra bara

ta", compara {MHM}

i< .Coordenadores participam
r de Jornada Educativa

A direção e os coordena

dores do Colégio Marista

São Luis encontram-se em

Florianópolis participando da ,

13aJamada EducativaMaris
ta Q"E-MAR), que acontece

de 28 a 30 de janeiro, no Re

canto Champagnat.
A jornada tem como

objetivos proporcionar aos

participantes a construção da
identidade do Educador,
segundo a Missão Marista,
no contexto sócio-cultural;
aprofundar a espiritualidade
do educador Marista; am
pliar e qualificar as relações
no ambiente escolar; contex
tualizar a educação no tempo.
e espaço em que se vive; exer
citar o trabalh� em equipe
através da troca de experiên-

.

das e esrimular a criatividade.
O primeiro dia daJemar

2003 tem como terna prin
cipal "O educador Marista e

os desafios da moderni

dade", abordado pelo Ir

mãoManoelAlves. Nesta re
flexão será dada ênfase a

Gestão' Estratégica - Desa-
, fios Operacionais e Gerenci
ais da Educação Marista. Os
dias subseqüentes serão desti
nados a trabalhos por áreas,

com troca de experiências,
avaliação demetas e estabele
cimento de diretrizes para o

próximo exercício.

O Colégio Marista São
. Luis será representado pelos
coordenadores: Luciane
Schwalbe (Informática),
Cláudio Tubbs (Esportes),
Ana Maria Moretti (Ensino
Fundamental eMédio), Soeli
Pereira (Educação Infantil e
1 a. a 4" série do Ensino Fun

damental), Andréa Gomes
Cardoso e Ir. Adecir Pozzer

(pastoralJuvenil), Ir. Evilázio
Tambozi (Vice-diretor e

'

OrientadorEducacional) e Ir.
PedroJoãoWalter (Diretor).

A 1 aJemar aconteceu em

ni"(el nacional em1980, em
Campinas e envolveu todas
as seis Províncias da época, e
se sucedeu até 1990. De 1991
a 98 aJornada aconteceu no
Colégio Paranaense de Curi
tiba e, no ano de 2001, foi
realizada pela primeira vez

em Florianópolis, Santa Ca

tarina,aonde acontece desde
então. Emmédia, 80 pessoas,
entre Diretores, Coordena
dores Pedagógicos, Orienta
dores eAssessoresparticipam

�doevento.
"")

IINSEGURANÇA: MORADORES TEMEM QUE AS CHUVAS CONTINUEM E CAUSEM MAIS ESTRAGOS

Chuvas causam destruição em

.. toda a Microrregião do Itapocu
}ARAGuA DO SUL/GUA

RAMIRIM� As fortes chu

vas que têm caído desde a

sexta-feira da semana pas
.sada, causaram estragos em

estradas, plantações, ruas e

deixaram famílias desabri

gadas. Em Guaramirim, a

Prefeitura providenciou um
caminhão para que 11

famílias, moradoras de um

conjunto habitacional às

margens daBR-280, remas
sem os móveis e levassem

para o Parque de Exposi
ções. Ontem pela manhã,
todos os 11 pequenos apar-
tamentos deste condomínio A chuva causou deslizamento de pista em estrada do Rio Molha
estavam em baixo d'água.

Oprefeito de Guarami

rim, Mário Sérgio Peixer,
afirmou que estas pessoas
podem ficar alojadas no

Parque de Exposições, e

que vai providenciar cestas
básicas para os mais neces

sitados, já que muitos per
deram. o pouco que pos
suiam. O secretário munici

pal de Obras, Lauro Frôh

lich, passou o dia tentando
encontrar uma solução para
o alagamento, causado, se
gundo ele, pelo rompimen
to de uma tubulação no pá
tio do posto de gasolina
Guaramirim, que também
fica às margens da rodovia.

o lixo, jogado pela popula
ção de forma indiscrimina
da no local, também serviu

para agravar o problema. O
comandante do Corpo de
Bombeiros de Guaramirim,
Ildemar Lisboa, afirmou que
o problema de alagamento
não é geral e não resulta da
cheia do Rio Itapocu, mas
sim do rompimento da

tubulação e do lixo.

Em Jaraguá do Sul, o
secretário municipal de
Desenvolvimento Urbano,
Humberto Travi, colocou
toda a estrutura da secreta

ria para tentar solucionar os

problemas de alagamentos,

Em Guaramirim, moradores abandonaram suas casas

Fotos: Cesar Junkes

inundações e deslizamentos

que ocorreram durante o

dia de ontem. O bairro
mais atingido pela força das

águas foi o João Pessoa,
devido à proximidade com

a Represa do Bracinho, lo
calizada em Schroeder, e

que liberou água de suas

comportas por duas vezes.

Neste bairro, a RuaManoel
Francisco da Costa foi in

terditada por não possibili
tar passagem. Duas mora

doras tiveram que abando
nar suas casas. A donacde-,
casa Marilene Aparecida
Rosa Torizani, 31 anos,
grávida de 9 meses, viu a

água subiraté atingir a

soleira da porta. Ela passou
o dia retirando os móveis e

levando para a casa de ami

gos. Com mais três filhos

pequenos, até a tarde de
ontem ela não sabia o que
fazer caso a água entrasse

dentro da sua casa.

Também em Jaraguá
do Sul foi registrada a que
da de um muro na Rua Ur
bano Rosa; na Vila Lenzi,
queda de barreira na Estra
da Geral do' Rio Molha, e

no Loteamento Ouro Ver
de uma casa foi interditada
sob risco de desabamento.
(MARIA HELENA DE MORAES)

Rua Manoel.F, da Costa foi interditada pela Prefeitura

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IfRENOVAÇÃO: EMPRESA INVESTIU R$ 546 MIL NA COMPRA DE QUATRO CAMINHÕES COMPACTADORES

Engepasa utiliza veículos novos

no serviço de coleta do lixo
]ARAGuA DO SUL - A

Engepasa Ambiental ade

quiriu quatro caminhões

coletores compactadores
novos, incorporados des
de ontem ao serviço de

coleta de lixo. São cami

nhões Mercedes-Benz ,

modelo 1718 M, equipa
dos com motor de geren
ciamento eletrônico e dis-

:

positivos para redução de

ruídos na compactação
dos resíduos ·(50%) e me-

,

nor emissão de poluentes
(30%), de acordo com o

gerente regional da Erige
pasa, Holdemar Alves, que
ontem apresentou os no

vos veículos na Prefeitura,
juntamente com outros

representantes da direção
da empresa.

A empresa investiu R$
546 mil de recursos pró
prios na aquisição dos veí
culos. A compra foi feita

mediante pesquisa realiza

da pela empresa, que bus

cou um modelo dotado de
modetna tecnologia e que
melhor atendesse às neces

sidades de serviço na coleta
do lixo urbano, destacou
Alves. O serviço prestado
na limpeza pública tem

aceitação de 98% da po
pulação, segundo a mesma

pesquisa, e uma das queixas
das donas-de-casa era com

. , César Junkes/CP

Engepasa colocou os caminhões novos no pátio da Prefeitura para serem apreciados

relação ao ruído dos cami
.nhões à noite, no momen
to da compactação do

material coletado, que ago
ra está sendo solucionado,
destaca Alves.

Os caminhões novos

receberam pintura diferen
ciada, com motivos rela

cionados com aspectos tu
rísticos da cidade: Schüt

zenfest, Casa do Coloni

zador, MuseuMunicipal e
Morro da Boa Vista. "Isto
contribui para a formação
de nova imagem perante
as novas gerações de cida

dãos, em relação ao servi

ço de coleta do lixo, e para
melhor qualidade de vida
da população", destaca o

diretor regional da Enge
pasa, Álvaro Gayoso, que
veio de Joinville para par
ticipar da apresentação da

nova frota ao prefeito Iri
neu Pasold. Com o investi

mento, a empresa conta

co� sete caminhões coleto

res compactadores, colo
cando os novos modelos

logo em serviço e deixan
do os veículos usados (três
unidades) na reserva téc

ruca.

A empresa coleta duas

mil toneladas de lixo do
méstico por mês em Jarà
guá do Sul, em média. To

do 0 material residual é

conduzido para o aterro

controlado da Vila Lenzi,

até que fique viabilizado o

funcionamento do CRDR

(Centro de Reciclagem e

Destinação de Resíduos),
na Tifa do Funil (Serra do
Morro do Funil), no Bairro
Nereu Ramos. O prefeito
Irineu Pasold garantiu on
tem que o manejo adequa
do do aterro da Vila Lenzi

reduziu os .problemas que
existiam com infestação de
moscas no local, que gera
Vil muitas reclamações da

comunidade.
A Prefeitura pretende

incentivar a coleta seletiva

do lixo, principalmente a

partir da ativação do

CRDR, ainda sem data

prevista.

Prefeitura aguarda licença da Fatma para obra do"CRDR
]ARAGuA DO SUL - A (antes um simples lixão), plantação da unidade será to Antônio e Três Rios do

Prefeitura aguarda a libera- que há décadas está sendo em etapas, com abertura de Norte constituiram aComis-

ção da LAP (Licença Am- usado para despejo do lixo estradas, obras' de prepara- são de Proteção Ambiental
biental Prévia), pela Fatma urbano. O governo man- çãodo terreno e construção e Social da Região da Serra

(Fundação do Meio Am- tém a instalação do CRDR, de galpõ�s para a reciclagem do Funil, para organiZar um
biente), para lançar o edital entre obras prioritárias pre- de materiais (metais, vidros, movimento de oposição à

de licitação de contratação vistas pela 'administração plásticos e papéis). insi:alação do CRDR na lo-

da empresa que ficará res- municipal, apesar dos pro- De acordo com Robin càlidade, alegando danos ao
ponsávelrpela implantação testas gerados pelo projeto Pasold, não existe ainda meio ambiente. De acordo

do CRDR (Centro de Reei- entre os moradores da re- previsão para o lançamento com o gerente do Meio

clagem e Destinação de Re- gião circunvizinha da área es- do edital relativo ao projeto, Ambiente, as queixas são

síduos), assim como pela colhida para receber aquela mas isto poderá acontecer discutíveis porque a instala-

operação do sistema, no unidade, na Tifa do Funil, .corn brevidade porque a ção do sistema, em qualquer
Bairro Nereu Ramos. O reiteraram ontem o prefeito Prefeitura está em contato outro-lugar (emesmo naTi-
Município tem prazo só até Irineu Pasold e 'o gerente de permanente com a Fatma, fa dos Monos, conforme
o final do ano para conti- Meio Ambiente, Robin Pa- em busca da LAP. No ano sugestão dosmanifestantes),
nuar utilizando o aterro soldo O investimento será passado, moradores dos os, problemas ambientais
controlado da Vila Lenzi feito a longo prazo e a im- bairros Nereu Ramos, San- serão inevitáveis.

,"_,_JERÇA-FEIRAt_?8 de janeiro de 20tU

VISITA

Dirigentes da Solidariedade Mundial, uma

organização não-governamental da Bélgica que
atua na melhoria das condições de trabalho nas

empresas multinacionais, estão em Jaraguá do Sul

desde domingo. Eles vieram à convite do Sin

dicatodos Trabalhadores do Vestuário. O convite
aos trabalhadores belgas, alguns deles do setor

metalúrgico.foi firmado no final de junho do ano·

passado, quando a vice-presidente do sindicato,
Rosane Sasse Gieburowski, participou do Semi

nário Internacional EI Dialogo Social em Las

, Organizaciones Transnacionales. Em Jaraguá do Sul,
eles conheceram as empresas do setor têxtil e

sindicatos dos trabalhadores.

CULTURA
Este ano, o S�sc (Serviço Social do Comércio)
de Jaraguá do Sul pretende realizar, pelo segundo
ano consecutivo, o Projeto Cultura em Movi

mento. O projeto, segundo o técnico em Cultura

do Sesc, Sérgio Pedrotti, acontece durante um

dia inteiro e consiste em diversas apresentações
artísticas em vários locais da cidade. ,Este ano, o

Cultura em Movimento será incrementado com

uma gran?e passeata pelas 'principais ruas do

centro da cidade. A data do evento e seu L,

respectivo tema ainda não foram. definidos.

MAU TEMPO

A chuva que tem caído desde a semana passada
, em Jaraguá do Sul está causando preocupação
aos comerciantes instalados no Calçadão da

Marechal, O receio dos lojistas é de que o mal\
. tempo atrase o cronograma de entrega das obras

de melhorias que estão sendo feitas no local. A
. Prefeitura estipulou um prazo de 180 dias para a

finalização da obra, que teve início semana

passada, mas se o mau tempo persistir, a adminis
tração pública terá que encontrar uma alternativa

para não atrasar a entrega da obra.

NOTA DE EXTRAVIO·
Foi extraviada a carteira de advogado
pertencente a Janaina Elias Chiardia,
i nscrita na OAB- SC sob o nº 17.398.

.

Jaraguá do Sul, 27 de janeiro de 2003

IMPORTANTE:

Informamos aos alunos do Ensino
Médio que as aulas do turno

vespertino passarão a ser:

Terças-feiras: z= e 3as séries

Quintas�feiras: r=, z= e a= séries
Horário: 13h30min às 17h30min

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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nnovers

AlUGA-SE - procuro casa de 3 ou

4peças. Tratar: 276-0639.

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

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

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

BARRA VELHA - ve�de-se, de
alvenaria c/130m2. Aceito carro ou

caminhão na troca. Tratar: 371-7542.

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

Jaraguá. R$ 75.000,00. Tratar:
iA 9993-0623 c/ João Almi�.
CENTENÁRIO - aluga-se, quartos
mobiliados. Tratar: 370-3561.

CENTRO - aluga-se, 2 quartos, rua

Domingos da Nova. Tratar: 9124-7309.

CENTRO - vende-se, de alvenaria,
nova, rua Thomaz Fco de Góes, c/ dois
dorm., wc, sala, eoz., sala cerâmica;

todamurada. R$100.000,00.Tratar:
372-1610 ou 9973-9104.

COMPRA-SE- de madeira, p/ se
tirar do local. Tratar: 376-0519.

CZERNIEWICZ - vende-se, de
alvenaria, nova, c/142m2, 1 suite,
2 dorm., e demais dependências.
Tratar: 372-0389.

