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Centenas de pneus de grande porte estão depositados no aterro controlado da Vila Lenzi. A Gerência de
Meio Ambiente estuda novas formas de tirar o material de circulação sem agredir o meio ambiente

Gerência de Meio Ambiente
analisa destinação de pneus
o gerente de Meio Ambiente da Prefeitura de

Jaraguá do Sul,Robin Pasold, espera encontrar uma
solução para o problema de destinação dos pneus
de grande porte, que, por' enq:uanto, estão empi-

lhados no aterro controlado da Vila Lenzi. Pasold.

explica que a Prefeitura só tem aceito os pneus

por uma questão de saúde pública.
PÁGINA 5

Vítimas do sinistro pedem auxílio à comunidade jaragu-aense para conseguir lugar para morar, e móveis

Fogo destrói uma residência e deixa duas famílias desabrigadas
o pedreiro LauroBorges da Cruz, 41 anos, e amulher,

a empregada domésticaMaria Isabel Tosta, 41, perderam
grande parte de seus móveis durante incêndio ocorrido

no domingo à tarde, por volta das 16h15, na Rua José

.

André dos Reis, próximo ao Salão União. Na parte da
frente da casa, residiam ainda mais um casal, com dois

filhos, sendo que a mulher está grávida de oito meses.

PÁGINA 11

Jogador Falcão participou do

primeiro treino físico após a pré
temporada, realizado ontem, no

Parque Malwee. Hoje, às 19h30,
acontece apresentação dos
atletas e dos uniformes desta

temporada, na Caraguá Veículos.
Página 12

CE deve investigar
carrie da merenda

A Câmara deVereadores pode
rá constituir uma CE (Comissão
Especial) para averiguar o que acon
teceu com mais de mil quilos de

carne da merenda escolar, com pro
blemas de conservação.

PÁGINA 3

Centro Vida será

referência na região
o secretário municipal de Saú

de, AirtonWeber Silva, comemora
o inicio do ano com a certeza .da
construção do Centro Vida, que
vai reunir todas as especialidades.

PÁGINA 5

Sociedade Aliança
tem nova diretoria

A SER Aliança, localizada no
Rio Cerro, elegeu recentemente

sua nova diretoria. Entre as metas

estabelecidas, destaque para o in

cremento em suas atividades.

PÁGINA 6

�US$ DÓLAR

Moedas
COMPRA VENDA

COMERCIAL 3.5100 3.5200,
PARALELO 3.4600 3.5300

TURISMO 3.4100 3.5300
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Não à "guerra de Bush"
SÉRGIO LUIZ HOMRICH DOS SANTOS - Jornalista

"A construção de \lm outro mundo é possível, contra a

militarização e a guerra." Este foi o lema do III Fórum Social
Mundial ocorrido em Porto Alegre (RS), de 23- a 27 de

janeiro/2003, e que reuniu mais de 100 mil pessoas (30 mil
delegados e 70 mil ouvintes) do Brasil e de outros 126 países,
distribuídos nos mais de 1,7 mil eventos (entre conferências,
debates e oficinas). Ainda é possível sonhar com um novo

mundo, onde a diversidade seja respeitada. A multiplicidade
.

de etnias e o encontro. de pessoas dos mais diversos países
fizeram ecoar ao mundo inteiro o grito contra a

. militarização, .a guerra e o terrór que ameaçam a vida no

planeta.'
.

As. conferências do Fórum Social Mundial costumam
reunir 15 mil, às vezes, 100 mil pessoas em um único local.
Muita gente se contenta em colocar o fone de ouvido e

acompanhar a tradução simultânea do lado de fora dos

amplos auditórios da PUC (Pontifícia Universidade

Católica), ou do auditório Araújo Viana, uma grande concha
acústica construída em meio às árvores do' Parque da

Redenção. Com capacidade para abrigar até 20 mil pessoas,
o Ginásio Gigantinho, do Internacional de Porto Alegre,
fica pequeno diante do imenso público que está ali para
acompanhar, ver e aplaudir os conferencistas.

Grandes pensadores da esquerda mundial, cientistas,
escritores, dirigentes de Organizações Não-governamentais
do mundo inteiro discutem no Fórum Social Mundial uma
alternativa a este- modo norte-americano de ser capitalista', ,

competitivo e destruidor da natureza, e que está prestes a

nos impor mais uma guerra mundial, mesnio que ninguém
a queira. A guerra de George Bush é a guerra pelo petróleo,
na cabeça do louco presidente é a consolidação do "seu

império". O mesmo império. também simbolizado em

multinacionais como a Monsanto, que já patenteiam
sementes transgênicas que não se reproduzem mais.

Jaraguá do Sul esteve representado no Fórum Social por
lideranças expressivas dos movimentos sindical e .popular,
dada a importância do evento. Entre elas, a do deputado
estadual Dionei Walter da Silva (PT), do vereador José
Pendiuck 'dos Santos (PT), dos dirigentes sindicais José
Pedro Soares (Vestuário), Ana Maria Roeder e Cleber
Zimmermann (Empregados !lo Comércio), Idinei Petry
(Servidores Públicos Municipais), a formanda em Serviço
Social pela Furb, Cristiane Mussinato, a assessora .do

deputado Dionei, Leonor Barbosa, o vice-presidente da

CNM/CUT (Confederação Nacional dos Metalúrgicos), Jair
Mussinato, Sérgio Luiz Homrich dos Santos (Sindicato dos

Jornalistas/SC), e tantas outras.
.

A grande estrela do Fórum foi sem dúvida o presidente
,Luiz 'Inácio Lula. da, Silva, que falou a uma multidão

,:;, '. aproximada de 1QO mil pessoas, no Anfiteatro Pôr-do-Sol,
, às margens do Rio Guaíba, na tarde do dia 24 de janeiro.

. Entre outros pontos, ele destacou que o Fórum Social

"

Mundial "é o maior evento político realizado na história

I,: contemporânea". O IV Fórum Social Mundial, em 2004, será
realizado na Índia, devendo retornar a Porto Alegre em 2005.

',,\.
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Pelo interesse da comunidade
Jaraguá do Sul corre o risco

dever inviabilizado oProjeto do
CRDR (Centro de Reciclagem
e Destinação de Resíduos), em
função de posições. sustentadas
por pseudolíderes que; motiva
dos por interesses visivelmente

políticos e outras razões, ainda
não completamente entendidas,
contestam sistematicamente a

intenção do Executivo Munici

pal de instalar aquela unidade na
Tifa do Funil, no Bairro Nereu

Ramos. Alimentada muito mais

pela voz. dessas lideranças do

que pelos anseios das famílias
da Tifa do Funil, a oposição ao

projeto virou tema recorrente de
debates e motivo de recursos

judiciais, atrasando a disposição
do prefeito Irineu Pasold de
solucionar uma das grandes
deficiências de Jaraguá do Sul,
uma verdadeira mancha na

propalada qualidade de -vida do

Município, que é o problema da

destinação final e adequada para
o lixo.
A questão da modificação

ambiental que o projeto poderá
acarretar dev� se éorrigir com
medidas' compensatórias visan:...
do minimizar o efeito. Pelo que

divulgamos no CP até agora,

r· A questão da
modificação ambiental
que oprojetopoderá
acarretar deve se

corrigir com medidas

compensatórias visando
minimizar o efeito .J

sempre ouvindo os dois lados

envolvidos nessa pendência,
parece ser o único aspecto em

que se baseiam os opositores do
projeto, esquecendo-se que
existe toda uma,comunidade
dezenas de milhares de pessoas
-interessada em queo Execu

tivo solucione essa questão,
mesmo que implantando aquela
unidade no Bairro Nereu Ra

mos. O argumento utilizado

pelos técnicos da Prefeitura, e

que parece convincente, é que

seja onde for instalado oCRDR,
em qualquer uma das localida
des jaraguaenses, algum tipo de

problema ambiental irá aconte

cer. Mas. que poderão ser

bastante minimizados se o

projeto do CRDR for executado
e bem executado (e consiste, jus
tamente nisso, a imensa

responsabilidade da Prefeitura).
Em outras palavras, mudar a

'localização do CRDRpara outra

comunidade será simplesmente
transferir o problema.
j á mencionamos neste

mesmo espaço, em outra oca

sião, que a Prefeitura terá que
cercar-se de pessoal realmente "

conhecedor das modernas

técnicas de destinação e

tratamento do lixo (fugindo dos
conhecidos picaretas de plantão�J
para q�e o complexo de obras

do CRDR, com galpões e toda

uma infra-estruturapara transfo-
I,

rmação de matérias orgânicas e

separação de materiais reciclá

veis, funcione bem. Para tanto,
terá de ficar muito atenta ao

realizar a licitação para contrata
ção desses 'serviços, selecionan
do aquela empresa que efetiva

mente apresentar domínio tec- .

nológico suficiente e satisfatório.
C

' .

d lí"· ..

aso contrano, os pseu o -

deres terão motivos para recla- v

mar. Urge encontrar uma so

lução para o lixão, até para que
o governo Pasold não perca a

motivação e empLirre o projeto.
com a barriga, como. outras
administrações fizeram. O �l
interesse da comunidade deve',
ser visto no seu conjunto, nesse
caso, Lembremo-nos disso.

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

CORREIO DO POVO
Publicado desde 1919

Diretor-presidente: Eugênio V. Schmõckel

REDAÇÃO E OPTO. COMERCIAL: Rua Coronel Procópio
.

Gomes de Oliveira, 246, Centro - CEP 89251-200 -

Caixa Postal19 - C EP: 89251-970 - Jaraguá do Sul - SC.

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

E-mails:comercial@jornalcorreiodopovo.com.br
redacao@jornalcorreiodopovo.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
Te/. 370-7919 - 370-7944 Fax: 370-9389

-�-
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



,
TERÇA-FEIRA, 4 de fevereiro de 2003 POLÍTICA._'----------------------------------------------------��

o vice-prefeito Adelino Hauffe (PMDB)' assumiu a

chefia do Executivo Municipal em Corupá, por 30,
dias, período em que o prefeito Luiz Carlos Tamanini

.' (PMDB) deverá ausentar-se, em férias. O ato de
transmissão de cargo foi realizado ontem pelamanhã,
na Prefeitura, e contou com as presenças de assessores
diretores do Executivo, integrantes do PMDB e

também do PSDB. O presidente do diretório

municipal do PSDB, Donato Seidel, estava presente.
Sinal de que a conversa entre peemedebistas e tucanos

vai de vento em popa, sinalizando para as eleições
"em 2004.

ASSUMIU ABALADO
o vice-prefeito Orlando O vice-prefeito de Jara-
Tecilla (PPB) permanece guá do Sul, Moacir Ber-
à frente do Executivo de toldi (PPB), não esconde a

Schroeder até o dia 22 de preocupação com a si-

fevereiro, na ausência do tuação política instalada

prefeito Osvaldo Jurck desde que O prefeito Iri-

(PMDB), que está apro- neu Pasold (PSDB) anun-

n
veitando a folga para in- ciou rompimento do re-

tensificar contatos políti- lacionamento político

,S) cos e administrativos. Jur- Com .ele, Bertoldi diz sen-

ck pretende procurar au- ,
rir-se "traído" pelo pre-"

\; toridades na capital do ' feito e que, em função dosi

Estado e até em Brasília, últimos acontecimentos,
se for o ,caso, para tratar nem tem dormido direito.
da liberação de recursos Outra preocupação de

estaduais e federais asse- Bertoldi é a situação do

gurados em convênios. PPB no Estado, abalado
Entre eles, o que trata da pela derrota nas eleições e

obra do ginásio de es- ameaçado de sétias defec-

portes de Schroeder L ções de deputados.