ESTRADA NOVA - vende-se, de
madeira, c/420m2• R$ 12.000,00.
Aceito carro no negócio. Tratar: 275-
6343 de manhã c/ Silvia.

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

ESTRADA NOVA - vende-se, C/63m2,
e terreno c/420m2• R$ 11.000,00.
Tratar: 275-6343 ou 9112-6419.

GUARAMIRIM - vende-se, próx.
Fameg, cy som', murada.R$
13.000,00 + pare. R$ 263,00.
Tratar: 373-8649.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se ou

troca-se, c/300m2, 6 dorm., 2
eoz., 3 salas, 3 wc, 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 f

por casa ou apto em Jaraguá. Tratar:

'MEIRA REFORMA
Obras de Mas.w.} Corrida
Pedre iro ti Carpinteiro

Ptntura em geral
Encanador

VENDE-5E- PRAIA eAMBORIU

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

orla marítima. Bom negócio. R$ 200.000,00,
zÉLIa BURATrO- Fones: (47) 9983-59200u (47) 367-1993. www.melim.com.br/-buratto

\

VENDE-5E- PRAIA eAMBORIU

Apartamento - 3 dorm. (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. www.melim.com.br/-buratto

VENDE-SE - PRAIA eAMBORIU

Apartamento <L darmo - mobiliado - garagem privativa livre para carro grande
situado no Centro - R$ 45.000,00 .

. ZÉLlO BURATTO - Fones: (47) 9�83-5920 ou (47) 367-1993. www.melim.com.br/-buratto

9125-5179 ou (48) 255-4726.

ITAJAí - vende-se, a 20 mino da

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

-

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, e/7x14mts, c/
ârea de 600m2, no bairro Ribeirão,
ótimo p/ aposentados. R$
14.000,00. Tratar: (47) 437-5053.

JOINVILLE - troca-se casa, de

alvenaria, por outra em Jaraguâ.
Tratar: 371-4Ô59.

JOINVILLE - vende-se, de madeira, c/
91m2, terreno 15x24m, bairro Itaum.
Ou troca-se por casa em .Jatsguá.
Tratar: 370-6946 ou 9902-5430.

NEREU RA�OS - 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.

PIÇARRAS - vende-se, perto da

praia. R$ 14.000,00. Aceito carro

de menor valor. Tratar: 9169-0818.

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

9961-3590.

PRÓX. CENTRO - compra-se casa

de alvenaria. Pago entrada de até

R$ 25.000,00 e assumo finan.
Tratar: 9973-5175 c/ Paulo.

SÃO FRANCISCO - vende-se, de

alvenaria, e/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 e/l056m2, +
benfeitorias. Tratar: 374-0365.

SCHROEDER - vende-se. R$
8.000,00. Ou troca-se por outra
em Jaraguá. Tratar: 9991-9829.

'UBATUBA-vende-se ou trocare. Tratar.
275-2130 ou 9112-0509 c/ Carlos.

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

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

VIEIRAS - troca-se, por casa em outro

barro. R$ 8,000,00. Tratar. 9991-6059.

VILA NOVA-vende-se, mista; c/
110m2, e terreno c/500m2•
Tratar: 370-7760,

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 alv, Troca-se por
de menor valor. Tratar: 273-5082.

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

nANS"OR"'�
S�U A"'D'�NT�_

P'I'!IT!JRA lil'1f Tlil,.A li

l;'A,I'!I�'�, Tli�T!JRM li

l;'i..T!I'!IM,

� 3'70-0995 -' 9121-S150
C:Qm Je,,"e

rl�nstaladora Lui�
Predial, Industrial, Residencial e Serviços em Geral

9965-7480

CENTENÁRIO - aluga-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
1° andar. R$ 30,000,00. Tratar:
9963-9445.

CENTRO - vende-se, apto em

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

CZERNIEWICZ - vende-se, c! 2
dorrn, 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.

PRÓX. CENTRO - aluga-se ou divide
se quitinete, nova, totalmente

mobiliada, c/ garagem, Para moças
nào furnantes. Tratar: 9905-5962.

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

Jaraguá. Tratar: 370-0103.

TROCA-SE - no 3° andar do Ed.

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

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

TROCA-SE - apto no Ed. Jaraguá .

.por quitinete. Aceito proposta.

Tratar: Oxxl16976-9448.

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

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

AMIZADE - vende-se, 210tes de

320m2, prontos p/ morar, rua
Emilio Butzke. Tratar: 9973-5212
ou 371-6418.

BAIRRO VIEIRA - vende-se, el_,
375m2, c/ casa, R$ 9,000,00,
Tratar: 9991-6059.

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,

COND. AZALÉIA - vende-se, c/
790m2, murado dos dois lados, c/
18m de frente, Tratar: 370-4509.

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

FlRENZE,,: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/
1.05Om2, totalrneille plano e escriturado.
R$16.000,00. Tratar: ,9993-0623.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se, c/
4.500m2, R$ 110.000,00. Tratar:
9122-5747.

ITAJUBA-vende-se, c/500m2, ótimo
local, 300mts da praia, toda
infraestrutura.' Aeeita-se troca por

consórcio, carro, moto ou terreno em

Jaraguá. Tratar: 370-0061 ou 9965-
9920. R$ 9.000,00 negociável. Tratar.
370-0061 c/ Orli ou 9965-9920.

PERFLEX COJt'flNf\._<:j· PERSIANMJ • DECORAÇOES
P&1.d.vêio- €Vqualidade:pCWCV}e(,(I bo-m g-o-K&
(4rtinbs.• Col(ha$ - Edr«lOIl$ - AIIIIOfàdií$ pronta$ .� $ob m�did.

c'

Pcr5ianu. vcrtlc;als, horizontais cmitro
Acess6rlo.! de Madeira e Dourados - Tecidos Na:clonals e Importados

li.',!·Ji;J'mEIIJ.I:l,!Piíl.lr·sr·1
R: Reinoldo Rau, 520, Jaraguâ do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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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:
371-6418 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, próx. Via
Pão, c/ 12 rnorgos, nascente de

água eescritura. R$ 30.000,00.
Tratar: 370-7907 c/ Adilson.

ANA PAULA - vende-se um bar.
Tratar: 273-0402 c/ João.

BARRA DO RIO CERRO II -

vende-se, Panificadora e Confeitaria,
próx. Malwee, Tratar: 376-2726.,

CENTENÁRIO - aluga'se, de frente
p/ asfalto. Tratar: 370-3561.

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

CENTRO - vende-se, Lanchonete.
Tratar: 275-3118 c/ Reginaldo e Sueli.

CENTRO - vende-se, loja de roupa,

c/clientela formada, completa, rua
Reinaldo Rau. R$ 35:000,00.
Aceita-se carro ou imóvel no nego
Tratar: 370-9224 c/Veridiana.

CZERNIEWlCZ - vende-se, Panificadora
completa c/ 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, de automóveis,
completa, ótimo local. Aceito carro

ou terrena. Tratar: 9123-2430.

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

OFICINA - vende-se, de torno,
cornpl. Tratar: 37i-5640.

PANIFICADORA - vende-se, e
Confeitaria c/ clie�tela formada,
registrada c/ código de barra c/
ótimo preço. Aceito carro ou

terreno. Tratar: 9993-5833.

RIO CERRO - vende-se, Panificadora
e Mercearia em funcionamento c/

empregos
AUX. ESCRITÓRIO - precisa-se de

pessoa p/ trabalhar, deve possuir
experiênciaem escritório de contabilidade
e conhecimento em informática. Tratar.
371-7354 oun 3/l'1-B948.

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

ESTAGIÁRIO - oferecemos vagas
, p/ estágio em agência de

publicidade. Tratar: 371-08;16.

LAVAÇÃO - precisa-se de rapazes
p/ trabalhar em lavação de oarro,

c/ experiência. Tratar: 275-1340.

SUPERVISORES -' precisa-se,
empresa líder de mercado, ótimos
ganhos. Requisitos: 2º grau. Tratar:
9992-B045 ou 371-6418 ou 9973-
5212. www.horn.com.br/dinhelro .:

VENDEDOR - admite-se, p/
vendas de consórcio, ótima
remuneração: Tratar: 371-8153
Consórcio União.

OPORTUNIDADE
TÉCNICO DE SEGURANÇA

DO TRABALHO
Empresa de grande porte no Estado.

Contratação imediata
* Carteira de habilitação
* Conhecimento na área
de vigilância e segurança

* disponibilidade para viagens.

Interessados comparecer na Rua Victor
Gaulke, 70 - Czerniewicz - Jaraguá do Sul

VENDEDOR EXTERNO - precisa
,

se, p/ venda de livros infantis.
Tratar: 9905-2663.

VENDEDOR EXTERNO - precisa
se, ambos os sexos, cyarta
remuneração, na área da saúde e

beleza. Tratar: 371-5176.

BABÁ - ofereço p/ trabalhar. Tratar:
9902-6054.

COZINHEIRA INDL - procura-se
serviços. Tratar: 276-0545.

DIARISTA - ofereço-me p/ trabalhar.
Tratar: 273-6014 c/ Marcélia.

DIARISTA - ofereço-me p/ trabalhar.
Tratar: 276-0639.

'

FRENTISTA - ofereço-me p/
trabalhar. Tratar: 371-B763.

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

clientela, próx. Bacana Mat.

Construção. Tratar: 37&3922.

VILA LENZI- vende-se, Padaria e

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

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

CORUPÁ - vende-se, lateral rua do

Seminário, distância ,20km de Jaraguá,
área plana, beira-rio, pastagem, mato
c/ palmito. 21 rnorgos. R$
130.000,00. Tratar: 372-3063.

CORUPÁ - vende-se, lateral rua do

Seminário, distáncia 20km de Jaraguá,
área plana, beíre-rio, 'pastagem, mato
c/ palmito. 25 rnorgos. R$
160.000,00. Tratar: 372-3063.

'BOA N,OTíCIA
Empréstimos para funcionários

Públicos, Estadual ou Federal,
ativo, inatlvo.ic/ desconto em

folha sj consulta SPC ou

Serasa, demais assalariados

empréstimos c/ cheque Pré.
'

Também financiamos veículos.

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

9991-6366

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar na
área de dobração, revisão,
embalagem, corte, aux: costura.
Também sei trabalhar emmáquinas
de colocar botão. Cuido de

crianças. Tratar: 373-3787.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar como
rnotoboy ou cobrador. Tratar:
371-7157 ou 9132-4923.

\ ,

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

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar com
1"otelOOj de I, ,a"lla. Possue I, ,otel. fi atalê
37O-B954 c/ Fernando de manhã.

OFEREÇO-ME - p/trabalhar como
diarista/mensalista ou babá,
possuo experiência e referências.
Tratar: 370-6371 c/ Maria. "

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar ou
estagiar. Curso faculdade de
administração em RH e possuo exp.
em escritório. Tratar: 372-3922.

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. Falarc/

'

Alessandra 9975-0655 ou 37O-B425.

�

/PRECIS��SE '�I;)E��<:�"
RERRESENTANTE' CÔMERC'IAi!t��:
com experiência no ramo gráfico

para atuar na região.
Tratar: 275-0959 (hor. comi.)

SÁBADO, 28 de janeiro de 2003

Ruo Adélio Fischer, 303
senac Fone/Fax: 310-0251

iaraguadosul@sc.senac.br

cursos técnicos

Técnico em Alimentos - Técnico em Enfermagem
Técnico em Ironsocões Imobiliários

,
,

, .

roxunos cursos

••••B[Jm�n1t [ i.Ji�.l;J1!,();,Q_Íl:R1t��.ElmDlmall1!.lliIytrS;1l1MÊlit..�
Banco de Dados Access tiK,ii;;L, 25/01 a 22/03 Sábados 06h ás 12h A$290,00 ou 1+2 A$98,00

Digitação 4(, 27/01 a 28/02 2'.5' 15h30 ás 17h30 A$190,00 ou 1+1 A$97,00
Operador de Micro'computador 27/01 a 21/02 2' a,5' • 09 ás 12h A$350,00 ou 1+4 AS73,00

Operador de Microcomputador 60h :'27/01 a 07/03' 2',a 5' '13h ás 15h A$350,00 ou 1+4 A$73,00

Operador de Microcomputador
Oratória

'

Telemarketing/é�1I

,

19hàs 22h

lyh às 22'h
A$350,00 ou 1 +4 A$73,00
A$1-30,00 ou 1 + 1 A$57,00

A$190,00 ou 1+1 A$97,00

A$180,00 ou 1+1 A$92,00
A$140,00 ou 1+1 A$71,00
'A$180,00 ou 1+1 A$92,00

1 +4 A$11 0,00
1+4 A$110,00

'" A$130 ou 1+1 A$ 58,00
A$350,00 ou 1+4 A$73,00
A$130,00'ou 1+1 A$70,00

1+5 A$130,00

60h 20/01 a 20/02 2' a 6',
15h '27/01 a 31/01 2' a 5'

30h 03/02 a 14/02 2' a 5'

30h 10/02a 21/02 2'.5'

14h às 17h ou
,

22h
Hih às

19h às 22h

19h às 22h15

19h às 22h

19hàs22h

19h às 22h

19h às �2h
19h às 22h

19h ás 22h

19hàs22h

Oratória Nível li 15h 10/02 a 14/02 2'a 5'

Legislaç�o Tributária :� 30h 17/02 a 28/02 2' a 5'

Mercado Internacional - EXPORT. 110h 17/02 a 02/07 2' e 4'

Mercado,Internaclonal - ,MPORT. 110h 18/02 a 03/07 3' ,e 5'

Qualidade em Serviços 15h 10/03 a 14/03 2' a 5'

Operador deMlcrocomputador 60h 24/02 a 14/05 2' e 4',
Vendas Externas '15h 24/02 a 28/02 2' a 5'

lnatrumentador Cirúrgico - Hosp. Jguá 240h 31/03 a 10/10 2', 4' e

Decoração de Ambientes Abr/2003
Desenvolvlmento de Líderes Abr/2003

SESC
.:.1]1 í. f&'\\.,��'.,.',J:...��'-_

JARAGUÁ DO SUL

w w w ses.c � s c c o m . b r

CONVITE
Procurando, mais um ano, proporcionar a busca de qualidade
de vida e bem estar social da comunidade Jaraguaense, o

SESC de Jaraguá do Sul, no preenchimento de suas

atribuições, vêm convidar profissionais volontáriosdas diversas'
áreas, .a ministrar palestras, em um ou mais dos nossos eventos,
dirigido a diversos públicos, auxiliando-nos na grata tarefa de
contribuir no aspecto sócio-educativo da nossa comunidade.
Interessados deverão entrar em contato com o SESC de

Jaraguá do Sul:

"

"

II

Rua Epítácío Pessoa, 1273 - Centro
ou pelos fones: (47) 3718930 ou. 370 6201

Contamos com sua colaboração! ",

Rua Pres; Epitácio Pessoa, 1273 - Centro - www.sesc-sc.com.br / e-mail: cajaraguadosul@sesc-sc.com.br
Fone/Fax: 371-8930 - ���" (47) 371-9177Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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recruta e seleciona para 'admissão imediata as seguintes vagas:

VAGAS ABERTAS - 2010112003

VAGAS PARA CORUPÁ: Soldador.Pntor de Máquinas, Pinlorde Móveis

VAGAS PARA MASSARANDUBA: Padeiro, Caixa

VAGAS PARA CANOINHAS: Técnico Mecânico Ou Engenheiro Mecânico, recém formado

'CAIXA (5169) sexo feminino, experiência na comprovada na função
'DESENHISTA PROJETISTA (5168) experiência na função, ambos os sexos
'TORNEIRO MECÂNICO (5167) sexo masculino, experiência na função
'CHEFE DE SETOR (5165) ambos os sexos, experiência comprovada, vaga para SCHROEDER
,TELEVENDAS (5164 EL) sexo feminino, experiência na função, ler informálica
'MECÂNCIO DE MANUTENÇÂO (5i62) sexomasculino, experiência na função. ;

'ASSISTENTE DE MARKETING (5157 ES) segundo grau complelo, sexo feminino, informálica
'ASSISTENTE TÉCNICO INDUSTRIAL (5156 ES) sexo masculino, informática, superior
completo, disponibilidade para mudança de residência
'ASSISTENTE DE RECURSO HUMANOS (5155 ES) ambos os sexos, superior em andamento,
informática

'REPRESENTANTE COMERCIAL (5152 EL) ambos os sexos, ter empresaconstituida, várias
regiões do estado
'AUXILIAR FERRAMENTEIRO (5144) sexo masculino, com conhecimento em plástico
'FERRAMENTEIRO (5145) sexo masculino, com experiência na função
'MECÂNICO DE TECELAGEM (5146) sexo masculino, experiência na função,
'AUXILIAR CONTABIL (5143 EL) ambosos sexos, com experiência anterior na área, segundo
grau completo, preferencialmente cursando faculdade
'VEN.DEDOR (5136 ES) ambos os sexos, segundo grau, informática
'VENDEDOR (5135 ES) ambos os sexos, segundo grau
'AUXILIAR DEPARTAMENTO PESSOAL(5131 EL)sexo feminino, segundo grau, informática,
experiência anterior na função
'AJUSTADOR MECÂNICO,(5130 ES) sexo masculino, experiência na função

t: 'ANALISTA DE REMUNERAÇÃO (5129 ES) ambos os sexos, experiência na função, curso
superior
'REPRESENTANTE DE NEGÓCIOS (5128 EL) sexo masculino, possuir carro, segundo grau
completo se possivel cursando faculdade, disponibilidade para viagens na região
'PROGRAMADOR DE COMPUTADOR (5122 ES) ter curso técnico ou curso superior (em
andamenlo), ambos os sexos

.

'ASSISTENTE DE SUPORTE (5121 ES) sexo masculino, experiência, segundo grau
'VENDEDOR (5116 EL) ambos os sexos, experiência em vendas

'VE�DEDOR (5076 ES) ambos os sexos, se possivel experiência em móveis tubulares
'AUXILIAR DE ESCRITA FISCAL (5064 EL) segundo grau, acima de vinte anos, ambos os

sexos, vaga para SCHROEDER

'SUPERVISOR DE ESCRITA FISCAL (5065 EL) segundo grau, acima de vinte anos, ambos
os sexos, vaga para SCHROEDER, com dois anos de experiência
'ASSISTENTE SOCIAL (5048 ES) sexo feminino, cinco anos de experiência
'AUXILIAR DE ENFERMAGEM (5040 ES) acima de 25 anos, amlios os sexos,
'VENDEDOR (5005 EL) ambos os sexos, se possivel com experiência em vendas e no

segmenlo de cerâmica
'AUXiliAR DE SERViÇOS GERAIS (5059 ES) sexo masculino,
'OPERADOR DE PRODUÇÃO - trabalhar nas áreas de produção do ramo metalúrgico ou

alimentos, primeiro e segundo grau completo, sexo masculino
'ENGENHEIRO DE VENDAS (4981 ES) curso superior em Engenhària de Alimentos, Quimica,
ou Quimica de Alimentos, sexo masculino
• TÉCNICO DE LABORATÓRIO (4632 ES) Curso Superior. Desenvolvimento de produtos de
segmento Frigorifico, ambos os sexos
'FRESADOR
• SERRALHEIRO
, CALDEIREIRO
'TORNEIRO MECÂNICO

VAGAS BREITHAUPT
'ATENDENTE DE AÇOUGUE (5127/) sexo feminino, ginásio
• AUXILIAR ADMINISTRATIVO (5101) ambos os sexos, segundo grau, informática
'TELEVENDAS (5077/) ambos os sexos, segundo grau, e informática
'CONFERENTE (4734/4862) sexo masculino, primeiro grau

'

• ATENDENTE DE FRIOS (5052).18 anos, ambos os sexos, atender clientes fazer reposição
de frios (queijo, presunto � outros)

.

'VENDEDOR(4982) ambos os sexos, segundo grau, vagas para Jaraguá
• REPOSITOR (4794/5054/5138) masculino, segundo grau,
• ATENDENTE DE VER,DURAS (4875) sexo masculino, idade a partir dos dezoito anos, cursando
o segundo grau.
• EMPACOTADOR (4939) acima de dezoito anos, sexo masculino e segundo grau completo ou
Cursando.

'AUXILIAR DE DEPÓSITO (4489/4733) primeiro grau ou cursando.
• MOTORISTA (4850) sexo masculino, motorista habilitado para conduzir caminhonete e

caminhões toco e truck e carreta 21.000Kg (2 eixos), desejável CNH E ( minimo C), conhecer
bem Jaraguá e os municipios adjacentes, desejável segundo grau ou cursando

Rua Jorge ezerniewicz, 1245 (Rua do Hospital)
ex. Postal200 - eEP 89255-000

Fone (47) 371-431'1 Fax (47) 275-1091
recrutamento@humana.com.br �huinana.com.br

CORRETOR(A) .11

DE IMÓVEIS
Girassol Imóveis procura

profissional para área de vendas.

Requisitos:
Possuir habilitação (CRECI)

Conhecer a região
Possuir veículo próprio

Remuneração a combinar

Comparecer a Rua Procópio Gomes
de Oliveira, 654_ Munido(a) de
documentos e curriculum.

Outras informações através
do telefone: 371-·793:1.

ESTAMOS SELECIONANDO

GERENTE PARA

FACTORING.
Para atuar na região de

Jaraguá do Sul.

Interessados enviar curriculum

com foto para:

vitae. rh@terra.com.br

A..

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

Cursando ou formados a partir do 2º grau, com disponiblidade
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 experlêncla

veículos
KADETT - vende-se, GL, 94, álcool,
d.h., vidro e trava elét. Tratar: 372-
3481 ou 370-0192 ou 372-2136.

ASTRA-vende-se, 95, preto, GLS,
compl. Tratar: 372-3412.

KADETI - vende-se, 95, perfeito
estado. R$ 8.500,00.. Aceito pampa
de menor valor. Tratar: 371-7729.

CARAVAN - vende-se, 88, cornpl.
Tratar: 374-0365.

MONZA - vende-se, 89, gasolina,
v.e., porta mala etét, e volante
escamoteável: Tratar: 370-5892.

CHEVETIE-vende-se, 83, álcool.
R$ 2.500,00.' Ou troca-se por
moto. Tratar: 273-6012.

MONZA - vende-se.Bê, SU, prata, .

c/tno elétrico, roda 15'. R$1.900,00
entro + finan. Ou R$ 4:600,00 a vista.
Tratar: 370B161 após 21hs ou 275-
1012 c/ Claudir.

CHEVETTE - vende-se, 87. R$
3.450,00. Tratar: 372-3061 ou

275-0172 ou 9111-1452.

MONZA - vende-se, 95, GL, 4p.
CORSA - vende-se, 95, wind, 1.0,
2p, bordo, trava elêt., alarme de

fábrica.ar quente e frio, desemb. tras,
e diant, R$ 4.000,00 entro + 26 x R$
R$ 292,00 fixo. Tratar: 376-2206.

COMPRO
CONSÓRCIOS

DE CARROS E
CAMINHÕES COM MAIS
DE :15 PARCELAS PAGAS.
E MOTOS ACIMA DE 20
PARCELAS PAGAS.
PAGO À VISTA.

Tratar: 47 995:1-3905

R$ 8.700,00. Tratar: 9121-3287.

MONZA - vende-se, GL, 94, 2.0,
álcool, 4p, c/ opcionais, azul. R$
10.000,00 ou R$ 3.000,00 entr.
+ restante negociável. Aceito troca.
Tratar: 370-5504 ou 9963-8002.

OMEGA - vende-se, 94, CD, 3.0.
R$ lõ.OOO,OO. Tratar: 9953-9966.

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

.

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

CORSA - vende-se, Wind, 95, azul.
R$ 3.500,00 ent, + 26 prest,
Tratar: 376-3434.

CORSA - troca-se, 96, 4p, trava,
película, roda por Clio 2001 ou

2002. Tratar: 370-6360 c/
Nivaldo.

Especializada em
estofamento

automobilístico
em couro e

tecido

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

OPALA-vende-se, 76, 4p, pneus
novos, bege, doc. Em dia. Tratar:
373-0574.

OPALA - vende-se, 81, modelo 88,
4cc. R$ 2.500,00. Aceito troca.
Tratar: 273-6242 hor, coml,

OPALA - vende-se, 78, 4cç, prata.
R$ 1.800,00. Aceito troca. Tratar:
273-6242 hor. coml.

5-10 - vende-se, 97, cabine dupla,
cornpl., c/ GNV, verde. Aceito troca.
Tratar: 376-1772 c/ Valdinei.

5-10 - vende-se, 97, DeLuxe, 2.2,
gasolina, cornpl., azul meto R$
17.000,00. Tratar: 371-9979.

S-10-vende-se, 95, veremlha,
cornpl. menos ar, gasolina, +
acessórios. Aceito troca ou finan.

R$14.500,00. Tratar: 275-0777.

FIORINO - vende-se, 94, furgão,
branca. Tratar: 9111-8542.

OGGI - vende-se, 83, álcool. R$
1.000,00. Tratar: 27:M242 hor, cornl,

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

PALIO - vende-se, série 500 anos,

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

PALIO - vende-se, Weekend Stile,
97, cornpl. R$17.500,00. Tratar:
9973-5212.

PALIO -,vende-se, EX; 98, c/ trio
elétrico, desemb. tras, Tratar: 372-
2627 ou 371-1914.

PRÊMIO - vende-se, 88. R$
3.000,00 à vista ou R$ 1,.500,00
entr: +parc, Tratar: 375-2447.

PRÊMIO - vende-se, 94, com ar

cond., d.h., compl, R$ 6.800,00.
Tratar: 9979-0137.

PRÊMIO - vende-se, CS, 87, 1.3,
gasolina, c/ opcionais, prata. R$
4.000,00. R$ 4.000,00 ou

1.5QO,00 entro e o resto negociável.
Tratar: 370-5504 ou 9963-8002.

PRÊMIO - vende-se, CSL, 1.6,
gasolina, 4p, vermelho, compl, c/
manual. R$ 5.700,00. Aceita-se troca.
Tratar: 370-5504 ou 9963-8002.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Rua João Januário Al{roso, 65
371�5343 - (47) 9903-2936

Vectra GL compl. Verde 98 G

CorsaWind 4p Branco 01 G FIAT

Ka,compl. 01 Prata G R$ 11,900,00
Kadett GL 2.0 Branco 98 G Uno ELX 4p compl. 94 azul me!

Gol GIII 00 Bordo G R$ 14,800,00 Corsa Super 2p Prata 96 G Palio EDX -VE+TELimp., Des. 4p 97 azul

Blazer DLX 99 Branco D R$ 45.900,00 Corsa Sedan GL 1.6 + ar Preto 96 G
Uno 1.0 IE - 2p, limp. Desernb. Ar qte 96 preto

Palio LO' 99 Prata G R$ 10.900,00 VW
Palio LO 99 Branco G R$ 11,500,00 Monza SL/E c/ trio Azul 93 G Gal MI 1.0, 4p 99 Prata
GolSpecial 99 Branco G .. R$ 11,000,00 Gal MI 1.0, Limp., Desemb, ar qte 98 Branco
Gol LO, 2p 98 Azul G R$ 10.900,00' VW Saveiro CL - 1.6 95 azul mel.
Vectra 2,2 98 Prata G R$ 21,000,00 Fusca 1300 84 Branco
Palio LO 97 Vermelho G R$ 10.300,00 ParatiCll.8 Vermelha 94 G Fusca 1.300 81 verde
Corsa Super, 4p 97 Uva G R$ 10.900,00 Fusca 1300 Verde 83 G GMUno Eletronic 96 Branco G R$ 7.800,00
Palio LO 96 Vermelho G R$ 9.800,00 Corsa Sedan 4p 00 verde rnet,
Corsa wind LO 96 Branco G R$ 9.700,00 FIAT Corsa Super 4p, v'. E, limp. Desemb, 98 verde rnet
Gol, 1000, 2p 95 Verde G R$ 9.700,00 S-10 Deluxe Completa - ar 97 cinza
Komby 1,6 95 Branco G R$ 7.500,00 Mille Smart, 2p Branco 01 G, S-10, 2,5, Deluxe, diesel, eompl. 96 azul
GoIIL8 95 Branco G R$ 12.500,00 Palio Young, motor Fire Branco 02 G S-10 Super Cab. Deluxe 96 branca
5-102.2 95 Bordô G R$ 14.500,00 Palio EX, novo" Fire Cinza 02 G Corsa Wind 2p, limp., Desrnb., T.E 98 verde meto
Uno Mille EleÚon. 94 Azul G R$ 8.500,00 Kadett SL, desemb., Pers. 91 verde mert
Versalles 94 Prata GNV R$ 9.900,00
0.20 Cabo Dupl 88 Bege mel. D R$ 23.900.00 FORD

Monza SLE-, 1.6, T.E. 90 bordo

Escort 1,6 L· 88 Bege mel. A R$ 4.900,00 FORD
F-4000 c( DH . 85 Bege mel. D R$ 22.800,00 Eseort Hobby 1.6 Vermelho 94 G Ranger c/ 48.000 km, aro, lona 97 . branca
Caminhão 8-140 99 Branco D R$ 39.900,00 Escort Hobby 1.6 Cinza 95 G Eseort GL 2.0, cornpl. 96 prata
35-300 c( Equip. 93 Branco D R$ 64.900,00 Pampa L, 1,8, 95 prata
35-300 s( Equip. 93 Branco D R$ 41,900,00 Escort Hobby 1.0 Azul 94 G

Eseort Guaruja 1.8, 4p, T.E., 92 preto
Honda XLX 350R 90 Branco G <' R$ 2.400,00 Eseort Hobby 1.0 Cinza 93 A Del Rey, aleool 87 marrom mel.