ENTRE ASPAS
"Em uma semana, haverá uma posição do
Ministério dos Transportes. A expectativa é
pelo recomeço imediato dos trabalhos."
(Deputado federal Carl ito M erss -- PT -

fazendo relato de audiência mantida com o

ministro dos Transportes, Anderson Adauto, em

Brasília, quando foi solicitada a conclusão da
obra do acesso Sul, em Joinville)

ERRAMOS :

o assessor de Planejamento, Roberto Leu,
inspecionou obra de esgoto e água em co

munidade de Massaranduba, e não em Gua-

ramirim, conforme publicamos na última edição,
na capa.

Dr. Pedro Chuji Niahimori
CRM 2678

Dr.
,
:Ivo KDut Andera Júnior

CRM 8879
, Dr. Daniel Antonio Wulff

CRM 8835

•

•
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I PROVIDÊNCIAS: DEPUTADO ESTADUAL TEM APOIO DE CARlITO MERSS EM CONSULTA AO IBGE

Impasseda Vda Amizade entre

as primeiras tarefas de Dionei
]ARAGUÁDO SUL/FLO

RIANÓPOLIS - Buscar

solução para o impasse
que vivem os moradores
da Vila Amizade, na divi
sa de Schroeder e Guara

mirim, é uma das primei
ras tarefas do deputado
estadual Dionei da Silva,
que totno� posse, sábado,
naAssembléia Legislativa.

. Dionei solicitou que as-

sessores consultem osmo

radores sobre aquilo que
realmente desejam: se a

comunidade deve perma
necer com Guaramirim,
conforme a atual legisla
ção impõe, ou voltar a

pertencer a Schroeder.
Dionei também pediu

o auxílio do deputado
federal Carlito Merss (PT)
para verificação de infor-.

mações no IBGE (Institu
to Brasileiro de Geografia
e Estatística), se for pre
ciso, e tenciona conversar

com os prefeitos de Gua

ramirim,Mário Sérgio Pei
xer (PFL), e Schroeder,
Osvaldo Jurck (PMDB).
Uma possívelmedida judi
cial também está sendo

estudada, segundo o de

putado, porque a comuni

dade não pode continuar

nessa pendência. Em bre-

Divulgação

Deputado estadual Dionei da Silva assina o termo de posse na Assembléia, sábado

ve, a Prefeitura de Schroe

der, legalmente já impedi
da de fazer novos investi

mentos na localidade, terá

que desativar os serviços
na área, deixando os mo

radores em dificuldades.
Na Assembléia, Dio

nei comemora a eleição de
Volnei Morastoni (PT) :

para a Presidência da Casa,
numa negociação articula

da com oPMDB, e apossi
bilidade de o partido igua
lar-se ao PPB em número

de representantes (PT e
'

PPB têm hoje as maiores
bancadas, ambos com

nove deputados). Com
chances de ficar em maior

número, se os pepebistas
perderem Gilmar Knaesel

e sofrerem a defecção de
mais algum deputado.

O deputado petista
quer exercer a presidência
da Comissão de Educa

ção, Cultura e Desporto,
além de participar de

outros grupos de trabalho,
como as comissões de

Finanças e Agricultura. O
partido tem direito a

indicar dois representan
tes para cada comissão da

Assembléia, que são

várias. Dionei já confir

mou oito nomes que irão

assessorá-lo. A chefia do
,

escritório de serviços em

Jaraguá do Sul ficará com

Leoni Silva. Na assessoria

de imprensa, atuarão as

jornalistas Maria Helena

deMoraes aaraguá do Sul)
e Lisandrea Costa (Floria
nópolis). Charles Longhi,
ex-diretor da Câmara de
Vereadores de .Guarami

rim, participa do grupo.
RENOVAÇÃO -, Da

bancada de nove deputa
dos, cinco são novos elei

tos e quatro reeleitos. As

sessões ordinárias iniciam

dia 18 de fevereiro na As

sembléia, mesma época
em que a maioria dos le

gislativos municipais fin

dará o recesso.

Câmarapoderá formarCE para apll1?ato que houve com a carne

]ARAGUÁ DO SUL - O

presidente da Câmara de

Vereadores, Carione Pava
nello (PFL), o Cacá, disse
ontem que poderá ser

constituída mais uma CE

(Comissão Especial) no

Legislativo, dessa vez �om
a finalidade' de esclarecer
fatos e apurar responsabi-.
lidades em relação ao que
houve com a carnemoída

que seria utilizada na me

renda escolar, sob suspeita
de deterioração. Segundo
Pavanello, alguns verea-

dores já se manifestaram

pela instalação da CE, o
que deverá ser confirmada
ainda esta semana.

O produto foi aparen
temente prejudicado pela
paneno sistema elétrico da

câmara fria onde estáguar
dado, no almoxarifado da
Prefeitura.

O problema aconteceu
no dia 21 de janeiro,
quando ocorreu uma que
da de energia na região da
Barra do Rio Cerro, onde
está localizado o equi-

pamento de conservação
de alimentos da merenda

escolar. "Um incidente

,

envolvendo 1,5 mil quilos
de carne não pode passar
assim despercebido, sem
uma verificação mais aten

ta da Câmara de Vereado

res", assinala Pavanello,
destacando que a forma-ção
de outra CE Gá existe uma

funcionando para averiguar ,

o funcionamento do sistema
de estacionamentopago no ,

centro da cidade), faz parte
da nova linha de conduta

que ele tenta imprimir no
Legislativo, "de seriedade e

muita responsabilidade".
Conforme Pavanello, a

Presidência da Câmara

passará a agir com mais

rigor do que os vereadores
estavam acostumados. Ele

dá como' exemplo os

pedidos de informações ao
Executivo. "Toda vez que
um pedido de infor-mação
não for atendido, procura
remos aJustiça para as

medidas cabíveis",- pro
mete .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IPREMIAÇÃO: MAIS DE 900 CRIANÇAS PARTICIPARAM DA PROMOÇÃO REALIZADA NO NATAL

Marisoldivulga vencedores
da Promoção "Um MegaNatal"

Garoto Cleiton quando recebia à seu prêmio

]ARAGuA DO SUL - A

Mega Store Marisol entre

gou, no mês passado, a

premiação da Promoção
MegaNatal. Foram mais de
900 crianças com até 14

anos que participaram da

promoção colorindo um

desenho para decorar a

grande árvore de Natal, que
estava na loja, e completan
do a frase "Um MegaNatal
, "
e....

De acordo com a res

ponsável pelas relações ins
titucionais, TatianaWerle, os
vencedores das quatro
melhores frases já recebe

ram seus prêmios. O pri
meiro lugar ficou com Clei

tonJúnior da Silva, oito
anos. Como prêmio ele

recebeu um aparelho de
DVD Panasonic, é a fràse

vencedora foi: "Um Mega-

Natal é ... Andar com o Pa

paiNoel no seu trenó, e en
trar na Tv, bem onde estão

os meninos pobres que
choravam porque nunca

ganharam um presente de

Natal."

Diego, Lutzki, 13 anos,
recebeu um videogame
Play Station Sony, com a

frase: "Um MegaNatal é

feito de pequenas coisas,
que, somadas, se tornam

Mega." Como terceiro lu

gar ficou' Iam Ferrari, 12

anos, que foi premiado
com a frase "Um MegaNa
tal é um sonho mágico, em .

que tudo se realiza, tudo
acontece." E em quarto lu

gar Carolina SchmidtMen

des de Melo, 7 anos, com a

frase "Um MegaNatal é

acreditar que todos os dias

podem ser Natal."

Diogo Czernay Rodrigues
No dia 30 de janei

ro, Deus levou para o

seu lado o noss<?, queri
do Diogo, após 190

dias em estado de co

ma na luta contra a Sín- .

drome de Reye, doença
que o acometeu subi

tamente. Foram seis

meses terríveis para
todos os que acompa
nharam o nosso dia a

dia. As notícias eram

sempre desagradáveis, momeritos de verdadeiro sufoco.
As pioras do seu quadro clínico, faziam com que
informássemos as pessoas do risco de vida, ao mesmo

tempo que implorávamos que elevassem suas preces aDeus
no sentido de minorar o sofrimento de nosso pequeno
herói. Recebemos o carinho e a atenção quase que diariamente
de pessoas corno a irmã Aparecida (Florianópolis), frei
Hugolino (Florianópolis), padreMarcelo Rossi (SP), padre
Gilmar(GO), padre Leo (RJ), entre outras que nas horas
mais difíceis nos transmitiam a paz.

As correntes de orações para a recuperação do Diogo
ultrapassaram os limites de nosso Pais, mas, infelizmente,
para nós que ficamos, prevaleceu a vontade' divina de levá
lo para o seu lado. Do Diogo restará para sempre a

lembrança dos momentos de alegria que ele nos

proporcionou com as suas atitudes e brincadeiras, gestos e

companhia, que apesar de muito rápida foi o suficiente

para nos ensinarmuitas coisas. A principal, com certeza, foi
a vontade de viver, pois nestes seismeses conseguiu superar
dezenas de intercorrências gravíssimas, as quais osmédicos
pensavam ser fatais.

Apesar de ser uma criança, demonstrou uma enorme

*14/3/1995 +30/1/2003

coragem nos momentos mais difíceis, coragem esta que
não encontramos até mesmo em pessoas adultas. Sabendo

que não estávamos preparados para a sua ausência, sofreu
durante seis meses e foi nos preparando lentamente para a

sua partida.
A dor é muito forte, imensurável, e, sem dúvida, apesar

de diminuir com o passar do tempo, ela será eterna. Resta

nos pedir aDeus que ilumine os caminhos do nosso querido
Diogo, para que ele descanse em paz ao lado do Senhor e

dos anjos do céu, os quais temos toda a certeza o acolheram
como membro, e acreditarmos na idéia de que um dia
todos nós o reencontraremos.

Gostatiamos de agradecer as centenas de pessoas, até
mesmo aquelas que nem conhecemos, que tentaram, através
de sua fé, conversar com Deus e tentar convencê-lo a deixar
o Diogo, de apenas sete anos, por mais algum tempo entre

nós.

Agradecemos também a todas as pessoas que se
envolveram diretamente na tentativa de curar o Diogo,
como os médicos do Hospital e Maternidade Jaraguá, que
o atenderam nos momentos iniciais da doença.
Agradecemos especialmente aos médicos, enfermeiros e

auxiliares da UTr cirúrgica e da UTr gelial do Hospital .

Pequeno Príncipe, de Curitiba, pois lutaram durante estes

190 dias para nos devolver o Diogo com vida, e, temos a

certeza, que de tudo fizeram, pois. como pai e médico

acompanhamos em tempo integral seus procedimentos.
não vamos nomear ninguém pois ainda, atordoados que
estamos pela perda de nosso filhó, com certeza acabaríamos

esquecendo alguma pessoa.
Que Deus abençoe a todos vocês, e muito obrigado

pela dedicação e o carinho que demonstraram para com o

nosso anjo.