·::;A\f.·���f:�Iii)\\i��ij����"ij�ªij�;·3ªi)ª!t'·ij�i��p':Yi·�1M"tJÂiiAglJA J)ijr�ijl.m!!
Alfa Romeo 3.0 compl - GNV, 4p. 95 azul mel.

Mitsubisch Eclipse 95 Preto

Seja parceiroGol 95 Bordô

togus compl. 94 Prata da BV FinanceiraPampa 97 Prata

Uno EP 96 Grafite e faça ótimosKadett c/ opc. 95 Branco I,

Pampa 90 Branca
,.. •

negoelosParati alc. 90 Azul

Voyage 1.6, compl. 89 Marrom neste espaço!Escort 1.6 93 Bordô
Fusca 80

Fusca 76

PálioWeekewnâ advénl 00 Vermo R$18.000,00
Fiesla4p 99 Azul mel R$11.400,00
Uno EP. 4p (-ar) 96 Verde mel. R$ 8.900,00
Goll000 96 Bordo R$ 9.600,00
Tempra 16Vcompl. 96 Azul mel. R$10.800,00
Omega GLS IGNV 96 Branco R$17.500,00
EscortHobby 95 Azul R$ 7.300,00
Corsa 95 Azul mel. R$ 8.900,00
Escort GL - alcool 93 Prata R$ 8.500,00.
VeronaGLX 92 Bege R$ 6.800,00
F-lObo 87 cinza mel. R$17.500,00
Fusca 84 Branco R$ 2.800,00
Caminão BaúAgrale 4500 RD MWM 95 Branco R$ 21.000,00

• ..
-a , Gol 1000 96 azul mel. completo (cl ar V.E" T,E. O.H.) ÓTIMO

ESTADO· De: Jl;5OO;:l1!5 • POR: 10.300,00 .

"''':Av�'P'r''êfêito'':Wáld''êmáfGrü6à�::3747'':�:'JárâgÜã'ífô:':SUI"

Este espaço
está reservado para

você lojista!

Uno 1.0 Fire 02 branca R$12.000,00

Go1M11.6 97 vermo R$11.800,00

Tempra IEcompl. 96 preto R$11.500,00

Uno Mille Eletr. 95 prata R$ 6.300,00 + fin.

Omega GLS, gas. 94 azulmet R$14.500,00

Versalles compl. 94 preto R$ 5.800,00 + fino

Santana 1.8 cf ar 93 preto R$ 9.500,00

UnoS 1.3 91 vermo R$ 6.200,00

EscortGL 91 azul R$ 6.200,00

Fusca 72 marrom R$ 2.300,00

Seja parceiro
da BV Financeira
e faça ótimos
negócios

neste espaçel

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIO DO POVO 5

• MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EM GERAL • IMPRESSORAS, SCANNERS • PAPELARIA

• FAX, .RELÓGIOS DE PONTO. VENTILADORES • BEBEDOUROS • CALCULADORAS
• ETIQUETADORAS, CHECK PRONTO'. MÁQUINAS DE: ESCREVER
• IMPRESSORAS CUPOM FISCAL. SUPRIMENTOS P/INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS EM GERAL

R: Venâncio da Silva Porto, 353 .. Jaraguá do Sul .. se I e ..mail: florianiequipamentos@netuno.com.br·
� -==:�.���.c.k, w__

E muito Mais...
Consulte-nos:

www.florianiequipamentos.com.br
Fone: 275-1492 I Fax 371-8 60

araq

Bebedouros p S5

AdvancedPLUS- Tampa-pia em aço inoxidóvel

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



I I
"

'. Sala e

.Sala de gi
• Sauna c/ambte.
• Salão de festas c/c
• Home Theater
.• Piscina adulto e infantil
• Playground .

..
.

• Ambientes decorados e moaiíiudos

Localização do Prédio:
Rua Leopoldo Malm�e, .

perto do Clube Beira RlO.

Plantão
de 'Vendas

(47) 275-�070R. Marechal Deodoro da Fonseca; 972
Royal Bl1rg Center
[araguá do s« .sc

'. CONSTRU
"Inovando Conceitos de Vida"

.

(4?�999 (Blumenau)
</

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Arduíno 371·4225Veículos
98 branco G

orsa Super, 4p 97 azul G

ectra GLS 97 branco G

corsa Sedan 1.4 96 verde' G
i

96r= azul G

fGol1000 95 cinza G
I
Verona 95 branco G

I
94 cinza GUno ELX

Tempra compl. 93 azul G

Uno CSL3 90 azul G

Parati 1.6 89 branca G

Parati 1.6 85 vermelha G

Chevette 85 bege G

Uno Mille 01 R$ 9.900,00 Seja'parceiro Este espaçoGol16V 4p 99 R$13.500,00
Van 99 R$12.000,00 da BV FinanceiraSaveiro 99 .

R$14.000,00 está reservado paraFiesta 1.0 4p 98 R$11.500,00
Fiorino Fech .. 1000 94 R$ 7.000,00 e faça ótimos você lojista!Escort Europeu 94 . R$ 8.500,00
Gol R$ 7.200,00

I ,. • .,93

negoclosPampa 92 R$ 6.500,00
Parati 91 R$ 6.500,00

neste espaço!F-1000 91 R$ 28.000,00
MonzaSLE 90 R$ 5.800,00
Voyage 86

Corcell12p 80 R$ 2.000,00

Seja parceiro
.

da BV Financeira
e faça ótimos.
negócios

neste espaço!

aWalter Marquardt, 1250 - Rio Molha - Jal ..... ul- Santa Catarina

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

Go/GIII Branco O(f' R$16.500,00
Gol 16V4p Vermelho 00 R$16.000,OO
ClasseA 160 Vermelha . 99 R$ 28.500,00
Corsa Sedan Super Verde 99 R$ 14.800,00
Saveiro Ci."1.6 Branco 99 R$14.500,00
EscorlGL Prata 98 R$15.500,00
CorsaWind Verde 98 R$II.200,OO
Santana Quant. completo Preto . 96 R$13.500,00
EscortH.obbi Prata 96 R$ 8.500,00

•

Calibra compl. Vermelho 95 R$ 20.000,00
Tempra16V Branco 95 R$II.900,00·
UnoELX,2p Verde 95 R$8.500,00
UnoELX+ar Verde 95 R$9.500,00
Peugeot 405 SR Cinza 95 RSII.000,00
Goll.6 Branco 95 R$10.500,00
Logus CLS compt: vermetto 94 R$9.000,00
Versal/es G12. O, compt. Branco 93 R$9.500,00
EscortGL +ár Azul 93 R$8.900,00
UnoE/elr. Branco 93 R$6.700,00
Opala 4.1: 4p Cinza 90 R$ô.500,00
MonzaSLE Azul 89 R$4.500,00
Cnevette Sl: Marrom 89 R$4.500,00
EscorlGL Bege 88 R$5.000,00
8elinaL Bege 88 R$4.800,00
Saveiro CL Branco 86 R$3.500,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 CORREIO DO POVO

TEMPRA - vende-se, Ouro, 16v,
96, compl. R$ lL500,00. Tratar:
370-2417.

CORCEL I - vende-se, 76. Tratar:
275-2657.

DEL REY - vende-se, 84. Ou troco
por moto; Tratar: 376-1396.

ESCORT - vende-se, XR3, 89, L8,
compl. + ar, gasolina. R$ 7.700,00
ou financio. Tratar: 370-0164

ESCORT - vende-se, 84/85. R$
2.500,00. Tratar: 273-6200.

F-100 - vende-se, 63, motor v8,
gasolina, toda original, cor azul e
branca, cl rodas 15 BBS. Ou troca
se por Gol acima de 92. Tratar: .

370-6954 cl Fernando de manhã.

FIESTA-vEmde-se, 98, 4p, vermelho,
som, alarme, rodas, película. Tratar:
9903-5885 cl Sérgio.

KA-vende-se, Gl, 99/00, branco,
bom estado. R$ 10.500,00. Tratar:
372-1498 cl Mario.

PAMPA-vende-se, 86, Gl, álcool,
ótimo estado, doc. em dia. Aceita
se troca P9r carro ou'moto. R$
3.900,00. Tratar: 9991-6637.

PAMPA-vende-se, 93, inteira,
ótimo estado. R$ 7.000,00. Tratar:
376-1772 cl Nei.

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

BEllNA - vende-se, 84.
R$2.500,00. Aceito troca. Tratar:
276-6242 hor. comI.

FUSCA - vende-se, 78, motor
1300, c/ jogo de aro de 3 pontas,
cl reparos na lata. R$ 1.100,00.
Tratar: 9903-0156.

FUSCA - vende-se, 76, motor
1500, ótimo estado cl películav.
R$ 2.000,00. Tratar: 371-1235.

FUSCA - vende-se, 1.600. anos
77, verde escuro, bem conservado.
R$ 2.700,00. Tratar: 9103-7893.

FUSCA - vende-se, 85, motor
1600, cinza. R$ 3.000,00. Tratar:
371-2987 cl Gilmar

FUSCA - vende-se, 81, motor
1300, bege, R4 3,000,00. Aceita
se troca .. Tratar: 370-4810.

FUSCA.- vende-se, 70; motor novo,
bom estado. R$ 600,00 + multas.
Tratar: 273-6242 hor -. coml.

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

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

estado. R$ 3.700,00. Tratar: 370-
9201 cl Jacobi.

GOl-vende-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, compl.,
vermelho. R$ 14.000,00. Ou troca.
Tratar: 9903-0813 cl 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
cl Fábi.o.

GOL - vende-se, 96, CU, 1.6, azul,
aceito troca, único dono. Tratar:
370-1005 ou 9961-3590.

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

GOl-vende-se, 85, L6, alcool. R$
1.600,00 entro +8x R$ 258,51 fixo.
Tratar: 376-1772 cl Ney.

GOL - vende-se, GIII, 16v, cornpl.,
pelicula. R$17.500,00. Tratar:
371-7729.

.

GOL - vende-se, 92, Cl, 1.6,
álcool. Tratar: 276-1332.

GOl-vende-se, 85, refrigerado a

água, bege. R$ 3.700,00. Tratar:
370-0446 ou 9997-7366.

GOL - vende-se, 83, BX: R$
2.500,00. Aceito troca. Tratar:
273-6242 hor. comI.

KOMBI-vende-se, 97, ótimo
estado. R$ 9.000,00. Aceito
proposta. Tratar: 9103-2939.

PASSAT - vende-se, 80. R$
L700,00. Tratar: 273-6242 hor.

comI.

PASSAT - vende-se, 84, cinza
met., gasolina. R$ 3.500,00.
Tratar: 370-9201 c/ Jacobi. I

MD�Jll,�.·... GRUPOS GERADORES DE .ENERGIA
.Vendo ·locação *(onser1os ·Montogetls

Irmáquina·s Indústria
.. Comérolo !..Ida, - ME

275-0316 J 371-9421
9133·6136/9952.1838

Trabalhamos com vendas e consertos:
· Motores Estacionários . Motoserra
· lavll Jato - Rocadeira • Assl$ténda 24 hs
· Aspirador - M.oiobombas www.lrmaquinas.clb.net
- Compressor - Entre euíres., il'mnquinas®uoJ.,om.hr
RuC! Cei. de Oliveira, 1651 • Centro �

...........................•...........................
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-IMÓVEIS E CAMINHOES
DE R$.15.000,00 à R$ 350.000,00
Liberam-se CRÉDITOS pára 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.

SANTANA-vende-se, 85, alcool,
d.h., CO, roda esp., ótimo estado.

R$ 4.500,00. Tratar: 370-9201 cl
Jacobi.

SANTANA - vende-se, Quantum,
89, álcool. R$ 4.800,00. Tratar:
273-6242 hor. comI.

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

VOYAGE-vende-se, 90, preto,
bom estado. R$5.900,00. Tratar:
376-0625.

VOYAGE - vende-se, 83. R$
2.500,00. Aceito troca. Tratar:
273-6;242 hor. comI.

BESTA - vende-se, 00, cl serviço
pI transporte escolar. Tratar: 370-
8211 ou 370-8099.

JIPE - troca-se, ano 65, pormoto XP

225. Tratar: 9902-7378 c/ Marcos.

MICROONIBUS - vende-se, Iveco,
cl ar cond., linha e licenciamento

DETER, entro + finan. Tratar: 370-
5695 ou 9103-2939.

PICK UP - vende-se, 74, Willys. R$
3.000,00. Tratar: 276-0326 cl João.

RURAl�vende-se, traçada e

reduzida, pronta pI trilha, ano 75.
Aceito troca por pick-up F-75.
Tratar: 276-0544 ou 276-0031.

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

TOPIC - vende-se, 98, 16 lugares,
prata. Tratar: 9121-8610.

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

9905-9300 c/ Odir.

CBX 200 - vende-se, Estrada,
preta, 00, ótimo estado. R$
4.800;00. Aceito proposta CG de

ri1enorvalor. Tratar: 275-2059.

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 cl Marcos.

I

BP.!: 160% UNO. FIR.••.E 2P
7U2 !7(l% UNO FiRE 2P
7U4 70% UNO FIRE 4P
5P1 55%· PALIO 1.0 1ôV
UF2 UNO MILL.E PIRE 2P
UP4 UNO MILLE FIRE 4P
GOS GOL 1.0 SPEC1AL
CEL CELTA 1.0

KA KA 1.0
7 FrESTA. 1.0
1UF UNO FIRE 4?+ 10%
PE PAliO EX 1.0 2P

52 20/02103 17/02100
52 20/02/03 17/02/00

52 20/02/03 17102103
52 20102103 17102103
52 20/02103 17/02100
5:2 20/02100 17/02103
52 20/02/03 11/02103

.52 20102/00 11102103
52 20102/00 17lO2/03
52 20102103 17/02103
52 2010:2103 17/02/03
52 .20102f03 17/02103

R$ 8.009,00 R$ 178,87 RS' 204,73
R$ 10.148,00 R$ 208,68 R$ 238,84
R$ 1(Haa.00 RS 221,77 R$ 253,84
R$ 13.728,00 R$ 252,26 R$ 343,09
RS 14.497.00 R$ 298,08 R$ 341,20
RS . 15.400,00 RS 316,83 R$ ·382,66
R$ 15.740,00 R$ 323,63 R$ 370,45
R$ 15.750,00 R$ 323;83 R$ 370,68
R$ 16:465.00 R$ 338.54 R$ 387,51
R$ 16 ..550,00 R$ 340.28 R$ 389.51
R$ 16JJôO,00 R$ 348,50 RS 398,92
R$ 19.691,00 R$ 404,87 R:$ 463,44

VALOR CREOtTO I T. C_ V. I RATEAr.lA
�

4,Cl!:lfW'j" ::::_,,!::�F #'

PRAZO i)ATÁASS. DAtA VENdo
439
439
439

439
439
439
439
439

439
439
439
439
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SÁBADO, 28 de janeiro de 2003

COMPRA - VENDA - TROCA· FINANCIA· CONSORCIO

ii 370-5999

Faxl Impressoral focla linho de calculadoras,
móquinas de preencher dleques, autenticador
de caixa, relógio ponto e todo linha de máquinas
de escrever, eletrôni,o e mecônico.

-I
. ASSistência TécniCO em equipamentos de escri.\óÍ\()
Autorizado; Olivetti- Chronos - R: Erwíno Menegotti, 81 - Jaraguá do Sul - se

37••••7.
Ruo Exp. Gumercindo do SilVai 16f;� ao lado do Hotelltojara - Jaro9LJJ do Sul

,

CORREIO DO POVO 9 ,

NX 150 - vende-se, 89, c/
1O.000km originais. R$ 2.600,00.
Tratar: 275:3251.

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

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

.
TITAN -vende-se, 02, financiado em

36x, c/ 12 parcelas pagas. R$
1.400,00 + finan. Ou troca por outra

de menor valor. Tratar: 273-6200.

APARELHO DE CD - vende-se, p/ carro,
Panasonlc. novo. R$ 400,00. Tratar:
9975-2574 ou 372-0284 a noite.

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

CAIXA SELADA - vénde-se, c/ sub
Bomber, bobina dupla. R$ 200,00.

Tratar: 372-3164 ..

COMPRA-SE - moto CG do ano 81
até 95. Pagto a vista. Tratar: 376-
2166 c/Agenor,

COMPRA-5E - carro de até R$
8.000,00, c/ baixa quilometragem
original, em bom estado. Tratar:
376-1450.

CONSÓRCIO - vende-se, c/ 15
parcelas pagas de R$204,00.
Tratar: 276-0545.

DVD - vende-se, p/ carro, marca
Boss. R$ 2.000,00. Tratar: 371-
0680 ou 9113-8649 .

MÓDULO - vende-se, Pyramid,
900w, seminovo. R$ 200,00.
Tratar: 370-9422.

OFICINA MECÂNICA - vende-se,
c/ todos equipamentos, elevador,
pronta p/ trabalhar. Ótimo ponto' de
localização, c/ clientela. Aceito
carro. Tratar: 371-4284 c/ Rubens ..

RODAS - vende-se, marca IBR, aro
17', com pneu Toyo. R$ 2.000,00.'
Tratar: 371-0680 Ou 9113-8649.

diversos

APARELHO - vende-se, de antena

parabólica c/ controle. R$ 150,00.
Tratar: 275-3103 ou 9975-0625.

BALANÇA - vende-se, de peso, antiga.
R$100,00. Tratar: 371-0750.

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

BANHEIRA - vende-se, de
hidromassagem. R$ 600,00.
Tratar: 371-3717 .

BARRACA -vende-se: p/5
pessoas, fogareiro, liquinho, mesa
p/ camping. R$ 400,00. Tratar:
370-8271 ou 9953-0413.

BATERIA-vende-se, BNB, preta,
c/ pratos dolphing, pedal CSR. R$
400,00. Tràtar: 370-0625 a noite.

BAÚ -'vende-sei preto de 50 Its, p/
moto CG Titan 125, ano 01. Tratar:
371-7842.

BERÇO - vende-se, de madeira

maciça, branco. R$ 180,0.0. Tratar:
9123-2430 c/ Fábio ou 9953-4688.

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

BOTA - vende-se, par de botas, nova,
jeans, nº 37. Tratar: 373-3787.

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



10 CORREIO DO POVO

Rua Major Júlio' Ferreirá, 258 - ao lado da Dernicar - Vila.L�au - Jaraguá do Sul

CACHORRO - vende-se, filhote de

pequinês. Tratar: 373-3787.

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

CACHORRO - vende-se, filhote de
Pit Buli, c/ll meses, pêlo tigrado,
R$ 250,00. Tratar: 373-4156 c/
Gilson.

CACHORRO - vende-se, filhote de

Rottweiller, 9 meses. R$ 200,00.
Tratar: 371-7390.

CACHORRO - vende-se, chow- .

chow, 2 anos. R$ 300,00. Tratar:
371-7390.

CACHORRO - vende-se, filhte de
Kochau, 8 meses. Tratar:
371-7390.

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

CAFETEIRA - vende-se. H$ 35,00.
o Tratar: 275-3103 ou 9975-0625.

CAIXA - vende-se, caixa p/ moto.
R$ 30,00. Tratar: 9112-9101 ou

376-3640.

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

CElULAR-vende-se, Tim, pré-pago,
modelo Nokia 5125, em bom estado.

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

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

CELULAR.,.. vende-se, Nokia 5180,
c/ R$60,OO de crêdito c/ nota.
R$ 180,00. Tratar: 376-0081 ou

9102-9961 c/ Emerson.

CELULAR - vende-se, Sansung
Voicer. R$ 150,00. Tratar: 273-
6242 hor. comI. ou 9101-6281.·

CELULAR - troca-se Nokia 3280
da Global por celular da Tim. Tratar:
274-8103 ou 9125-5389.

CELULAR - vende-se, Nokia 5180.
R$100,OO. Tratar: 9113-8815.

CO.BERTORES - vende-se, 4, p/
bebê, usados. R$ 30,00. Tratar:
371-0750.

CUBO - vende-se, Fender.
R$ 400,00. Tratar: 371-8684
c/ Sandro.

CURIÓ - vende-se, macho ou

fêmea. Tratar: 371-8040 ou

9962-5883.

DOBRADEIRA - vende-se, de
chapas 2mts. R$ 3.050,00. Tratar:
376-2931.

ESPREMEDOR -vende-se, de
laranja. Tratar: 373-3787.

FAZEMOS - pátina, deape e

restauração de móveis. Tratar:
275-2229.

FILMADORA - vende-se, Panasonic
c/ tela. Tratar: 372-3752.

FILMADORA - vende-se, JVC,
seminova. Ou trocá-se pormoto
CG, 82. Tratar: 379-1100 hor.
comI.

FOGÃO - vende-se, 4 bocas, seminovo:
Tratar: 275-2453c/Viviane.

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

FREEZER - troca-se de 280lts,
Cônsul, por geladeira em bom
estado. Tratar: 374-1106.

FURADEIRA - vende-se, de coluna,
marca Schultz c/ motor. Tratar:
370-6946 ou 9902-5430.

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

GELADEIRA - vende-se,
Prosdócimo, branca. R$ 120,00.
Tratar: 9132-5404.

GELADEIRA - vende-se, duplex.
Tratar: 9125-0911.

.

GUARDA lOUÇA - vende-se.
Tratar: 371-0750 ..

GUARDA ROUPA - vende-se, c/2
portas, de solteiro ..R$ 60,00.
Tratar: 275-3103 ou 9975-0625.

GUITARRA - vende-se, encore
lespaul. R$ 300,00. Tratar:
371-8684 c/ Sandro.

GUITARRA - vende-se; washburn
sérleLyon. R$ 300,00. Tratar:
9112-9101 ou 376-3640.

a partir de
R$1 0.000,00 a R$ 740.000,00
para pessoa Física ou Jurídica.

Sem avaliação, Ilberaçãoimediata.
Tratar: (31) 3088·4539.

ou 8822-4909

SÁBADO, 28 de janeiro de 2002

Nós queremos vender! Você quer Comprar?
, Vamos negociar!
Fone: 371-0568

GUITARRA - vende-se, gianini
stratsonic. R$ 200,00. Tratar:
9112-9101 ou 376-3640.

IMPRESSORA - Vende-se, diskjet:
R$ 180,00. Tratar: 9123-2430 c/
Fábio ou 9953-4688.

JANELA - vende-se, 3 de zinco, c/
veneziana e vidro, pronta p/ colocação.
R$ 150,00. Tratar: 371-6064.

MÁQUINA DE COSTURA - vende

se, antiga. R$ 80,00. Tratar:
371-0750.

MÁQUINA DE lAVAR lOUÇA
vende-se, marca Brastemp, p/6
pessoas. R$ 600,00. Tratar: 275-
2743 ou 9125-9302.

MATERIAL P/ SORVETERIA -

vende-se, sorveteira Arpifrio,
pasteurizadora carpegiani,
liquidificador rnix, 3 freezer consul
530lts, 3 frezer consul 310lts, 5
freezer Artico c/ visor. Aceita-se
proposta. Tratar: 370-4509.

MERCADORIAS - troca-se,
confeccionadas ( ponta de estoque)

.

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

MESA - vende-se, c/ cadeiras e
estante p/ escritório. Tratar: 9123-
2430 c/ Fábio ou 9953-4688.

MESA-vende-se, mesa de 2mts.

R$100,OO. Tratar: 371-0750.

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

OURO - compra-se. Anéis, brincos,
oorrentnhas, pulseiras,mesmoc/defeito
ou arrebentadas. Tratar: 9979-D605.·

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

PIA - vende-se, c/2 cubas, estilo
fórmico. R$150,OO. Tratar:
371-0750.

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

PORTÃO· vende-se, de ferro c/
6,50 mts de comp. R$ 500,00.
Tratar: 371-4547.

PROCURA-SE - alguém que faça
empréstimos de dinheiro. Tratar: 371-
0750 c/ Eliane a partir das 15hs.

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

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

RÁDIO - vende-se, toca-tita, toca
disco e AM/FM. R$ 50,00. Tratar:
370-8579 c/ Marcelo.

SOLDA - vende-se, ponto, 15kva.
R$ 2.100,00. Tratar: 376·2931.

SOM - vende-se, Aiwa, 4 em 1, c/
controle remoto, cd, rádio, disco e

fita. R$ 250,00. Tratar: 370-0974.

SUGAR - vende-se ou troca-se por
uma centrífuga. Tratar: 9125-0911.

TECLADO - vende-se, Casio, CA 110,
novo. R$ 250,00. Tratar: 37�2435.

TELEVISÃO - vende-se, na caixa, 14',
lG. R$ 350,00. Tratar: 275-3103 ou
9975-0625.

TELEVISÃO - vende-se, 14'. Tratar:
9125-0911 .

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

TíTULO BAEPENDI- vende-se. R$

Gaúcho, bem dotado,
moreno, alto, caliente,

.

35an05

��c/
l'H4fÁt de 40 tU«J4..

R$50,OO
Tratar > 9113-7636

Cargas nacionais e internacionais
Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246 - sI. 1 -

Centro � Jaraguá do Sul

3·71-0363
brasil@brasilaerocargo.com.br

PLANETGAME
.

* VENDAS *LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

one: 376-2206

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
VIDEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL

* PLAYSTATION 2

'XBOX
, PLAYSTATION ONE
·OREAMCAST
• NINTENOO 64
• GAME SOY COLOR
• GAME SOYADVANCE
• NINTENOO GAMECUSE h&ariodealendimenlo: segUlldai I!giiOOa(as 1&;00 ásll:OO

Rua: BerthaWeegue ,1087· Barra· Jaragua do Sul· E·maU planetagame@ibestcom,br

300,00. Tratar: 372-3619. Tratar: 373-2435.
/

TíTULO BAEPENDI - vende-se, R$
300,00. Tratar: 9964-3574.

VENDE-SE - balcões, vitrine,
manequins, cabides, casulos.
Tratar: 370-3561.

TORRADEIRA - vende-se. R$ 35,00.
Tratar: 275-3101 ou 9975-0625. VENDE-5E - máquinas industriais,

cobertura, overlok reta, interlok.
Tratar: 370-3561+TRANSFERS - vende-se, 4.000

transfers a R$ 0,20 cada. Tratar:
275-2499. VIDEOCASSETE -vende-se. R$ 200,00.

Tratar: 275-3103 ou 9975-0625.
VAPORETO -vende-se, frio e

quente. Tràtar: 373-3787. VIDEOGAME -vende-se, Nintendo
Game Cubo, c/ 5 jogos orig.. 1

rnernory card e 2 controles oríg, Tratar:
376-2206.

VAPORETO - vende-se, vapori jet,
da Electrolux, Novo. R$ 250,00.

acompanhantes
Você quer viver momentos de prazer?

Fernanda, a Superninfeta do Anal

3ernanda, r-Bianca e 'Calia
Meigas, Carinhosas, Iniciantes,
Safadas, Divertidas e Sedutoras

Venha desfrutar uma
Loira e duas Morenas

ara uá do Sul cl Local Discreto, Massa ens e Acessórios

Adquira seu crédito para comprar,
construir o.u capitalizar sua empresa,
Autorização Banco Central. Temos

créditos também para carros e motos.