Dr. Glenio, Matiza e Maria Luiza

.
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'INFOR

2 a 6 de junho - Formação de Auditores Internos
9 a 12 de junho � Planejamento e Controle da

Produção.
16 a 19 de junho - "Ler" e Ergonomia
23 a 27 de junho - "Emporwerrnent" - obtendo

resultados através das pessoas

'Programação de cursos Apevi (Associação das
. .

Micro e Pequenas Empresas do Vale do Itapocu)
e Sebrae (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas) 2003. Os cursos são realizados no

Cejas (Centro Comercial de Jaraguá do Sul). Para
obter mais informações o telefone para contato

é 371-1044.

17 a 20 de fevereiro - Motivação Pessoal,
Profissional x Trabalho em Equipe
25 fev. e 11 e 18 de março - Contabilidade para
não contadores
24 a 27 de fevereiro - Liderança: Gestão de

Equipes de Trabalhos'

10 a 13 de março � Custos e Formação do Preço
de Venda na Indústria

24 a 27 de março - Como Falar em Público

"Noções de Oratórià"
17 a 21 de março - Construção de Equipes de
Trabalho

1 a 3 de abril- Vendas face a face

8 de abril - Palestra "Eu Feliz Cliente Feliz"

7 a 10 de abril - Gestão de Cargos e Salários.

14 a 16 de abril-:- Capacitação de Recepcionista
e Telefonista

.[112 a 15 de rnaro - Noções de Negócios
Internacionais

6/13/20 de maio - Tributos e Impostos nas

Empresas e Pessoal Física

19 a 22 de maio - Técnicas de Atendimento ao

Telefone

26 a 29 de maio - Merchandising e Promoção de

Vendas

f1i 9JJv��fb. JI.�"-.Y CRM: 3059 - CPF: 468859357/00 ! rI

l\1éclico Oftalrnologfsta• L_

Especialização:Hospital de.Clínicas Estado do Rio de Janeiro
e Curso na Sociedade Brasileirá de Oftalmologia do Rio de Janeím

Fone: (041) 215-1150
Av; MoI. Deodoro, 776 • Solo 12 • Ed. Moximunn Cente!' I

CORREIODOPOVO
Há 83 anos servindo a.

comunidade da

Região do Vale do Itapocu
')Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Professores participam
de integração na Unerj

]ARAGuA no SUL, - ações institucionais da

Hoje, será realizada uma Unerj.
conferência sobre "Ética e Nas semanas seguintes,
docência no ensino supe

rior", ministrada pelá pro
fessora Terezinha Rios, da
Pontifícia Universidade

. Católica, de São Paulo, a

partir das 19 horas, no
auditório localizado no

bloco "E". O evento mar

ca o retorno dos professo-
res da Unerj (Centro Uni

versitário de Jaraguá do

Sul) à instituição de ensino.

A atividade está sendo co

ordenada pelo NAP (Nú
cleo de Assessoramento

Pedagógico), e integra a

programação do Projeto
Integração na Docência.

A programação pros

segue nos dias 5, 6 e 7, com
o objetivo de aproximar os
professores iniciantes com
o ambiente acadêmico e

f[ �nformá-los sobre as po

líticas, metas e principais

ainda em fevereiro, aconte
cerão oficinas pedagógicas
com a participação de

. todos os professores de ca

da colegiado, focando as

pectos como metodologia
de ensino, avaliação, proje
tos interdisciplinares, ativi
dades diversificadas para

, trabalhar com grupos de

alunos heterogêneos, entre
outras questões.

Outra atividade está

programada para o pe
ríodo de 17 a 20 deste mês.

O projeto de integração
discente pretende apresen
tar aos calouros a estrutura

que eles passam a contar a

partir de agora, e ao mes

mo tempo conscientizá-los

sobre os desafios e com

promissos assumidos a

partir do ingresso na uni

versidade.

Faleceu às 14:00' horas em 1/2 a Senhora Aracy
Moral Piazera com idade de 69 anos, deixando
enlutados o esposo, filhos, genros, noras, netos
e demais parentes e amigos. O sepultamento foi
realizado em 2/2 às 14:00 horas, saíndo o

féretro da Capela Mortuária da Vila Lenzi seguindo
para o cemitério da Vila Lenzi.

Faleceu às 09:50 horas em 1/2 a Senhora Vanda

Angelina Floriani, com idade de 53 anos deixando
enlutados esposo, Sr: Alirio Roriani, 3 filhos, 1

nora, 2 netos, irmãos, cunhados e demais

parentes e amigos. O sepultamento foi realizado
em 2/2 àS.10:00 horas, saíndo o féretro Capela
Mortúaria Vila Lenzl seguindo para o cemitério
da Vila Lenzi.

Faleceu às 08:30 horas em 1/2 o Senhor Orlando
Morbis, com idade de 52 anos deixando enlutados
a esposa, 2 filhos, irmãos, cunhados e demais

parentes e amigos. O sepultamento foi realizado
em 2/2 às 09:00 horas, saíndo o féretro da sua

resídência seguindo para o cemitério Barra do
Rio Cerro.

Faleceu às 21:30 horas em 31/1 o Senhor

Medweiges Decker Duttendorff, com idade de
78 anos, deixando enlutados, 4 filhos, 3 filhas,
2 genros, 23 netos, 9 bisnetos, 1 irmão, 2
cunhados e demais parentes e amigos. O

.

\C sepultamento foi realizado em 1/2 às 16:30
horas, saíndo o féretro da sua resisdencia

seguindo para o cemitério Martin Luther ..

•
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IDIFICULDADES: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NÃO TEM DESTINAÇÃO PARA PNEUS VELHOS

Impasse na implantação do
CRDR dificulta atuação

]ARAGUA DO SUL - O

impasse na instalação do

CRDR (Centro de Recicla

gem e Destinação de Resí

duas) tem acarretado novas

dificuldades à Gerência de

Meio Ambiente da Prefeitu

'ra, que não tem um local

apropriado para depositar os
pneus de grande porte, que,
por enquanto, estão empilha
dos no aterro sanitário daVila

Lenzi. O gerente de Meio

Ambiente,RobinPasold, ex

plica que apenas os pneus pe
quenos são enviados para
Curitiba,mas os grandes ain
da são motivos de preocu

pação. ''Não sabemos ainda

qual a melhor solução, mas
estamos pensando em mis

turá-los ao lixo comum até

acharmos uma destinação
mais apropriada para esse

matetial", argumentaPasold.

Segundo ele, a Prefeitura

somente está aceitando os

pneus no aterro em função
da saúde pública, já que os

fabricantes não se responsa
bilizam. "De quatro pneus
vendidos, eles se responsabi
lizam por apenas dois. Essa
sobra é que caracteriza nosso

problema", afirma Pasold.

Fotos: Cesar Junkes

Recicladora Estela gosta de ler os livros encontrados no lixo

O gerente de Meio Am
. biente informa, no entanto,

que já está concluído um estu

do para a coleta seletiva do

lixo reciclável, que prevê a or

ganização da Associação de

Recicladores, com a criação
de núcleos, que trabalhariam
de forma independente, re
colhendo o material e ven
dendo através da associação.
Atualmente, a coleta da' lixo
reciclável é feita através dos

150 postos de recolhimento
espalhados pela cidade. "As

pessoas levam o material até

um desses postos e o cami

nhão do Jaraguá Recicla re

colhe e leva para o aterro. Lá,

todo o material é separado
pelos recicladores da associa
ção, que atua dentro do

aterro'.', explica o gerente.
A tesoureira da Associa

ção de Recicladores e Com

pradores de Material Reci

clado do município de Jara
guádoSul,JonadabAnanias,
afirma que a entidade tra

balha com 28 associados,
que têm a liberdade de re

vender omaterial arrecadado

para outras entidades, tam
bém. A associação existe des
de 1998, e tem servido co

mo fonte de. renda para
muitas famílias, como a de

Estela Maria Miranda, 22

anos. Ela e o marido trabal

ham para a associação há

alguns anos e não demons

tram arrependimento. "Eu
não tenho preconceito. Con
sigo ganhar uns R$ 250,00
por mês e não sou do tipo
que escolhe serviço", afirma
Estela.

Ela comenta quemui-tas

pessoas jogam coisas boas

no lixo, como livros. "Quan
do tenho um tempo livre

gosto de pegar alguns livros
que encontro no lixo para ler.
Semana passada, até leveium
para casa e estou lendo", ar
gumenta.
(MARIA HELENA DE MORAES)

Prefeitura vai dar. início à construção do Centro Vida
]ARAGUA DO SUL - O

secretáriomunicipal deSaúde,
Airton Weber Silva, informa
que em breve a administração
municipal dará inícioà cons

trução do Centro Vida, um
.

complexo que será erguido
junto ao PAM (pronto Aten
dimentoMédico), localizado
na Avenida Getúlio Vargas, .

anexo ao prédio do INSS

(InstitutoNacional do Seguro
Social). De acordo com o se

cretário, a estimativa é de que
o Centro Vida esteja pronto
em 18 meses após o início da
obra, orçada em R$ 900 mil,"
montante que será pago com
verbas federais e contraparti
da da administração munici
pal de Jaraguá do Sul.

O Centro Vida, ainda se

gundo o secretário, vai ofere
cero atendimento secundário

Secretário Airton Weber Silva: "Obra fica pronta em 18 meses"

dos programas de saúde ofe- de saúde oferecidapelaadmi- Bairro Rio Cerro II, que tam-
recidos pelo Município, com nistraçãomunicipale serárefe- bém vai abrigar o PSF(pro-
aoferta dêmais de15 especia- rênciana região", afirmao se- grama de Saúde da Farnilia),
lidades, entre elas cardiologia, cretário. já implantando em Nereu

traumatologia, nefrologia, or- Ainda de acordo com Sil- Ramos.]oão Pessoa e. Ilha da

topedia, reumatologia, entre va, outra boa noticia é a inau- Figueira.A intenção é implan-
outras. "Esta obra vai repre- guração, programada para tar o PSF em dez comunida-
sentarum avanço na estrutura breve, do posto de saúde do des periféricas do Município .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ITRADIÇÃO: AGREMIAÇÃO DO RIO CERRO É UMA DAS MAIS ANTIGAS DA REGIÃO DO ITAPOCU

Sociedade Aliança mantém
a cultura dos antepassados

]ARAGuA DO SUL -

Manter as tradições ger
mânicas herdadas dos

antepassados e torná-las
conhecidas' entre as

outras etnias sempre
foram os grandes desfios
das diretorias das socie
dades de caça e tiro da

Região do Itapocu. Com
a Sociedade Esportiva e

Recreativa Aliança não

tem sido diferente. A no

va diretoria, que tomou

posse no dia 17 do mês

passado, reconhece, a
necessidade de expandir ,

os horizontes sem, no

entanto, perder a origi
nalidade e as caracterís
ticas que os distinguem
dos outros grupos étni
cos. "Sabemos que o

nosso bairro, hoje, é
habitado por pessoas de
outras cidades e de outras

. .

ongens,mas nem por 1SS0
vamos deixar cair no

esquecimento o que nos

foi legado por nossos

antepassados", confirma
o atual vice-presidente da

sociedade, Waldino,
Hornburg,

Uma das formas de
manter viva a tradição
alemã é a prática do tiro
ao alvo, umamodalida-de
esportiva que congrega
praticamente todos os

Nova diretoria pretende divulgar as atividades da sociedade

associados da Sociedade

Aliança. A primeira
promoção deste ano

acontece no dia1S deste

mês, com o tradicional
ritual de busca ao rei,
seguido de baile. "Pro
movemos quatro bailes
de rei por ano e um baile
de rainha", explica o

diretor sociae, Alcino
Nitzke, 47 anos de vida e

sócioproprietário ' da
Sociedade Aliança desde
os 18 anos de idade. "A
sociedade é o único local
onde a nossa comunidade

pode se encontrar e ter

um pouco de lazer.
Nossas atividades são

sempre voltadas para a

coletividade de nosso

bairro", enfatiza Nitzke.
Além dos bailes, a

Sociedade Aliança tam

bém promove a tarde

cultural, sempre no mês
de maio, quando se

apresentam ao público
todas as expressões cul

rurais desenvolvidas no

Rio Cerro, como dança,
música, artes plásticas e

-

'artesanato.