SPONCHIADO CONSÓRCIQS
Possuímos outros valores

�tar: (47) 3041-0086

REALIZA
SEUS SONHOS
CRÉDITOS
R$ 11.245,00
R$ 21_130,73
R$ 28.174,00
R$ 49.305,00
R$ 91.566;00
R$ 103_922,00

PARCELAS
R$ 98,80
R$ 185,65
R$ 247,54
R$ 433,19
R$ 804,00
R$ 913,00

.
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Faleceu às 13:00 horas em 24/1 o Senhor VALENTIN
ZOZ com idade de 75 anos, deixando enlutados a esposa,
5 filhos, genros, noras, netos, pai de Tania Tarquini
apresentadora do programa Nostra Gente e demais

parentes e amigos. O' sepultamento foi realizado em 25/
1 às 15:00 horas, saíndo o féretro da Capela Mortuária
da Vila Lenzi seguindo para o cemitério do Centro.

Faleceu às 08:00 horas em 26/1 a Senhora MARILENE
PATERNO PETRI, com idade de 27 anos deixando
enlutados esposo, 1 filho, seus pais, irmão, sogro, sogra
e demais parentes e amigos. O sepultamento foi realizado
em 27/1 às 09:30 horas, saíndo o féretro da sua

resídência seguindo para o cemitério munícipal de
Guaramirim.

Faleceu às 05:15 horas em 25/1 o' Senhor EGON

MÜLLER, com idade de 39 anos deixando enlutados a

esposa, 3 filhos, filha, sua mãe, sogro, sogra, cunhados
e demais parentes e amigos. O sepultamento foi realizado
em 26/1 às 10:00 horas, saindo o féretro da sua

residência seguindo para o cemitério Jaraguá 84.

Faleceu às 01:30 horas em 25/10 Senhor SEBASTIÃO
DANIEL PEREIRA, com idade de 77 anos, deixando
enlutados a esposa, 6 filhos, genros, noras, netos e

demais parentes e amigos. O sepultamento foi realizado
em 25/1 às 17:00 horas, saíndo o féretro da igreja
assembléia de Deus seguindo para o cemitério de
Guaramirim.

Faleceu às 07:30 horas em 24/1 o Senhor ADOLFO
MOTA, com idade de 68 anos, deixando enlutados a

esposa, 7 filhos, genros, noras, netos e demais parentes
e amigos. O sepultamento foi realizado em 25/1 às 09:00

.
horas, saíndo o féretro da Igreja são francisco de assis

Q seguindo para o cemitério de chico de paula.

.INICIATIVA: CONGRESSO REALIZADO NA CIDADE GAÚCHA DE CAXIAS DO SUL REUNIU 800 PESSOAS

Catadores da Região do Itapocu
devem formar uma associação

]ARAGuADO SUL-For
mar uma associação de cata
dores demateriais recicláveis..
Este é o objetivo do traba

lhador da construção civil
Antônio Dias de Oliveira,
que participou, de 20 a 23

deste mês, em Caxias do Sul

_(RS), do 10 Congresso Lati
no-americano de Catadores
e Catadoras deMateriais Re

.

cicláveis. Oliveira participou
do evento como represen
tante da Associação de Mo

radores da Tifa dos Martins

e por indicação dó vereador
José Pendiuk dos Santos.
De acordo com Oliveira, as
pesquisas informais realiza
das pela associação-de mo
radores apontam que, so

mente em Jaraguá do Sul,
aproximadamente 50 pes
soas, entre homens emulhe

res das mais diferentes ida

des, tiram o sustento catan

do lixo reciclável.

lPIT@�®IT® �@D(fi}®IT[J
&�IT®W® �®�®[J

Local: Shopping Fali - Av. Marechal Deodoro,

reuniu catadores de vários

Estados do Brasil. A partici
pação de representantes de

outros países também serviu

para que fosse possível a tro
ca de informações, de mé

todos de trabalho e de orga
nização. "Inclusive ficou
combinadoque os materiais

não aproveitados nos países
vizinhos, como Argentina e

Uruguai, poderiam ser trazi

dos para serem comerciali

zados aqui no Brasil."
Ao final do congresso,

foi redigida uma carta, que
será enviada ao presidente
da República e a todas as

organizações que possam
auxiliar na estruturação das

associações, de todo o Bra

sil. Entre as propostas, a luta

pela regulamentação do tra
balho de catador como for
ma de garantia e acesso. aos

benefícios sociais.

(MARIA HELENA DE MORAES)

Cesar Junkes

Estimativa é de que 50 pessoas vivem da atividade em JS

Oliveira informa ainda

que a intenção é, a. partir da
semana que vem, entrar em
contato com todo esse pes
soal. I'A nossa primeira pro
vidência será falar com estas

pessoas e explicar para elas

a forma utilizada e a neces

sidade da criação da associa
ção, que deverá atuar como
uma entidade que defenda
e represente os interesses

dessa nova categoria de tra- .

balhadores, que já está orga
nizada em países como Ar
gentina, Uruguai, Chile Ca

nadá e Espanha. "Represen
tantes destes países estiveram
presentes ao encontro, num
total de mais de 800pessoas.

O representante deJara
guá do Sul no congresso sa

lienta que o evento foi de
suma importância, pois

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 CORREIODOPOVO HISTÓRIA

,

, POR EGON JAGNOW

Em 14 de novembro de 1997, falamos sobre a agricultura da reqiáo como o esteio
ou suporte inicial para o desenvolvimento industrial de Jaraquá 90. Sul, e

publ icamos duas fotos sobre o assunto. Uma delas mostrava uma plantação de

-fumo, uma das culturas muito praticadas na região. Não sabíamos de qual região
a foto procedia, nem quem eram as pessoas que nela apareciam. Recebendo uma

visita do sr. Ângelo Pradi, o mesmo nos fez a identificação da foto. É de uma

propriedade em Ribeirão do Sapo CRio dos Cedros). Nela aparecem Alceste Bertoldi,
Ângelo Pradi Cna época inspetor da Cia. Souza Cruz), OUo Niedner, Frederico
Cattoni e Dario Cattoni. A foto foi tirada por volta de 1951. Agradecemos ao sr.

Ângelo a identificação e pedimos aos demais leitores, caso tenham acréscimos ou

correções a fazer, em alguma matéria publicada, que entrem em contato conosco.

Só assim podemos enriquecer os registros de nosso .acervo histórico e corrigir

equívoco. Lembramos ainda que a maioria das fotos publ icadas é do acervo do

Arqu ivo Histórico Municlpal.

A �RUDÊNCIA DO SOBERANO (218)

Ao subi r ao governo pela segunda vez, Dantas
levava como programa íntimo a solução definitiva
do problema grave, e momentoso, do elemento
servil. Falou nisso ao imperador. Fez ver a Sua

Majestade que a opinião nacional reclamava do

governo apenas uma palavra sobre o caso, e

medidas, mesmo ligeiras, tendentes a tornar

possível a abolição.
- Pois bem, sr. Dantas -, concordou Pedro

II.

E como homem prudente:
- Mas, quando o senhor quiser correr, eu o

puxo pela aba da casaca ...

Tobias Monteiro

Depoimentos", página 9
"Pesquisas e

Não descuide do '

r pois esse dia será
r contratempos,

'as antigas, Convém
s Iirnitcções na

intimidade,
Câncer - Procure cortar os

gastos' necessários. O seu'

depender de
e criatividade.

eu maior desafio será
teimosia e o

. Trabalho em equipe' ,

nder. A relação
onhará uma fiava

injeçô ânimo.

Virgem - Se quiser atrair bons
se deixe influenciar

amor, atração
poYiIpes'soD.:ffiiliis velha terá
chance de acontecer,

. Escorpião ---' Não exija tanto

os, Eles não são

ismo dos outros,

no seu taco,

TERÇA-FEIRA,'28 de janeiro de 2003
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(tiírculo
Italiano

Reconhecimento da Cidadania Italiana aos Descendentes
de Pessoas nascidas nos Territórios pertencentes ao Império

, Áustro- H úngaró

Em consideração do grande número de pessoas que têm
direito ao reconhecimento da cidadania italiana pela lei 379/
2000 residentes nesta circunscrição consular circunscrição,
dispõem-se que os interessados devem primeiramente manifestar
sua vontade de obter o reconhecimento da cidadania italiana
no Círculo Trentino local.

Os interessados ao reconhecimento da cidadania italiana
deverão portanto ap resentar aos C í rcu los os segu i ntes

documentos, que deverão ser acompanhados das respectivas,
fotocópias.

1. Certidão de nascimento original do interessado ao

reconhecimento da cidadania italiana.
.

2. Documento comprovante da atual residência. Para isso é
necessário apresentar: notificação da Receita Federal relativa
ao último exercício ou comprovante recente da aposentadoria

'

(no caso em que o interessado não disponha de nenhum dos

dois, apresentar, conforme o caso, um comprovante da conta

da luz, água ou telefone.
3. Certidão de nascimento e casamento do ascendente nos

territórios acima indicados; e toda a série de certidões de

nascimento e casamento necessária para comprovar a

descendência do interessado. Todas as certidões de nascimento
e casamento brasileiras deverão ter a firma reconhecida.

4. Tradução em italiano das certidões brasileiras acima

citadas, efetuada por um tradutor juramentado desta {
circunscrição consular.

�

5. Documentação idônea para demonstrar que a emigração
do ascendente aconteceu entre 25/12/1867 e 16/07/1920
(passaporte ou salvo-conduto, certificado de desembarque, etc.).
Se o ascendente nasceu no período acima citado, não é necessário
apresentar os documentos indicados nesse item.

6. Uma fotocópia autenticada da cédula de identidade
brasileira. Duas fotocópias autenticadas do certificado militar

, para homens entre 18 e 45 anos.

7. Atestado concedido pelos Círculos, Associações,
Comunidades de italianos presentes no local de residência que
contenha informações úteis para evidenciar a italianidade do

interessado, que são os seguintes: a) nível de notoriedade da

atribuição ao grupo étnico-lingüístico italiano do interessado e

de seus ascendentes; b) declaração de atribuição nacional; c)
data de inscrição no

Qrgão que concede o

atestado.

Os interessados ao

reconhecimento da cida
dania italiana deverão
também apresentar Lima
especifica ficha de ca

dastro preenchida e

assinada.

Rua Reinaldo Rau, 86 sala? -

(Continuação na

próxima edição)

Capricórnio - Evite pecar
sso de otimismo. Tudo

Aqui'�ç6t necessidade de

c�.����� dependência
irá g���trit�s em família, A

sl{�\lJiSt�Hi ernocionol
deverá levá-Ia a quebrar

.

• algumas regras.
Peixes - Respeite as suas

li irá se estressar,
O om pessoas mais

protegido. Na
tende a fugir do
I,
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POR EUGÊNIO VICTOR SCHMÔCKEL

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

seu tempo foi bem empregado.
Barão do Itapocu

,.

HISTOR

HÁ 3 ANOS

HÁ 15 ANOS

Em 1988, no mês de janeiro, as vendas do comércio caiam, comprovando
as declarações pessimistas dos lojistas que previam uma queda nas vendas
em 87, em relação ao ano de 86, em torno de 15% a 20%, os últimos
dados da pesquisa do desempenho do comércio varejista feita pela
Secretaria da Indústria e Comércio, que apontaram um decréscimo nas

vendas de janeiro a outubro, de 13,03%, sendo amais atingida a categoria
de bens serniduráveis, seguida pelos materiais de construção, bens
duráveis e os de consumo imediato. A acentuada diminuição no nível de
consumo, muito sentida também emJaraguá do Sul, pode ser explicada,

.

entre outros fatores, pelo baixo poder aquisitivo dos consumidores, face
ao atual'(então) mecanismo de reajuste salarial, com o recrudescimento

do processo inflacionário. O SPC (Serviço de Proteção ao Crédito), em
nivel de Brasil; registrou, de janeiro a setembro, uma queda de 16% po

número de consultas. Todavia, os inadimplentes aumentavam
.

consideravelmente. Em Jaraguá do Sul, o SRC anotava uma queda nas

consultas de 18,5%, durante o ano passado, com 24.332informações a

menos; em 87, foram prestadas 131.942 consultas; e no ano anterior

J
foram de 156.274. segundo o secretário-executivo do SPC, Celestino
Klinkoski, o órgão recebeu dos usuários, para registro, 9.467 fichas,
totalizando Cz$ 35.765.586,77 e foram canceladas contas (contas
atrasadas das recuperadas) 5.994 fichas, novalor de Cz$13.629.137,75.

Em 2000, a partir deste ano, os produtos das lojas e supermercados
Breithaupt podiam ser adquiridos via Internet, a rede mundial de

computadores. Estavam disponíveis cerca de três mil itens, que podiam
ser adquiridos pelos usuários, com entrega desde o Rio Grande do Sul

atéMinas Gerais: A homepage do grupo contava ainda com informações
sobre a empresa e suas lojas.
O Porto de São Francisco do Sul movimentava no, ano passado 4.578.570
toneladas, 20% acima da registrada no ano interior, quando o total de

carga transportada foi de 3.670.870 toneladas. Em 1999, nada menos

que 592 navios atracaram no porto. Os principais produtos pelo Porto
de. São Francisco do Sul, no ano passado, eram: trigo, com 622.663

toneladas; peixe congelado, 9.561 toneladas; milho, 105.183 toneladas.

Nas exportações, os destaques são para farelo de soja, com 1.809.097

toneladas; madeira, com 498.116 toneladas, e produtos têxteis, com
15.029 toneladas.

. O governador Esperidião Amin sancionava a Lei n? 11.264, em que
concedia incentivo para estimular a geração de emprego por empresas
catarinenses, contribuintes do ICMS, que demonstrassem incremento no

valor da folha de pessoal, ficava concedido crédito presumido equivalente
. a 5% do valor do incremento verificado, que, todavia, não podia exceder
o valor do imposto a pagar. A lei excluía do benefício os contribuintes

.

que se dediquem à agropecuária (exceto as cooperativas de produção
rural), extrativismo vegetal, extração de areia e pedra paq. produção de

brita, construção civil e comércio varejista.
--�-----------------��J--------------------------�

GERAL CORREIODOPOvo9
________L- ���.

Queremos nesta reflexão fazer uma análise sobre a nossa

postura diante da visita de Jesus.
Jesus visita as duas irmãs, Maria e Marta. O

comportamento delas diante do ilustre hóspede é diferente.
Marta se preocupa com os afazeres dornésticos.:Maria,
porém, senta e fica ouvindo o que Jesus ensina. Diante das

duas posturas, o hóspede dá a sua opinião: "Maria escolheu
a melhor parte". LC.l0.42 b

Com a resposta, Jesus não está propondo que o trabalho

prestado por Marta fosse sem importância_. Mostra, no

entanto, que ha momentos em que é preciso parar para
sentar e ouvir o Mestre falar; deixar-se servir pela sua Palavra.
É neste sentido que naquele momento Maria fez a melhor
escolha.

,

(\ /�")�W-/--�<:»

'1
.

���o

A luz
a vra

No terceiro mandamento, Deus nos convida para santificar o dia de descanso. Ele
, mesmo nos serve com sua Palavra e nos revigora com os sacramentos. O santificar o dia
de descanso é também uma forma de descansar, para e sentar-se aos pés do Mestre.

Assim como Marta, também nós podemos ter motivos para deixar de ir à casa de

Deus. A falta de tempo, o cansaço.o excesso de atividades, o stress da semana, enfim,
vários podem ser os obstáculos para .não sentarmos aos pés de Jesus e ouvir sua vai.

A partir do exposto convém perguntar:
-E você, diante da visita semanal de Jesus, que postura tem assumido: A de Marta ou

de Maria?
,As nossas preocupações residem somente nos afazeres diários/semanais?

, -Ou nos preocupamos também com nosso compromisso espiritual com a leitura bíblica

diária, com a comunhão com irmãos, com o ouvir Jesus nos cultos?

Iniciamos uni novo ano cheio de muitos sonhos, projetos, perspectivas e desafios.

Que possamos também neste ano que se inicia, em nosso planejamento pessoal não
nos esquecer deparar e reservar um tempo para sentar-mos aos pé-s do Cristo, celebrando
e ouvindo sua Palavra, vivenciando momentos de comunhão na comunidade, experimentando
o amor de Jesus em nosso cotidiano. Pois, o amor de Jesus é tão maravilhoso que, parar

para ouvir Jesus nas celebrações de culto em comunidade, é muito mais um serviço que
Deus presta a nós do que um serviço que nós prestamos a ele. Que seu amor nOS motive

e contagie ajamais perdermos as oportunidades de sentarmos aos seus pés e ouvirmos a

sua Palavra ..

Que tenhamos um abençoado início de Ano revigorado pelo Espírito e Amor de Deus.

Catequista Gerson Senff - Coord. Departamento do CULTO INFANTIL - CEL

SAMAE SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL
DE ÁGUA E ESGOTO

.

,

...

EDITAL DE CONCURSO PUBLICO NºOO1j2003

O Diretor Geral do SAMAE de Jaraguá' do Sul - SC, torna público que se

acham abertas às inscrições ao concurso público, a ser realizado pela
empresa HRS. Assessoria Ltda, de Criciúma/Sü, para o preenchimento
de vaga dos cargos constantes do Quadro de Pessoal da Administração
do SAMAE de Jaraguá do Sul, Estado de SC, instituído pela Lei nº 1.834/
94, de 20 de maio de 1994: Alterado pela lei nº 2.378/98, de 14 de Abril
de 1998 e Lei nº 3.279/2002, de 27 de novembro de 2002, o qual reger-
se-á pelo Regulamento Geral do Concurso público desta instituição,
instituído pela Portaria nº 025/98, de 18 de dezembro de 1998, alterado
pela Portaria SAMAE nº JSU-16/2002 e Portaria SAMAE nº JSU-05/2003 e

.de acordo com as normas estabelecidas neste Edital:

CARGO: Servente

NÚMERO DE VAGAS: 10 vagas
-.

REMUNERACAO: R$ 477,64
.

INSCRiÇÕES: A partir do dia 28/01/2093 até o dia 10/2/2003
das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:00 horas, na sede do SAMAE,
sito à Rua Erwino Menegotti, 478 - Bairro Água Verde. Jaraguá do

Sul - SC
,

DATA DO CONCURSO: 15/02/2003�01-27
J

O Edital completo e o Regulamento Geral estão afixados no mural do SAMAE,
Prefeitura Municipal eCâmara de Vereadores de Jaraguá do Sul.

Maiores Esclarecimentos poderão ser obtidos através do telefone (47) 371-0590.

Jaraguá do Sul, se, 27 de janeiro de 2003

NELSON KLlTZKE

Diretor Geral do SAMAE

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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• FLAGRANTE: FUNCIONÁRIO LIGA PARA A POLíCIA MILITAR AVISANDO DE FURTO NO INTERIOR DE MERCADO

Casal ./ -

e preso
furtar em

em flagrante
supermercadoao

}ARAGuA DO SUL - A

Polícia Militar prendeu em

flagrante delito na tarde de

ontem, por volta das 17

horas) o casal Maicon Dja
van Piske, 18 ahos, e 'Ales
sandra Riftel, 26, pela prá
tica de furto. Com duas

mochilas, a acusada entrou
no Supermercado Angelo
ni, localizado na Rua Barão
do Rio Branco, no centro

da cidade, e passou a es

conderrnercadorias no in

terior da bolsa. Quando
completa, a'moça saia do
estabelecimento e esvazia

va a sacola no carro esta- ,

'

cionado no pátio do mer

cado, onde encontrava-se

o noivo. O volume de

mercadoria preenchia um

carrinho de supermercado.
- Quando percebi que _

Fotos: Cesar Junkes

Casal vai responder inquérito policial por furto qualificado

ela estava colocando pro
dutos dentro da mochila

passei a ficar alerta para ver
onde estava carregando o

material recolhido. Vi o ra

paz que estava com ela

dis farçando ao telefone

público, enquanto ela des

pejava as mercadorias no

veículo e voltava para pe
gar mais. Nisso, meu chefe,
já havia acionado a polícia.

Quando os policiais che

garam, saímos a, procura
dos dois, um estava dentro
do mercado e outro fora.

Logo que os encontramos

já foram detidos -, relata

o orientador de loja, De
nílson Maciel da Cunha. Ele
enfatiza que esta não foi a

primeira vez que o merca

do enfrenta problemas des
se gênero. "Temos sempre
que estar alerta", destaca.

Os dois foram ouvidos

pelo delegado Ilson José
da Silva e encaminhados

para o presídio, onde

aguardam julgamento. A
dupla vai responder inqué
rito policial por furto quali
ficado. Piske já apresenta
passagem pela polícia, por
utilização de moeda falsa.

(F'ABIANE RIBAS)

Acusado de falsidade ideológica não comparece à delegacia
GUARAMIRIM - Acusa

do de falsidade ideológica
e exercício ilegal da profis
são, o ex-detento Alcides

Paulo Ribeiro Neto, 49

anos, não compareceu ,à

Delegacia de Polícia Civil

do Município, como estava

previsto pela delegada Ju
rema Wulf. ','Eu não pude
viajar para Guaramirim

porque tinha médico mar

cado para hoje e eu só vou

me pronunciar na frente do
juiz. Meu advogado me

proibiu de dar declarações
,

para a imprensa", alega

Neto. Na semana passada,
a Polícia Militar recebeu

denúncia anônima infor
mando o paradeiro do fal
so médico, que foi detido
num restaurante localizado
no centro da cidade e en

caminhado para a DP. De

pois de prestar depoimen
to à delegada, o acusado

foi liberado e retornou pa
ra Blumenáu, local onde
reside atualmente.

Como os crimes ha

viam acontecido hámais de
uma semana, Ribeiro Neto
não fôra autuado em fla-

grante. "Quando os poli-
. ciais o encontraram, ele

não estava praticando cri

me algum, então, depois de
ouvido, tive de o liberar.

Marquei para ele retornar

para que outras vítimas pu
dessem fazer o reconheci
mento do acusado", diz a

delegada.
Natural de São Paulo,

o acusado apresenta passa
gem pela polícia, já havia

sido condenado naquela
cidade pelos mesmos cri

mes, além de prática de

aborto 'e furto, somando

no total 19 anos de cadeia
em vários lugares do Esta

do.

Em Jaraguá do Sul e

Guaramirim, Ribeiro Neto
utilizava um crachá com

,número do CRM (Conse
lho Regional de Medicina)
de uma profissional do Rio
Grande do Sul. Com status

de médico, o acusado ten

tava comprar móveis em

estabelecimentos comer

ciais da região. O inquérito
policial foi instaurado e o

paulistano aguarda' por jul
gamento. (FABIANE RIBAS)

PolíciaCivil e Codesc

apreenderam máquinas
}ARAGuA DO SUL - A

Polícia Civil do Município,
numa operação conjunta
com a Codesc (Compa
nhia de Desenvolvimento

do Estado de Santa Catari-

para que possa operar com
o material legalmente.

O delegado da Deic I
I

(Diretoria Estadual de In- I

ves tigações Criminais), I

Ênio Matos, informa que (

na), efetuou vistoria em es- ,

.

esta é uma operação que
tabelecimentos comerciais

que operam com máquinas
caça-níquel, no sábado pe
la manhã. Ao todo, os res

ponsáveis pela averiguação
apreenderam 11 equipa-

,

mentos irregulares perante
o órgão fiscalizador, distri
buídos em bares e lancho

netes do Bairro Barra do

Rio Cerro e área central da

cidade. O' material foi

encaminhado para a dele

gacia e hoje será levado

para a Codesc, na capital
do Estado.

Segundo explicações
do delegado de plantão,
Ilson José da Silva, os pro
prietários de máquinas
estilo caça-níquel devem le

galizar o equipamento jun
to à Codesc e pagar men-

salmente uma mensalidade

está sendo realizada em to

do o Estado de Santa Ca

tarina. "O caso dessas má

quinas apreendidas em Ja
raguá do Sul foi um pouco
mais sério porque os do-

,

nos dos equipamentos ha

viam telefonado para a

Codesc, no ano passado,
dizendo que as máquinas
não estavam mais funcio

nando, estavam desativá

das. Na fiscalização, des

cobrimos que estavam

operando normalmente,
além de estarem sem acer

tar as contas com o órgão
que libera a concessão", diz.

Os proprietários de

maquinário irregular vão

responder inquérito policial (
por comunicação falsa e'

sonegação fiscal.

(FABIANE RIBAS)

Equipamento será encaminhado, hoje para a Codesc

LOTERIAS

Quina
concurso: 1100

18 - 28 - 39 - 54 - 74

Megasena
concurso: 432

04-13-17-27-39-50

Lctcmonlc Loteria Federal

concurso: 285 concurso 03704

04 - 05 - 1 O - 23 -

1 ° - Prêmio: 46.429
26 - 38 - 46 - 49 -

2° - Prêmio: 72.894
50 - 52 - 61 - 63 -

3° - Prêmio:' 12)60
75 - 76 - 81 - 82 -

4° - Prêmio: 45.207
85 - 86 - 97 - 98 5° - Prêmio: 49.611

R: Barão do Rio Branco, 296 - Sala 1 -

Centro - Jara uá do Sul

CORREIODO "

rovo

Há 83 anos

servindo a

comunidade

da Região
do Vale do

Itapocu
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ICHUVA: APESAR DO MAU TEMPO, 200 PESSOAS PARTICIPARAM DE TRAVESSIAS NO FIM DE SEMANAF-I

Pais e filhos motivam-se,emPOR FLÁVIO GOMES

MASSA, JORDAN, REGRAS•••
Felipe Massa vai correr na Jordan. Por vários motivos:

por exclusão, por exemplo. Porque simplesmente não há

bons pilotos disponíveis no mercado. Sejam eles

,
endinheirados, sejam durango kids, como Felipe..Os que
estavam flutuando por aí se acertaram. Wurz renovou com

a Mcl.aren faz tempo, McNish arranjou uma boquinha na

Renault, Irvine pendurou o capacete, Sato fechou com a

BÁR, Zonta se mandou para a Toyota, Sala e Yoong vão

parar ria Cart, Verstappen foi contratado pelaMinardi, assim
como Wilson.

Massa tem duas ameaças, mas elas são frágeis. Pedro de
La Rosa, por exemplo. Está com dinheiro no bolso. Levou

da Jaguar, na rescisão do contrato, uma bolada de US$ 3,5
milhões. Mas para correr naJordan, teria de torrar tudo que

ganhou e arranjar mais um pouco. Não faria isso apenas
pelo prazer de pilotar na F-l. Além do mais, é ruim de dar

dó. A outra ameaça é brasileira, como Massa: Enrique
Bernoldi. Mas as coisas ficaram complicadas para ele com
o fim de seu contrato/parceria com a Red Bull.

Outro motivo é a preferência da Jordan por Felipe. O
piloto está buscando dinheiro por aqui. São US$ 4 milhões

que podembrotar de uma negociação envolvendo Petrobras
e Ford do Brasil.

As coisas melhoraram para Massa com a desistência de

Irvine. E mais ainda com a injeção de dinheiro feita no time
por Bernie Ecclestone. Como aArrows fechou as portas, a

grana de direitos de TV que iria para Tom Walkinshaw foi

dividida entre Eddie Jordan e Paul Stoddart, da Minardi. O
p. reforço inesperado no orçamento é a terceira razão para a

aposta. A equipe precisa de dinheiro, claro, mas menos do
que precisava há dez dias. Aguardem. Até o fim da semana

que vem, as coisas se resolvem.

Como se resolveram para o Mundial'no início desta,
com o recuoda FIA nas mudanças do regulamento. Assunto
divertido, no começo, qua�do Max Mosley decidiu virar
tudo de cabeça para baixo por decreto. E que passou a ser

árido e chato a partir da reação das montadoras. O desfecho,
no fundo, era previsível. Fica tudo como está e mexemos

mais para a frente. Dependendo do que acontecer, vamos
ver o que será feito em 2004, 2005 e 2006.

o. "pacotão do Max", lembrem-se, previa modificações
seguidas nas regras até 2006, com um olho nos custos e

Outro na competitividade. O acordo fechado terça-feira
não tocou no assunto. O velho Max faz muito barulho,
quando quer. Mas enfia o rabinho entre as pernas quando
lembra que sem as grandes equipes, todas ligadas às gigantes
da indústria automobilística, sua Fórmula 1 não passa de
uma fantasia.

setravessias realizadas 'em
limite superior de idade.