O principal evento
da Sociedade Aliança
acontece em julho, este
ano, nos dias 19 e 20,
quando é comemorado o

Dia do Colono, durante
um final de semana.

"Nestes bailes o público

chega a três mil pessoas",
exemplifica Hornburg. A
festa já é famosa em toda
a região e conta com a

participação de integran
tes de outras sociedades
de caça e tiro do Vale do

Itapocu.
A Sociedade Esporti

va e Recreativa Aliança
foi fundada oficialmente'
em 18 de maio de 1949,
mas bem antes dessa data

já promovia atividades de
lazer, especialmente a

prática do tiro ao alvo. A
sociedade também ofere
ce aos seus 400 associa
dos espaço para o futebol

suíço.
(MARIA HELENA DE MORAES)

Moconevi se ,prepara para. o Carnaval deste ano

]ARAGuA DO SUL-A
coordenadora do Moco
nevr (Movimento da
Consciência Negra do
Vale do Itapocu), Sandra
Helena Maciel, imagina
que cerca de oito grupos
devam se inscrever para
o desfile de rua do
Carnaval deste ano. "As

inscrições começam ama

nhã, mas eu creio que
participem os mesmos

grupos de sempre", afir
ma Sandra, que comemo
ra pelo segundo ano

consecutivo a parti-
, cipação doMoconevi nos

lucros da festa. "Temos o
direito de explorar o

serviço de bar e cozinha,
dos bailes, que este ano

acontecem em três noi

tes", exemplifica Sandra.
Ainda de acordo com

Sandra, o Carnaval é uma
data especial para a cultura
afrobrasileira, que, na

avaliação dela, ainda é

pouco conhecida na região
e em Santa Catarina. "Em
todo o Estado somos

cerca de 800 mil afro

brasileiros, mas, infeliz
mente, ainda não temos

uma representação que

valorize a nossa cultura",
enfatiza a coordenadora.

O Movimento de
Consciência Negra do
Vale do Itapocu foi cri
ado há pouco mais de
dois anos e a coorde

nação luta para que a

entidade seja reconheci
da como de utilidade
pública. "Felizmente,
aqui na região nosso

trabalho está tendo
visibilidade e a socieda
de já nos reconhece
como parte da formação
da cultura e do progresso
de J araguá do Sul",

ressalta Sandra.
O Carnaval deste ano

emJaraguá do Sul começa
no dia 28 deste mês (uma
sexta-feira) e encerra no

domingo.
A grande novidade

'deste ano é o concurso

,para a escolha do Rei

Momo, que concorre com
a escolha da Ra\..'1ha do

Carnaval, como o evento

mais concorrido.
O desfile é no sábado

à noite, na AvenidaWalter

Marquardt, seguido de
baile no Parque de
Eventos. (MHM)

SAÚDE
O Sesc (Serviço Social do Comércio) de Jaraguá dQ
Sul promove, n� dia 12 deste mês, a primeiraediçãc
deste ano do Sesc Saúde, que acontece sempre n�

segunda quarta-feira de cada mês. De acordo com �

gerente do Sesc local, Mery Laise Warmling, essr

projeto foi instituído em Jaraguá do Sul em 1999
com uma média de 700 atendimentos por mês. Sãe
feitos exames de diabetes, colesterol, acuidade visual
pressão arterial e peso. A cada edição do Sesc Saúde
também acontece uma palestra com temas relativo!
ao bem-estar da comunidade. Todas as pessoas q�{
se utilizam desse programa recebem uma carteirinh

para acompanhamento, que também pode se;

conferido através da Internet.

MUDANÇA
A Prefeitura de Jàraguá do Sul está implantando un

sistema de controle para quem entra ou sai do prédio
Agora, todos que passarem pelo portão principa
recebem crachá de visitante e ninguém entra sem:

devida identificação. O argumento para tal atitude I

de que poderiam vazar informações sigilosas devide
ao entra e sai das pessoas. Na avaliação dos secretário
e gerentes a atitude pode até parecer antipática, ma
necessária diante do volume de pessoas qUI
diariamente cruza o portão de entrada da Prefeitura

(1
RETORNO
Com a proximidade do início do ano letivo, a cidad
volta a seu ritmo normal. A maioria das famílias qUi
estava veraneando está aos poucos retornando par:
suas casas e se preparando para mais uma jornada
A preocupação agora é com a compra do materis

escolar. Quem tiver tempo e disposição não pod
deixar de fazer umapesquisa de preços ede qualidadr
dos materiais oferecidos. Quem não faz questão di
marcas famosas ou de novidades, encontra materia

básico por preços em conta em qualquer papelari
da cidade.jnclusive nas lojas de R$ 1,99. c..

ALTERNATIVA
O forte calor dos últimos dias tem levado centenas di

jaraguaenses a buscar alívio nas piscinas públicas qUI
,

existem emJaraguá do Sul e municípios vizinhos. Un
bom exemplo é a Recreativa dos Trabalhadores na

Indústrias do Vestuário, localizada no Bairro Ilha di
,

Figueira, que tem recebido um público expressivo
Dotada de uma excelente estrutura, com piscinas pan
adultos e crianças, tobogãs e completo serviço de b;1!

e cozinha, a recreativa fem recebido a visita de rnilhare I

de pessoas, especialmente nos finais de semana.

COMUNICADO
Solicitamos o comparecimento do SR. ANDERSON LEFFER DE

lIZ, portador da CTPS ng 1809671/001O-SC, Seção: Produção, para
reassumir seu cargo e apresentar justivicativas das faltas. A não

apresentação no prazo de 48h (quarenta e oito horas), contados do
recebimento desta implicará na rescisão de seu Contrato de Trabalho
por abandono de emprego conforme artigo 482, letra i da CLT, devido
as suas faltas desde 02 de Janeiro de 2003,

'

HC Hornburg Impl. Rod. Ltda. �
..

CNPJ 82.738.345/0001-01 I
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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r, ÁGUAS CLARAS - vende-se,
de alvenaria, 2 dorrn., sala,
eoz., wc, garagem. Tratar:
370-5786.

BARRA VELHA - vende-se, de
ai alvenaria ej 130m2• Aceito
ai carro ou caminhão na troca.

Tratar: 371-7542.

iii CENTENÁRIO - aluga-se,
quartos mobiliados. Tratar:

("370-3561.

CENTRO-vende-se, de
alvenaria, nova, rua Thomaz Feo

ai de Góes, eJ dois dorm., wc, sala,
m eoz., sala cerâmica, toda

murada. R$100:000,00. Tratar:
'1 372-1610 ou 9973-9104.

a

� ,

COMPRA-SE - casa pj tirar
,da local. Tratar: 370-0974 ..

O

11
ESTRADA NOVA - vende-se,
ej 63m2, e terreno ej 420m2•

a R$ 11.000,00. Tratar: 275-

e 6343 ou 9112-6419.

GUARAMIRIM - vende-se, '

- próx. Fameg, ej 80m:,

murada. R$ 13.000,00 +

pare. R$ 263,00. Tratar:
373-8649.

ILHA DA FIGUEIRA - aluga-se.
Tratar: 370-6624. Creei 8844.

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

JARAGUÁ ESQUERDO - vende

se, de alvenaria, ej 170m2, 3
dorm., sala, wc, eoz.,
lavanderia e terreno ej
13x25. R$ 50.000,00.
Tratar: 276-0743.

JOÃO 'PESSOA - vende-se, de
alvenaria, eJ 210m2, ej portão
elét.,2 wc, 3 dorm., sala, eoz.,
garagem pj 3 carros, murada.
Tratar: 370- 0800 hor. ComI.
ou 370-2468.

JOINVILLE - troca-se casa, de
alvenaria, por outra em

Jaraguá. Tratar: 371-4059.

JOINVILLE - vende-se, de
madeira, ej 91m2, terreno

15x24m, bairro Itaum. Ou troca-

•

()l,r..ú de Mux:ta C�H·ri.A1
Pr,u:1Y'(1t-r.o e Carpinl:ç;�o

PltUur(M c�n gcr41
/';{:iU·,61J'f,tJ':f.Clf'

VENDE-5E - PRAIA CAMBDRIU

Apartamentc- Frente ao Mar - soorrn. (suíte com closet e hidromassagem), dep.
empregada, finalmente mobiliado, totalmente reformado, linda vista panorâmicade toda

orla marítima. Bom negócio. R$ 200.000,00.
ZÉLlO BURATTO- Fones: (47) 9983·5920 ou 147) 367·1993. www.mellm.com.bry-buratto

VENDE-SE - PRAIA CAMBORIU

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

ZÉLlO BURATTO - Fones: (47) 9983·5920 ou (47) 367-1993. www.melim.com.br/-buratto

VENDE-5E - PRAIA CAMBORIU

Apartamento- 1 darmo - mobiliado - garagem privativa livre para carro grande
situado no centro- R$ 45.000,00.

ZÉLlO BURATTO· Fones: 147) 9983-5920 ou (47) 367·1993. www.melim.com.brj-buratto

se por casa em Jaraguá. Tratar:
370-6946 ou 9902-5430.

JOINVILLE - troca-se, em
Joinville, 3 dorm., bem
loelaizada, por outra em
Jaraguá. Tratar: 376-1925.

PiÇARRAS - vende-se, perto
da praia. R$ 14.000,00.
Aceito carro de menor valor.
Tratar: 9109-0818.

SCHROEDER - vende-se, de
alvenaria, ej 100m2, ej laje,
3 dorm., centro. R$
35.000,00 à vista. Tratar:
374-1313.

SCHROEDER - vende-se, de

alvenaria, no Rio Hern, ej
108m2, ej laje, 3 dorm., terreno
ej 945m2. R$ 45.000,00 à
vista. Tratar: 374-1313.

SCHROEDER - vende-se, de
alvenaria, c/ 70m2, 2 dorm.,
terreno ej 450m2, no Bairro
Braeinho. R$ 20.000,00.
tratar: 374-1313.

SCHROEDER - vende-se, de
madeira, ej 54m2, terreno ej
500m2, próx. Marisol. R$
14.000,00 à vista. Tratar:
374-1313.