Trata-se de um evento que
reúne pais e filhos: Filhos são
estiínulados a partir dos pais;
pais são estimulados pelos
filhos -, diz a coordena

dora de Natação da Aca

demia Impulso, Marlise
Klemann. Ela exemplifica
mencionado o caso de

Adolar Spézia, 37 anos, e Py
ter Luiz Spézia, 15. ''Adolar
iniciou a natação há apro
ximadamente cinco anos,

quando optou por trocar o

cigarro pelo esporte. A troca

, deu certo. A natação possi
bilitou uma vidamais saudá

vel; através de um estilo de

vida ativo. Além de partici
par ativamente de travessias

há três anos, motiva o filho

Pyter, que, espelhado no pai,
iniciou a prática desta mo

dalidade há 3,5 anos, com

intenção de ser um compe
tidor em travessias", destaca,
enfatizando que o objetivo
foi alcançado, pois já atuou
em 12 eventos.

(FABIANE RIBAS)

]ARAGuA DO SUL -

Neste final de semana, o li

toral catarinense foi palco de
duas travessias. Apesar do
mau tempo, aproximada
mente 200 nadadores parti
ciparam da competição rea

lizada na praia de Piçarras,
no sábado, e da Travessia de
Barra Velha, no domingo.
As disputas contaram com

a atuação de nadadores dos
Estados de Santa Catarina e

do Paraná.

A Academia Impulso
esteve representada por 23
nadadores na Travessia de

Piçarras. Todos os atletas

obtiveram êxito ao percor
rer a distância de 1,7 milme
tros. Cabe ressaltar os bons

resultados de Marlise Kle

mann e Geane Maria Lenzi,
que conquistaram troféu de

primeito e terceiro lugares,
.respecrivamente, na catego
ria acima de 35 anos. Fernan

do Radunz garantiu a quarta
colocação na categoriamais
de 25 e obteve o melhor

'resultado do Grupo Impul-

.

' Divulgação
Adolar (D) e Pyter após a travessia em Barra Velha

Luiz Spézia, José Luiz da

Silva, Gerson Luiz Soares e

Marlise Klemann, esta que

conquistou troféu de pri
meiro lugar na categoria
mais de 35 anos.

-Astravessias reúnem

jovens e adultos de todas as

idades. Jovens a partir de 12

anos podem participar de

eventos desta natureza, sem,

soo Ele nadou os 1,7 mil

metros em 20'55.

A Travessia de Barra

Velha, com percurso de 2,5 ,

mil metros, contou com a

presença de pouco mais de

cem nadadores. A Acade
mia Impulso esteve repre
sentada potJoséCarlos Fa
gundes, Luciano Richter,
Anderson Maestri, Pyter

FCCpromove competição deMountainBikeno litoralNorte
vereiro. Na segunda etapa,
dia 2, os competidores se

deslocarão por meio de

balsa, fazendo a travessia da

Baía da Babitonga, com 48

quilômetros de percurso.
Mais informações na

Federação Catarinense de

Ciclismo, pelo telefone (047)
422-0137.

Norte do Estado. A disputa
será desenvolvida em duas

etapas, num total de 87 qui
lômetros. A primeira será

entre Itapoá e a Vila da

Glória; na parte continental
de São Francisco do Sul,
numa distância de 39 quilô
metros. Esta prova será de

senvolvida no dia 1 de fe-

]OINVILLE - As inscri

ções para o Santa Catarina
'

Mountain Bike Beach ficam

abertas até dia 31 de janeiro,
com taxa de R$ 20,00 por
atleta. Também serão aceitas

inscrições momentos antes

da largada, mas neste.caso a

taxa passa a R$ 40,00. Será
oferecido alojamento aos

, primeiros 80 inscritos. Com

petição organizada pela
,FCC (Federação C::atarinense
de Ciclismo), este evento

abre no começo de feverei
ro o calendário de competi
ções de 2003. Mais uma vez,
as atividades da entidade

começam com a Mountain

Bike, concentrada no litoral

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

AVISO DE LICITAÇÃO

Estado, de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

AVISO DÉLlCITAÇÃO
Processo Adm, Nº.:4/2003
Edital: TOMADA DE PREÇOS PARA ÇOMPRAS E SERViÇOS
Nº.:-4/2003
Tipo: Menor Preço/Preço Global

Objeto: SERViÇOS DE ROÇADA E LlMPFZA
Entrega dos Envelopes: 09:00 horas do dia Doze de
Fevereiro de 2003.
Abertura dos Envelopes: 09:15 horas do dia Doze de
Fevereiro de 2003.
O edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte
endereço e horário: Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias

úteis, ,de Segunda à Sexta, das 08:30 às 12:00 e das
13:30 às 16:30 horas, ou pelo fone 373-0247.

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

,
'

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Adm. Nº.:1/2003
Edital: TOMAOA DE PREÇOS PARA COMPRAS E SERViÇOS'
Nº.: 1/2003

'

Tipo: Menor Preço/Por item

Objeto': AQUISiÇÃO DE COMBUSTíVl;l
Entrega dos Envelopes: 15:00 horas do dia Doze de
Fevereiro de 2003.
Abertura dos Envelopes: 15:15 horas do dia Doze de
Fevereiro de 2003.

'

O edital é esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte
endereço e horário: Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias
úteis, de Segunda à Sexta, das 08:30 às 12:00 e das
13:30 às 16:30 horas" ou pelo fone 373-0247.

Processo Adm. Nº.:5/2003
Edital; TOMADA DE PREÇOS PARA COMPRAS E SERViÇOS
Nº.: 5/2003
Tipo: Menor Preço/Por item

Objeto: AQUISiÇÃO DE COMBUSTíVEL
Entrega dos Envelopes: 14:00 horas do dia Doze de
Fevereiro de 2003.

J Abertura dos Envelopes: 14:15 horas do dia Doze de
Fevereiro de 2003.
O edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte
endereço e horário: Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias

úteis, de Segunda à Sexta, das 08:30 às 12:00 e das
13:30 às 16:30 horas, ou pelo fone 373-0247,

Guaramirlm, 27 de janeiro de 2003. Guaramirim, 24 de janeiro de 2003. J Guaramirim, 27 de janeiro de 2003.
,

FABIO DIAS ANDRADE

COMISSÃO PERMANETE DE J..I çÃO 2003

, FABIO DIAS ANDRADE

COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO 2003
FABIO DIAS ANDRADE

E
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• REUNIÃO: ENTIDADE REAUZOU NA SEXTA-FEIRA A PRIMEIRA REUNIÃO DO ANO COM OS DIRIGENTES DE CLUBES

Inadimplentes têm até o dia 31

para se legalizarem com a UF
JARAGuA DO SUL -

ALJF (LigaJaraguaense de
Futebol) realizou, sexta
feira passada, a primeira
reunião do ano com os di

rigentes de clubes. O presi
dente da entidade esporti
va, Rogério Tomazelli, diz
que convocou apenas
aqueles que participam ati

vamente da Liga, soman
do 11 representantes, sen
do que apenas cinco com

pareceram (Tupy, Cruz de
Malta, Flamengo, Caxias e

Ponta Preta).
No primeiro momen

to do encontro, Tomazelli
mencionou os dois últi

mos -anos de atuação da

entidade, as conquistas, a
legalização do estatuto,
entre outros pontos positi
vos. "Também aproveitei
para expor os projetos que
tenho para os próximos
dois anos. Pretendo elabo
rar um banco de dados,
implantar uma galeria ou

'

museu com toda história

da Liga, além de informa

tizar toda estrutura", diz,
enfatizando que para isso

precisa contar com apoio
dos clubes. "Temos de tra
balhar em conjunto e, pelo
que percebi, as pessoas que
participaram do encontro

se conscientizaram da

Tomazelli diz que precisa do apoio dos clubes para dar continuidade aos trabalhos

necessidade de nos unir",
reafirma.

Tomazelli informou

que o valor da anuidade

está estipulado em R$
500,00 e deve ser pago à

vista até o dia 10 de feve

reiro, Os clubes que decidi

rem pagar aos poucos

podem fazer parcelamento
até 12 vezes de R$ 60,00,
que devem ser quitados até
o dia 15 de cada mês. "Para

aqueles que parcelarem, o
primeiro pagamento será

de R$,120,00, até o dia 15

de fevereiro, contando
com o mês de janeiro",
explica o presidente. Com
relação aos inadimplentes,
Tomazelli comunica que os

clubes que estão em débito

com a entidade devemen

trar em contato até o dia

31 deste mês, para legalizar
a situação, "Do contrário,
será feito o desfiliamento

do clube, vamos acionar o

Departamento Jurídico e

os nomes dos clubes ina

dimplentes serão divulga
dos na imprensa", alerta.

A reunião de sexta-feira

serviu também para
discutirem o calendário de

atividades deste ano e

estipular algumas datas de
conselhos técnicos. O

primeiro ficou agendado
para ser realizado no dia

14 de fevereiro, oportuni
dade que serão abordados

assuntos referentes ao

campeonato da segunda

divisão e veteranos.No dia

21 do mesmo mês, acon
tece o congresso técnico

da Taça dos Municípios,
que vai envolver cidades

como Jaraguá do Sul, Co

rupá, Schroeder, Massa
randuba e Guaramirim.

"Se alguma dessas cidades
não inscrever equipes,
vamos convidar Pomero
de para participar. destas
disputas, mas a intenção.
primeira é fazer um carn

peonato com grupos
apenas da Microrregião
do Vale do Itapocu", res
salta o presidente .:
A Taça tem data pre

vista para começar no dia

23 de março.
(FABIANE RIBAS)

FCF realizou reunião com os árbitros da entidade
A diretoria da FCF (Fe- enfatizaram a importância árbitros de 10 até 90 dias, nadar da comissão de

deração Catarinense de da descrição dos fatos 'no pelo preenchimento incor- Arbitragem da FCF, José
Futebol) realizou na sema- relatório da partida, Deve reto do relatório da par-, Carlos Bezerra, falou sobre
na passada, em Balneário ser simples, objetiva e tida, as, atuações da primeira
Camboriú, uma reunião, especificar principalmente Depois das orientações roda'da e deu orienta�ões
conduzida pelo presidente a intenção da jogada vio- dos procuradores, o dire- técnicas aos árbitros. Foi ri-

da entidade, Delfim de lenta, É com base nas tor jurídico da FCF, Ro- goroso e destacou a proi-
Pádua Peixoto Filho, com anotações do árbitro que drigo Capela, falou sobre bição do uso de anéis, co-
as árbitros e árbitros assis- os procuradores enqua- a cartilha de Instruções lares e acessórios em geral, '

tentes do seu quadro de drarão os infratores. Os Normativas paraÁrbitros
'

nó uniforme dos atletas. A

arbitragem. As primeiras procuradores deixaram da FCP. As normas pas- palestra do escritorMário
orientações foram dos claro que serão rigorosos sam desde a presença dos Franciscon encerrou a

procuradores do TJD e irão denunciar os árbitros profissionais de imprensa' reunião,

(Tribunal de Justiça Des- ao TJD da FCF pelo Arti- no campo de jogo, até Ele, falou sobre sua

portiva) da Federação, Eu- go 321 do CBDF (Código cópias do relatório de jo- obra: Futebol, Regras e Le-

gênio Ludoux Pereira e Brasileiro Disciplinar do go, em caso de extravio. glslação, que em 2002 che-

Valdir Luís Zanella. Eles Futebol), que suspende os Na seqüência, o coorde- gou à 14a edição.

TERÇA-FEIRA, 28 de janeiro de 2003

Malweeavalia possibilidade I
IIde atuar num torneio no PR !

]ARAGuA DO SUL - A

equipeMalwee está estudan

do a possibilidade de par

ticipar de um torneio na ci

dade de Cascavel, Paraná,
.

no início de fevereiro. A

intenção é preparar os atletas

para as finais da Taça Brasil
de Futsal, que acontecem a

partir do dia 10 de março,
emJaraguá do Sul,Acomis

são técnica' deverá se pro
nunciar esta semana confir

mar ou não a participação,
O técnico Fernando Fer

reti disse estar muito satis

feito com o potencial técni
co do time apresentado na

pré-temporada em São Joa
quim.j'Ogrupo possuimui
ta qualidade e espero voltar

'

no dia 31 de janeiro para co
meçar os treinos técnicos

com a rapaziada prepara-

da," O, único desfalque da
Malwee é o ala Clemilton,
que está recuperando-se de '

uma lesão no púbis, mas o ,

atleta não irá passar por

processo cirúrgico .

A rigor aMalwee só tem

dois amistosos marcados

para fevereiro. No dia 13,
recebe a Anjo Química, e,

no dia 15, faz a partida de

volta emArroio do Silva, no
Sul do Estado. De 17 a 21

de fevereiro, o time deverá

jogar um torneio de verão

em Capão da Canoa, Com

o time treinando fora, as

obras de reforma do Giná

sio Wolfgang Weege estão

em fase final de conclusão,

Além do novo teto, a qua
dra passou por um proces
so de recuperação visando

evitar escorregões,

Resultados do Catarinense

neste final de semana
O Atlético Hermann

Aichinger venceu o Joinvil
le, jogando em casa, e é lí

der do grupo A do Cam

peonato Catarinense 2003,
, com 100% de aproveita
mento. Resultados da 2"

rodada: Grupo A: Tuba

rão 4 x 2 Criciúma, RAie

chinger 1 X O Joinville, Avaí
1 x 1 Figueirense. P_elo gru
po B, Alto Vale O x 2 Cha

p_ecoense, Lages 1 x 1

Marcílio Dias e Caxias 1 x

1 Tiradentes, A próxima
rodada será amanhã, às

20h30, Pelo Grupo A en

frentam-se joinville x Cri

ciúma, Figueirense x Tuba
rão, R Aichinger x AvaL

No grupo B, também às

20h30, confrontam-se

Chapecoense x Tiradentes;
Marcílio Dias joga com

Caxias e Alto Vale enfrenta

o Lages, no estádio Alfre

do João Krieck, em Rio

do Sul.
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