UBATUBA - vende-se ou

troca-se .. Tratar: 275-2130
ou 9112-0509 ej Carlos.

VILA NOVA - vende-se, mista,
ej 110m2, e terreno ej
500m2• Tratar: 370-7760.

VILA RAU-vende-se, de mad.,
ej terreno de 60m2, 2 dorm.,
sala, eoz. R$17.000,00. Tratar:
371-0648.

BALN. CAMBORIU - vende-se,
qultlnete, na rua 2000, central
1 uma quadra e meia da praia,
sala, eoz.,we, garagem. Pagto á
vista. Tratar: 371-7876 ou

372-9068.

CENTENÁRIO - aluga-se,

PERFLEX

PROCURA-SE - casa ou apto
ej 2 ou 3 quartos. Tratar:
370-1005 ou 9961-3590.

PROCURA-SE - moças pj
dividir aluguel, casa
mobiliada, rua Carlos May,
próx. Trapp. Tratar: 371-
1864 ou 9952-1491.

PRÓX. CENTRO - compra-se
casa de alvenaria. Pago
entrada de até R$
25.000,00 e assumo finan.
Tratar: 9973-5175 ej Paulo.

SCHROEDER - vende-se, no
centro ej 70m2, e terreno ej
1056m2, + benfeitorias.
Tratar: 374-0365.

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

SCHROEDER - vende-se,
mista, ej 85m2, terreno ej
893m2. R$ 16.000,00 à
vista. Tratar: 374-1313.

SCHROEDER - vende-se, de

alvenaria, 98m2, ej laje, 3 dorm.,
próx. Marisol. R$40.000,00.
Parte finaneiável. Tratar: 374-
1313. Creei 9561.

Rua 28 de Agosto, 1507
Guaramirim - se

373-3285

r"""�,·,�nslaICldora Lui�
Predial, Industrial, Residencial e Serviços em Geral

9965-7480

centro de Jaraguá do Sul. Ou

por casa rio centro. Tratar:
372-2136.

VILA NOVA - vende-se, no

Condomínio Jardim das

Mercedes. R$ 11.000,00 entro

+ finan. Tratar: 376-1:1,16.

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

CENTRO - vende-se ou troca

se, rua Exp. Antonio C.

Ferreira, próx. Foto l.oss,
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 - vende-se, quitinete,
no 1º andar. R$ 30.000,00.
Tratar: 9963-9445.

CENTRO - vende-se, apto em

reforma, 2 dorm., guarda
roupa embutido, 2 ar eond.,
garagem. R$ 39.800,00 +

reforma do prédio. Tratar:
9963-9445.

CENTRO - precisa-se de

quitinete, próx. ao hospital.
Tratar: 372-1395.

COMPRA-SE - quitinete no

centro ou imediações. Tratar:
Oxxll 6976-9448.

DIVIDE-SE - apto todo
imobiliado pj moças. Tratar:
371-8254 ej Lia.

DIVIDE-SE - apto no centro pj
moças. Tratar: 371-6408 ou

372-2453 9122-6408 ej
Marise.

PRÓX. CENTRO - aluga-se ou

divide-se quitinete, nova,
totalmente mobiliada, ej
garagem. Para moças não
fumantes. Tratar: 9905-5962.

TROCA-SE - no 3º andar do
Ed. Bérgarno, ,166, rua
Reinaldo Rau, por apto no 1º
andar em outro ediflcio no

AMIZADE-vende-se, 2 lotes
de 320m2, prontos pj morar,
rua Emilio Butzke. Tratar:
9973-5212 ou 371-6418.

BAIRRO VIEIRA - vende-se, ej
375m2, ej casa. R$ 9.000,00.
Tratar: 9991-6059.

BARRA DO RIO CERRO

vende-se, ej 392m2 pj
construção, 314m2 pj jardimj
horta. R$ 14.000,00. Aceita
se GoljPálio na-cor pretoj
branco. Tratar: 9125-9398.

,

CENTRO - vende-se, ej 622m2,
ej galpão de 135m2, todo

murado. Tratar: 371-9157.

COND. AZALÉIA - vende-se, ej
790m2, murado dos dois

lados, ej 18m de frente.
Tratar: 370-4509.

ESTRADA RIBEIRÃO DA PEDRA

BRANCA-vende-se, ej 15.000m2,
escriturado, ej plantação de

palmito. Aceito carro. R$
12.000,00. Tratar: 371-7341.

FIRENZE - vende-se, ej
400m2, bem localizado, cj
escritura. R$ 16.700,00.
Tratar na rua dos Escoteiros,
114, próx. Posto Mareolla.

'TuHo ,para construção, reformas e proje'tos"

COrrI'INAS· PERSIANAS - DECORAÇÕES
PaMii&(!/q�PCW(Ã/!(Uvbot11l�&
(ottin•• - (olçhu - EdttdOR' - Almofadí$ pronta$ ( sobm«lld•.

Pcrslanil51.�rtltal&, horl�Ofttals c micro
Acessório.! de Madeira e Dourados - Tecidos Nacl.onals e Importados

�Fone-Fax: 47) 275-0504/370-1016
R. Reinoldo Rau, 520, Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
c/ 1.050m2, totalmente plano
e escriturado. R$ 16.000,00.
Tratar: 9993-0623.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
em final de rua c/ 4.500m2•
R$ 95.000,00. Aceito casa de

menor valor. Tratar:
9122-5747 ou 275-1156.
Creci 4820.

ITAJUBA - vende-se, c/
500m2, ótimo local,.300mts
da praia, toda infraestrLitura.
Aceita-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.

SCHROEDER -vende-se, c/
20x40m, próx. Marisol em
Schroeder. Tratar: 374-1724.

SCHROEDER - vende-se, próx.
Mercado Téio, c/450m2• R$
7.500,00 à vista. Tratar: 374-1313.

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

VENDE-SE - p/ chácara, c/
40.00Gm2 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 margas,
nascente de água e escritura.
R$ 30:000,00. Tratar:
370-7907 c/ Adilson.

APTO. VENDE-SE
Eo. ROYAL BARG RESIDENCE

Sito no, 72 andar, com 1 suíte + 2 quartos, semi
mobiliado, 2 garagens, sacada cf churrasqueira,
ampla área de lazer (piscina, salão de jogos e

festas). Quitado ou com entrada + trans.
financiamento direto com construtora.

Tratar: (47) 9121-7929 ou (12) 9717-1,732

ALUGA-SE - salas comerciais,
nos bairros Amizade e Sã
Luis. Tratar: 370-6624.
Creci 8844.

BARRA DO RIO CERRO 11-

vende-se, Panificadora e

Confeitaria, próx, Malwee.
Tratar: 376-2726.

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

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
lanchonete c/ tele entrega.
Aceita-se carro no negócio.
Tratar: 370-6614 após as

16hs.

JARAGUÁ ESQUERDO - vende
se, Panificadora e Confeitaria.
Tratar: 370-0952.

LAVAÇÃO _ vende-se, de
automóveis, completa, ótimo
local. Aceito carro ou terreno.

Tratar: 9123-2430.

LOJA - vende-se, cornpl. de
moda feminina e infantil'.
Tratar: 371-2288 hor. Comi.

RIO CERRO - vende-se,
Panificadora e Mercearia em

funclonarnento c/ clientela,
próx, Bacana Mat. Construção,
Tratar: 376-3922.

'

SCHROEDER - vende-se,
galpão comercia/industrial, c/
.600m2, terreno c/980m2. R$
85.000,00. Tratar: 374-1313.

CENTRO - vende-se, loja de

roupa, c/ clientela formada,
------------, completa, rua Reinaldo Rau.
SCHROEDER - vende-se, próx. R$ 35.000,06. Aceita-se carro

Marisol, esquina, c/920m2, c/ ou imóvel no nego Tratar:
2 casa, sendo umamista e outra 370-9224 c/ Veridiana.
de madeira. R$ 32.000,00.
Tratar: 374-1313.

empregos
ESTAGIÁRIO - oferecemos

vagas p/ estágio em agência de

publicidade. Tratar: 371-0816.

SUPERVISORES - precisa-se,
empresa líder de mercado,
ótimos ganhos. Requisitos: 2º
grau, Tratar: 9992-6045 OU

371-6418 ou 9973-5212.

www.hom.com.br/dinheiro .'

VENDEDOR EXTERNO

preclsa-se'; p/ venda de livros
infantis. Tratar: 9905-2663.

VENDEDOR EXTERNO

precisa-se, ambos os sexos,
c/ alta remuneração, na área
da saúde e beleza. Tratar:
371-5176.

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
ria, pastagem, mato c/ palmito.
21 margas. R$ 130.000,00.
Tratar: 372-3063.

CORUPÁ - vende-se, lateral rua
do Seminário, distância 20km
de Jaraguá, área plana, beira

ria, pastagem, mato' c/ palmito.
25 margas. R$ 160.000,00.
Tratar: .372-3063.

MASSARANDUBA - vende-se,
na localidade de Campinha.
Tratar: 379-1693.

MASSARANDUBA - vende-se,
c/ área de 55.000m2, c/ casa;
rancho, água corrente em

abundância, ideal p/ abrir
parque aquático, 15km do
centro de Massaranduba, c/
plantação de banana. Tratar:
379-1119 c/ Maria hor. comI.

SCHROEDER - vende-se, c/
nascente de água,
privacidade, cachoeira, beleza
e área aproveitável c/ 64
margas = 160.000m2• R$ ,

49.000,00. Tratar: 374-1313.

Q_er
anunciar

ligue!
371-1919

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

COZINHEIRA INDL - procura-se
serviços. Tratar: 27,6-0545.

DIARISTA - ofereço-rne p/
.trabalhar. Tratar: 273-6014

c/ Marcélia.

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

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

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
como motoboy ou cobrador.
Tratar: 371-7157 ou

9132-4923.

Ruo Adélio Fischer, 303
senac Fone/Fax: 370-0251

iaraguadosul@sc.senac.br

cursos técnicos

Técnico em Alimentos - Técnico em Enfermogem
Técnico em Transações Imobiliórios

, .

roxunos cursos

Matemática Financeira com HP 12c nsiso.co OU 1+1 R$92,00
, Legislação Tributária 30h 19h às 22h

.

R$l80,oo ou 1+1 R$92,()()
Oratória I 15h 19h às 22h ssiso.oo ou 1+1 R$67,OO
Mercado Internacional - EXPORr,

e
1l.0h 17/02 a 02/07 21 e 4" 19h às 22h 1+4R$110,OO

Mercado Internacional -IMPOflT, íL10h 18/02 a 03/07 3" e SI 19h às 22h 1+4 R$110,OO
Oratória - Nível II 16h 03/03 a 07/03 2' a"'6' 19h às 22h15 R$140,OO ou 1+1 R$'(l,OO
Qualidade em Serviços' 15h 10/03 a 14/03 21 a 6' i9h às 22h R$ 130 ou 1+1 R$ 68,00
Vendas Extemas 15h 24/02 a 28/02 21 a 6' 19h às 22h R$130,00·ou 1+1 R$70,OO
lnstrumentador Cirúrgico - Hosp, Jguá 240h 31/03 alO/lO 21, 4" e 6" ,19h às 22h 1+6 R$130,OO
Digitação 50h à definir' 2!a6' 15h30 às 17h30 R$l!:lO,ÔO ou 1+1 R$97,OO
Operador de Microcomputador 50h à definir 2!a6' 09 às 12h R$360,oo ou 1+41;l$73,OO
'Operador de Microcomputador 50h à definir 2' a6' 13h às 15h R$360,oo ou 1+4 R$73,00
Operador de Microcomputador, 50h 10/03 a 07/0�2! e 4" 19h às 22h R$360,oo ou 1+4 R$73,00
Banco de Dados Acéess 36h à definir Sábados 08ti às Uh R$290,00 ou 1+2 R$98,oo
Decoração de Ambientes Abr/2oo3,
Desenvolvimento de Líderes Abr/2oo3

�)l

Ci)SESC SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
CENTRO DE ATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

CURSO DE INGLES
ADULTO

. '

\ Nível I sáoeoc -to.ue es 12:0ct\ De: 081 Mar à 191 lu!

Nível1 ja Feiras- 20:00 as 21:45h De: II/Mara22/ JuI

Nlvel í 5afeiras-19:45as21:30h De: 13/Mara23/Ju!
Nível2 3ae58 F. -IB:45asI9:45h De: Il/Mara 221 lu! Comerciários: R$ 175,00
Nível2 3a feiras -18:00 as 19:45h De: lI/Mar a 22/ Ju! (1 + 4 de R$ 3,,00)
Nível3 3ae58 F. -17:45as 1B:45h De: 11/Mara221 lu!

Nível3 Sábado - 15:00 as 16:45h De :08/Mara 19/1iJ Convênios: R$ 210,00
Nível3 2afeiras-17:30asI9:15h De: 101_Mara211 lu!

, (1 + 4 de R$ 42,00)
Nível4 2a feiras- 19:15 as 21:00h De: 10/Mara21/ lu!

NíveiS sébeoc- 13:00 as 15:0ct\ De: 081 Mar a 19/ lu! Usuário" : R$ 235,00
NíveiS 3a e5° F- 8:00as 9:ooh De: Il/Mara ri t s« (1 + 4 de R$ 47,00)
Nível6 2a e 4a F - 1B:00 as 19:ooh De: 10/Mara21/ lul

Nível7 2a Feiras- 19:00 as 20:00h De: IO/Mara21/ Ju!

NíveiS Sábado -10:00 as 12:0ct\ De :081 Mara_19/JuI -comunroaoe em Geral
.11

Adolescentes 2ae4aF-t6:15ast7:15h De: 10/Mara211 lu!

INFANTIL
"

Nível1 A Nãoalfabetizadosl 3a e 5a - 9:45 as lO:3Oh De: II/Mara211 lul Dependente Comerciário:
Nível I B 2ae48-15:30,asI6:15h De: lOfMara211 .iu, R$125,OO(1 + 4deR$2S,OO)
Nivel2 A (Deve saber ler\ 2ae4B-14:15as15:00h De: lO/Mara21/ Ju!. Dep. Empresárlo/Convênlos.:
Nível3 B (9 anos 3a e S8 - 9:00as 9:4Sh De: ll/Mara211 Ju!. R$ 150,00(1 +4 deR$30,OO)

Nível4 A üc e naros) 2ae4B-13:30asI4:1S:h De: 10/Mara21/ JoI. Dependente de Usuário:

NíveiS A 38e58• 16:30as 17:30 De: li/Mar a 21/Ju!.
R$17S,00(1 + 4deR$3S,OO)

CURSO DE VIOLÃO
Aulas )ê) ra cri�1 ocas,

.

ovens e adultos
�SEGUNDA FEIRA .%,,,,,,*, ,%:,x ''%�TERr:_a�FElRA 'i",iWl:� W'ffl@j��PRE OSi�*i;:UI!

1011 às 12h 1011 às 12h
13h às lSh 13h às IShEm grupo de ate 5 pessoas Comerciários: R$ 40,00

Convênios: R$ 50,00
Usuário: R$ 60,00

lShàs17h lShàs17h
Grupos por nível de conhecimento 18h às 20h 18h às 20h

20h às 22h 20h às 22h

INFORMAÇÕES: (47) 371-8930 ou 371-9177

Intensivo de Férias
INGLÊS INTENSIVO

NíVEL 1 2a, 3a e -te - 18 as 19:30� De . 27/ Jan. à 26·/ fev.

Revisão Níveis ·1 23 li 4 3a, 4a,5a e se - 7:30 as 9h De 04/ Fev. à 28/ Fev.
Revisão Níveis 123e4 2a, 3a, 4a e sa- 18:30 as 20h De 03/ Fev. à 28/ Fev.
Nível6 2a e 3a - Ish às 18h

I
De : 27/ Jan. à 26/ Fev.

Comerciários: 155,00 (2 x de R$77,50)
Empresa/ Conv: 170,00 (2 x de R$ R$ 85,00)

Usuário: 200,00 (2 x de R$ 100,00)

ESPANHOL INTENSIVO
B

s

Comerciários: 155,00 (2 x de R$77,sO)
NÍVEL 1 2a, 3a e 4a - 19:45 as 2l:15h De: 20 / Jan. à 26/ Fev. Empresa/ Conv: 170,00 (2 x de R$ R$ 85,00)

Usuário: 200 00 (2 x de R$ 100 OO)
Comerciários: 55,00 (2 x de R$ 27,50)

REVISÃO GRAMATICAL se Feira - 18 as 19:30h De : 30/ Jan. à 27/ Fev. Empresa/ Conv: 70,00 (2 x de R$ 35,00)
Usuário: 100 00 (2 x de' R$ 50 00)

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



di ..

recruta e seleciona para admissão imediata as seguintes vagas:

VAGAS ABERTAS - 03I02f2003

VAGAS PARACORUPÂ: Soldador,Pintor de Máquinas; Pintor de Móveis

• VENDEDOR (5187 EL) sexo masculino, informática, irá trabalhar direto com representantes da
empresa
• MECÂNICO DE MANUTENÇÂO (5186 ES) sexo masculino, possuir noções de mecânica
geral, pessuir boas noções sobre tipes demáquinas a serem manuseadas, conhecer os padrões
exigidos nos processos e conhecer pneumática básica'
• CAIXA (5180 EL) sexo feminino, segundo grau completo ou cursando, disponibilidade para
trabalhar com escalas nos fins de semana
• COSTUREIRA (5179 EL) sexo feminino, experiência em máquina reta
• ATENDENTE DE OFICINA (5178 EL) para trabalhar em concessionária de veículos, ambos
os sexos, segundo grau completo .

• AUXILIAR DE PADEIRO (5177 EL) sexo masculino, disponibilidade para trabalhar a noite
• MOTORISTA (5171 EL) sexo masculino, para trabalhar na região, pessuircarteira do MO,PE
• VENDEDOR (5170 EL) sexo feminino, segundo grau completo, experiência em vendas
• CAIXA (5169 EL) sexo feminino, experiência na comprovada nafunção
• DESENHISTA PROJETISTA (5168 EL) experiência na função, ambos os sexos
• TORNEIRO MECÂNICO - sexo masculino, experiência na função
• CHEFE DE SETOR (5165 EL) ambos os sexos, experiência comprovada, vaga para
SCHROEDER

.

• TELEVENDAS (5164 EL) sexo feminino, experiência na função, ter informática
• MECÂNCIO DE MANUTENÇÃO (5162 EL) sexo masculino, experiência na função
• ASSISTENTE DE MARKETING (5157 ES) segundo grau completo, sexo feminino, informática
• ASSISTENTE TÉCNICO INDUSTRIAL (5156 ES) sexo masculino, informáficasuperior
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, terempresaconstituída, várias
regiões do estado
• AUXILIAR FERRAMENTEIRO (5144) sexo masculino, com conhecimento em plástico
• FERRAMENTEIRO (5145) sexo masculino, com experiência na função
• MECÃNICO DE TECELAGEM (5146) sexo masculino, experiência na função,
• AUXILIAR CONTABIL (5143 EL) ambos os sexos, com experiência anterior na área, segundo
grau completo, preferencialmente cursando faculdade
• VENDEDOR (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 na função
• AJUSTADOR MECÂNICO (5130 ES) sexo masculino, experiência na função
• ANALISTA DE REMUNERAÇÃO (5129 ES) ambos os sexos, experiência na função, curso
superior

.

• REPRESENTANTE DE NEGÓCIOS (5128 EL) sexo masculino, possuircàrro, segundo grau
completo se possível cursando faculdade, disponibilidade para viagens na região
• PROGRAMADOR DE COMPUTADOR (5122 ES) ter curso técnico ou curso superior (em
andamento)", ambos os sexos
• ASSISTENTE DE SUPORTE (5121 ES) sexo masculino, experiência, segundo grau
• VENDEDOR (5116 EL) ambos os sexos, experiência em vendas
• VENDEDOR (5076 ES) ambos os sexos, se possível 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
• CONTINUO (5063 ES) acima dezoito anos, sexo masculino
• ASSISTENTE SOCIAL (5048 ES) sexo feminino, cinco anos de experiência
• ZELADORA (5019 ES) sexo feminino, primeiro grau completo
• AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO TRABALHO
(5040 ES) acima de 25 anos, ambos os sexos,
• VENDEDOR (5005 EL) ambos os sexos, sepossfvel com experiência em vendas e no

segmento 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 DEVENDAS (4981 ES) curso superior em Engenharia de Alimentos, Química,
ou Quimica de Alimentos, sexo masculino
• TÉCNICO DE LABORATÓRIO (4632 ES) Curso Superior. Desenvolvimento de produtos de
segmento Frigorífico, ambos os sexos

.

'FRESADOR
'SERRALHEIRO
• CALDEIREIRO. ,

• TORNEIRO MECÃNICO

VAGAS BREITHAUPT

Ã
• ATENDENTE DE PADARIA (5193 EL) sexo femi_nino, acima dezeseis anos, cursando segunda

r grau
. .

• CAIXA (5190 EL) sexo femíníno, segundo grau
'ATENDENTE DE AÇOUGUE (51271) sexo feminino, ginásio
• AUXILIAR ADMINISTRATIVO (51 01) ambos os sexos, segundo grau, informática
• TELEVENDAS (50771) ambos os sexos, segundo grau, e inlormática
• CONFERENTE (4734/4862/5191) sexo masculino, primeiro grau
• ATENDENTE DE FRIOS (5052) 18 anos, ambos os sexos, atender clientes lazer reposição
de frios (queijo, presunto e.outros)

.

• VENDEDOR(4982/5174) ambos os sexos, segundo grau, vagas para Jaraguá
• REPOSITOR (4794/505415138) masculino, segundo grau,
• ATENDENTE DEVERDURAS (4875) sexomasculino;idade a partirdos dezoito anos, cursando
o segundo grau.

.

• EMPACOTADOR (4939/5192) acimade dezoito anos, sexomasculino e segundo grau completo
ou cursando.
• AUXILIAR DE DEPÓSITO (4489/4733/5176/5175) 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 ( mínimo C), conhecer
bem Jaraguá e os municipios adjacentes, desejável segundo grau ou cursando

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 (Rua do Hospital)
Cx. Posla1200 - CEP 89255-000

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

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

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
com motoboy de manha.
Possuo moto. Tratar: 370-
6954 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.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
como cozinheira ou camareira.

Tratar: 276-0545.

CORREIO DO POVO 3

OFEREÇO-ME,... p/ trabalhar
ou estagiar, cursando
faculdade de administração
em RH, possuo exp. de

estagiária. Tratar: 372-3922.

OFEREÇO-ME - p/ lavar.
roupas de terceiros, pgto
mensal, não importa
quantidade. R$ 60,00 lavado
e passada. Tratar:
9902-0095.

OFEREÇO-ME - p/ estagiar na
área de arquitetura, cursando
4º ano da faculdade de

arquitetura e urbanismo.
Tratar: 371-1847 ou 9102-
9676 c/ Ivartlldo.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
como aux. de enfermagem em

laboratório 'ou como técnica
em contabilidade. Tratar:
9125-3533 c/ Elza.

a partir de
R$10.000,00 a R$ 740.000,00

para pessoa
Física ou Jurídica.

. Sem avaliação,
liberação imediata.

Tratar: (31) 3088-4539
ou 8822-4909

OUTCORPORATION ESCOLA DE INGLÊS
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 experiência

veículos

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

ASTRA - vende-se ou troca-se,
branco, 95, compl., c/ som e

aros. esportivos. Tratar: 376-
1537 c/ Fernanda.

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

CHEVETTE-vende-se, 87. R$
3.400,00. Tratar: 275-0172
ou 372-3061 ou 9111-1452.

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

R$ 210,00. Tratar: 376-2724.

CORSA - vende-se, 95, wind,
1.0; 2p, bordo, trava elét.,
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.

CORSA-traca-se, 96, 4p,
trava, película, roda por Cllo
2001 ou 2002. Tratar: 370-
6360 c/ Nivaldo.

CORSA-vende-se, Wind, 95,
c/ motor novo, vermelho. R$
4.200,00 + 22x R$ 297,00
ou R$ 8.800,00 a vista.
Tratar: 273-0617.

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

KADETT - vende-se, 95,

COMPRO
CONSÓRCIOS

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

PARCELAS PAGAS.
PAGO À VISTA.

Tratar: 47 .9951-3905

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

LOGUS - vende-se, 93,1.8,
prata, 2p, ar cond.: v.e., t.e.
R$ 8.500,00. Tratar: 373-
3001 ou 3352-7084 c/ Mara.

MARAJÓ - vende-se, 81,
prata. R$ 1.900,00. Tratar:
275-2848.

MONZA - vende-se, 89, SU,
prata, c/ trio elétrico, roda
15'. R$ 1.900,00 entro +

finan. Ou R$ 4.600,00 a vista.

Especializada em
estofamento

automobilístico"

em couro e

tecido

Tratar: 370-6161 após 21hs
ou 275-1012 c/ Claudlr,

MONZA-vende-se, 95, GL,
4p. 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
entro + restante negociável.
Aceito troca. Tratar: 370-5504
ou 9963-8002.

OMEGA - vende-se, 94, CO,
3.0. R$ 15.000,00. Tratar:
9953-9966.

OMEGA - vende-se, 93, GLS,
bordo perolizado, álcool.
R$ 13.700,00. Tratar:
9952-3282 ou 370-5727.

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

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

OPALA-vende-se, 92, 5
marchas, 6 cil., GNV, + couro.

R$ 12.500,00. Aceito troca.
Tratar: 273-6242 hor. comI.

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. comI.

OPALA-'vende-se, 78, 4cc, prata.
R$ 1.800,00. Aceito troca.

Tratar: 273-6242 hor. comI.

OPALÀ - vende-se, 92,
diplomata, ap. de gás, rodas e

aros espor., d.h. e v.e. R$
10.500,00. Tratar: 374-1724.

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

5-10 - vende-se, 95,
veremlha, cornpl, menos ar,
gasolina, + acessórios. Aceito
troca ou finan. R$ 14.500,00.
Tratar. 275-0777.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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S-10 -vende-se, 96, preta,
protetor caçamba, capota
marítima, d.h./ d.r. R$
13.900,00 ou financio. Tratar:
376-2724.

VECTRA - vende-se, 94, CD,
azulmet. R$ 13.900,00 ou

financio. Tratar: 376-27�4.

VECTRA - vende-se, 99, GlS,
compl. R$ 23.900,00 cj CD.
Tratar: 371-2999 ou

9973-5175.

ELBA - vende-se, 86.
R$ 2.300,00. Tratar:
9952-2420.

FIORINO - vende-se, 94,
furgão, branca. Tratar: 9:1,11-
8542.

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

PALIO - vende-se, Weekend
Stile, 97, compl.
R$ 17,500,00. Tratar:
9973-5212.

PALIO - vende-se, EX, 98, cj
trio elétrico, desemb, tras.
Tratar: 372-2627 ou

371-1914.

PALlO'-vende-se, 97, 16v,
1.6, compl., vinho, R$
12.000,00 ou financio. Tratar:
376-2724.

PALlO-vende-se, EDX, 98,
d.h., trio elét. R$ 11.500,00.
Tratar: 9952,2814.

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, cj opcionais,
prata. R$ 4.000,00. R$
4.000,00 ou 1.500,00 entro e

o resto negociável. Tratar:
370-5504 ou 9963-8002.

PRÊMIO - vende-se, CSl, 1.6,
gasolina, 4p, vermelho, compl.
cj manual. R$ 5.700,00.
Ace ita-se troca . Tratar:
370-5504 ou 9963-8002.

TIPO - vende-se, 95, 4p. R$
8.500,00. Tratar: 370-1161. '

TIPO - vende-se, 95, 2.0,
compl. Troca-se por casa ou

terreno, Tratar: 9976-5298.

UNO-vendEi-se, ElX, 96,
compl. Tratar: 9125-5752.

UNO-vende-se, 99, v.e., t.e.
R$ 9.300,00. Tratar:
371-3198.

UNO - vende-se, 96, CS. R$
1.000,00 entro 36x R$
291,41. Tratar: 9973-8955.

C c-_-�_.f
SÁBADO, 4 de fevereiro de 20034

o

IMÓVEIS E CAMINHÕES
DE R$15.000,00 à R$ 350.000,00
Liberam-se CRÉDITOS para compra, constru

ção e HIPOTECA de IMÓVEIS em geral, e para
compra de CAMINHÕES E ÔNIBUS, novos ou
usados o em até 180 meses para pgto,
TRATAR: (43) 3345-1712 OU 3028-2888.

BELlNA - vende-se, 84.
R$2.500,00. Aceito troca.

o Tratar: 276-6242 hor. comI.

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

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

ESCORT - vende-se, 84j85. R$
2.500,00. Tratar: 273-6200.

ESCORT - vende-se, XR3, 89,
1.8, compl., gasolina. R$
.7.700,00 ou financio. Tratar:
370-6641.

ESCORT - vende-se, 90, 1.6,
gasolina. R$ 4.900,00. Aceito
troca. Tratar: 373-3001 ou

9952-7084 cj Mara.

F-100 - vende-se, 63, motor
v8, gasolina, toda original, cor
aZLJI e branca, cj rodas 15

BBS. Ou troca-se por Gol
acima de 92. Tratar: 370-
6954 cj Fernando de manhã.

GALAX - vende-se, 81,
relíquia, todo reformado. R$
3.600,00. Tratar: 374-1724.

PAMPA - vende-se, 86, Gl,
álcool, ótimo estado, doc. em
dia. Aceita-se troca por carro

ou moto. R$ 3.900,00. Tratar:
9991-6637.

PAM'PA - vende-se, 93;
inteira, ótimo estado. R$
7.000,00. Tratar: 376-1772
cf Nei.

VERSAlllES - vende-se,
compl., rodas, película, motor
MPFI. R$ 9.000,00 ou R$
5.500,00 + 18xR$ 290,00
fixas. Tratar: 372-1910 ou

9991-9940.cj Clovis.

VERSAlllES -vende-se, 92,
álcool, 4p, arcond., d.h. R$
7.500,00 negociável. Tratar:
370-0974.

BEM OBJETO

JS ez01tTIlMPtA O -- --_---_- _- ,.

PRAZO DATA ASS: DAIA veíi,k,t

FUSCA � vende-se, 78, motor
1300, cj jogo de aro de 3

pontas, cj reparos na lata. R$
1.100,00. Tratar: 9903-0156.

FUSCA - vende-se, 85, motor
1600, cinza. R$ 3.000,00.
Tratar: 371-29�7 cj Gilmar

FUSCA - vende-se, 81, motor
1300, bege. R4 3.000�00�
Aceita-se troca. Tratar:
370-4810.

FUSCA - vende-se, 69, motor
1300, branco. R$ 1.900,00
negociável. Tratar: 9997-
4003 cj Dario.

FUSCA - vende-se, 73, motor
1500, cinza, motor novo, v.e.,
acento de Vectra, controle nas

portas e som. R$ 3.000,00
negociável. Tratar: 9122-
2313 cj Valmor.

GOl-vende-se, GTI, 95,
compl., vermelho. R$
14.000,00. Ou troca. Tratar:
9903-0813 cj Ney.

GOl-vende-se, MI, 1.0, 98,
gasolina, azul. Tratar: 9121-
2084 cj Fábio.

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

9961-3590.

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

GOl-vel'lde-se, 85, 1.6,
alcool. R$ 1.600,00 entro + 8x

R$ 258,51 fixo. Tratar: 376-
1772 cj Ney.

GOl,-vende-se, GIII, 16v,
compl., 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.

GOl-vende-se, GT, 86,
álcool. R$ 4.500,00. Tratar:
370-1161.

GOL - vende-se, 99, 16v,4p,
ar quente, desernb. tras. R$
8.000,00 + 26x R$316,00.
Tratar: 376-2724.

GOl-vende-se, CU, 96, 1.6,
branco, ar quente, desemb.
trás. R$ 9.700,00 ou financio.
Tratar: 376-2724.

GOl-vende-se, 03, Special,
Ok, Cinza. Tratar: 370-6845
ou 9125-9115.

.. I

6Fa
7U2
7U4
5P1
UFa
UF4
GOS
CEI...
.KA
t
1UF
PE

UNOFIRE2P
UNO FIRE 2P
UNOFtRE4P

55% PAl.IO 1,0 16V
UNO MILLE FIRE 2P
UNO MILLE FIRE 4P
GOL 1,0 SpECIAL
CELTA 1.0
KAl.0
FIESTA1,0
UNO' FIR! 4P + 10%
PAliO EX 1.0 2P

52 20102103 11102103
52 20102103 11[02/03
52 20l02I03 17/02103
52 20102103- 17/02103
52 20102103 17/02103
52 20102103 17I021Q3
52 20102'03 17f02t03

52, 20102'03 17/02'03
52 20l02l03 17102103
52 20102103 17/02103
52 2Óf62toS 17102/03
52 201'02/03 17/02/03

R$ 6.699,00
R$ 10,143;00
R$ 10.786.00
R$ 13.728,00
R$ 14,497,00
R$ 15.409,00
R$ 15.740,00
R$ 15.750,00
R$ . 16.465.00
R$ 16.550,00
R$ 1 !3,950,OO
R$ 19 ..691,.00

:zoa,86
221,77
28,2,26
298,08
316.,83
323,63
323;83
338.,54
340,28
348,50'
404,87

R$ 204,13
RS 238,8.4
R$ 253;64
R$ 323',(l9
R'$ 341.,20
RS 362,86
R$ 370,45
R$ 370,68
R$ 31;1:7,51
RS 3mMi1
R$ 398,92
R$ 4Ej3.t14

COD,PLANO
439-
439
439
439
439
439,
439
439
439
439
439.
439
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• Sala de jogos
• Sala de ginástica
• Sauna elambiel1te de
• Salão de festas cjêhu
• Home Theater
• Piscina adulto e infantil
•Playground'

. .

'

• Ambientes decorados e mobuiadoe

,

Localização do Prédio:
Rua Leopoldo Mahnke,

perto do Clube Beira Rio.

�p lantã O
de Vendas

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

RO'yal Barg Center
[araguâ 'do Sul -sc

CONSTRU '

"Inovando Conceitos de Vida"
(47) 322-8999 (Blumenuu)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



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

Vectra GL compl, Verde 98 G

CorsaWind 4p Branco 01 G FIAT

Ka cornpl. 01 Prata G R$ 11.900,00 Kadett GL 2.0 Branco 98 G Uno ELX 4p compl, 94 azul met
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. Desemb. Ar qte 96 pretoPalio 1.0 99 Prata G R$ 10.900,00
Palio 1.0 99 Branco G R$ 11.500,00 Monza SL/E c/ trio Azul 93 G VW
Gol Special 99 Branco G R$ 11.000,00 Gol MI 1.0, 4p 99 Prata
Gol LO, 2p 98 Azul G R$ 10.900,00

VW Gol Mll.0, Limp., Desemb, ar qte 98 BrancoVectra 2.2 98 Prata G R$ 21.000,00
Palio 1.0 97 Vermelho G' R$ 10.300,00 Parati CL 1.8' Verrpelha 94 G Saveiro CL - 1.6 95 azul meto
Corsa Super, 4p 97 Uva G R$ 10.900,00 Fusca 1300 83 Fusca 1300 81 verde
Uno Eletronic 96 Branco G R$ 7.800,00

Verde , G

Palio 1.0 96 Vermelho G R$ 9.800,00 GM
Corsa wind 1.0 96 Branco G R$ 9.700,00 FIAT Corsa Sedan 4p 00 verde meto
Gol, 1000, 2p 95 Verde G R$ 9.700,00 S-10 Deluxe Completa - ar 97 cinzaKomby 1.6 95 Branco G R$ 7.500,00 Mille Smart, 2p Branco 01 G
Goll1.8 95 Branco G R$ 12.500,00 Palio Young, motor Fire Branco 02 G Kadett SL, desemb., Pers, 91 verde mert
5-102.2 95 Bordô G R$ 14.500,00 FORD
Uno Mille Eletron. 94 Azul G R$ 8.500,00

Ranger c/ 48.000 km, aro, lona 97 brancaVersalles 94 Prata GNV R$ 9.900,00 FORD
D-20 Cabo Dupl 88 Bege meto D R$ 23.900,00 Escort Hobby 1,6 Vermelho 94 G Escort GL 2.0, compl. 96 prata
Escort 1.6 L 88 Bege met. A R$ 4.900,00

Escort Hobby 1,6 Logus CU 1.6 desernb. Ar qte 95 bege.rnet.F-4000 cl DH 8.5 Bege meto D R$ 22.800,00 Cinza 95 G
Caminhão 8-140 99 Branco D R$ 39.900,00 Escort Hobby 1,0 Azul 94 G Pampa L, 1.8, 95 prata
35-300 cl Equip. 93 Branco D R$ 64.900,00

Escort HobbyI.O Cinza 93 A
Escort Guaruja 1.8, 4p, T.E., 92 preto

35-30051 Equip. 93 Branco D R$ 41.900,00 Del Rey, alcool 87
Honda XLX 350R 90 Branco G R$ 2.400,00

marrom meto

Vênde'T'roca ,F inâncià!::!'
Alfa Romeo 3.0 compl - GNV, 4p 95 azul meto

'C'Gm ra ;

�V. PREFEITOWAI.IIEMAIt�iI�ÍlA; 38Ô9 .� .AIRR� VllilHA - JAUllUÁ 110 SUL

Mitsubisch Eclipse 95 Preto

Seja
•

Gol 95 Bordô parceiro'
Logus compl. 94 Prata da.BV Financeira Uno 1.0 Fire 02 branca R$12.000,OO

Pampa 97 Prata Palio ED, 2p, 1.0 98 bordo meto R$10.500,OO

Uno EP 96 Grafite faça ótimos
Gol M11.6 97 vermo R$11.800,OO

e e Tempra IE compl. 96 preto R$11.500,OO
Kadett cf opc. 95 Branco logus CU,1.8, g .. 96 verde meto R$ 9.500,00

Pampa 90 Branca ,- •
Uno ELXc/trio, 4p96 bordo met. R$ 8.800,00

negoclosParati ale, 90 Azul Uno Mille Eletr. 95 . prata R$ 6.300,00 + fino

Voyage 1.6, compl. 89 Marrom neste espaço!
Omega GlS, gas. 94 azul meto R$14.500,OO
Versalles compl. 94 verde meto R$ 5.800,00 + fino

Escort 1.6 93 Bordô Santana 1.8 c/ ar 93 preto R$ 9.500,00
Fusca 80 UnoS 1.3 91 verrn, R$ 6.200,00

Fusca 76 EscortGl 91 azul R$ 6.200,00
Monza ClE, 2.0, g.87 bege R$ 4,800,00 <lil

AV. Pref. Wald�h1.,à;r:Grubba, 11,42 -,Cehteijª�iQ!: Fusca 72 marrom R$ 2.300,00

•

. ·Perelr
FOl1e 370-35:74

Pálio Weekewnd adven! 00 Verrn, R$18.000,00
Uno EP. 4p (-ar) 96 Verdeme!. R$ 8.900,00
Gol1000 96 Bordo R$ 9.600,00
Tempra 16V compl. 96 Azul me!. R$10.800,00
Omega GLS I GNV 96 Branco R$'17,500,00
EscortHobby 95 Azul R$ 7,300,00
Corsa 95 Azul me!. R$ 8,900,00
EscortGL 94 Bordo R$ 8.500,00
Caravan 89 Azul R$ 4.000,00
F-1000 87 cinza me!. R$17.500,00
Monza 86 Vermelho R$ 3.500,00
Fusca 84 Branco R$ 2.800,00

Fiesla 4p, 99, Azul mel - R$10.700,OO

n:I!�:,fPrêfêlt�'Wâlllêmâr G'ru6ã'i:;_;374t�:'Jãragutf'lIô";Súr'

Este espaço
está reservado para

você lojista!'

Seja parceiro,
da -BV Financeira
e faça ótimos

negócios
neste espaço!
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• CORREIO DO POVO

,

a as

ais Ut1)1a vez, o Jornal,
C<ORREIO DO POVO dá uma aula
de competência: monta um

máte+lal educativo e

superdiversificado, em sintonia
com o que se espera da

educação neste novo século. O
caderno Volta às Aulas

compromete-se com a formação
de uma cultura voltada à

qualificação profissional, onde o
.

aluno é sujeito de sua

aprendizagem.' Fiel às tradições
e conscientes de nossos ideais,
temos por obrigação perseguir o

desenvolvimento da cidadania.
A educação de seu filho merece

tudo o que existe de melhor! � -_

· Técnicas 'e jogos operatórios em sala de aula
. Treinamento para professores e técnicas de aprendizagem

om

-

•

arti a a

370-1515
275�1211
jecepedro.silva@bol.com.br
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IIDITORIAL
.

ATEN çÃO Individualizada
}�' 'expe 'âtiva Jo"t'e{Gr'n� às a�;;s ê, muitb"g:rande, 'p�is,,'��ve��'s':'
,

�sso aJrigos, fazemos novas amizades e ideal izamos um ano'

melhor. Pensamos sempre:' "Este ano vai ser melhor!". Um
3t�'fil�j'mef'l'to cpmuD'l a todas as pessoas. A' criação do caderno
Volt\ às�ulás dar'á importantes subsídios para quem precisa de "

novos desafios rumo ao conhecimento. G raças às inovações
provocadas pela popularização dos computadores, a escola esta

deixando de ser apenas o local onde se acumulam informações,
que tem no professor o depcsltário da 'sabedoria e no estude, um'
fim em si mesmo.

.1.t

Um perfil de cidadão participativo, 'é a principal meta da

educação. O processo de ensinar e aprender é fundamental para o

desenvolvimento e perpetuação da espécie humana e esta edição
do caderno se propõe a ajudá-lo nesta tarefa'. Para isso todos os

textos tratam de questões permanentes do dia-a-dia escolar.
Todos nós somos avaliados todos os dias, por todas as pessoas.
No ambiente escolar, porém, a avaliação só faz sentido se estiver
a serviço da aprendizagem. Mas para isso precisamos traçar
nossos objetivos desde o primeiro dia; pois será o início de uma

nova vida, traçar metas e fazer o possível para concretizá-las .

.'

TRANSPORTE ESCOLAR

PlCIIO
371·5891.:' '

9973=88'31- '

: ,9122'&987""

\-: V�,�"'ll' -,

','

'.

ClíNICA INrANTII
DI_ WANDERlEY RElEIO SilVA

CRM -8440

PEDIATRIA E PUERICULTURA
Gonsultório: 275·3470 / Residência: 275·3614 /
Fax: 275·0239 / e-mail: clinica.infantll@terra.com.br
R: João Picolli, 235 • SI. 2 - Centro - Jaraguá do Sul

Dicas do rimeiro dia d 'aula

FRETAMENTO:
o ,Universitário,
o Empresas
o Passeios
o Eventos
o Turismo

Siga Tranqüilo com

quem oferece o quehá
de melhor em Qualidade
e Segurança em Transp()rt�

Exija Qualidade
Exija Med 'Turismo

Possuímos Registro Junto à DETER, Embratur e Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
Fone 370-81 02/Fax 370-8996

R. Mal. Deodoro da Fonseca: n? 1594, sala 8 - Jaraguá do Sul - se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Portal Educacional é uma ferramentade comunicação que o
.

Instituto Educacional Jangada disponibiliza, de forma
personalizada a seus alunos, pais e professores. De acordo com

.a diretora administrativa pedagógica, Josemary Amodio

Lazzaris este sistema informàtizado, implementado há três

anos, viabiliza aos pais, através da internet o acompanhamento
da vida escolar de seu filho, pormeio de serviços especiais,·
como conteúdo didático, boletim, diário de classe e mural.

Oferece também, o atendimento de nutricionista, psicóloga,
orientadora profissional, professor on-line, jogos educativos,
notas e pesquisa. "Pais e alunos recebem uma �enha diferente..
cujas informações são individualizadas", diz.
A analista de suporte, Wilma Luiza Sanson Corrêa Monteiro,
acompanha o aprendizado dos seus quatro filhos desde que o

programa foi implantado. É uma fonte de informação bem

interessante, um mecanismo facilltador de conhecimentos. "A

escola sempre priorizou a interação com a família", conclui.
Pioneira - Em Jaraguá do Sul, o Instituto Educacional Jangada
é a única instituição a implantar o Portal Educacional.

Perfil - No dia 15 de março o colégio, que comprende Educação
Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, comemora 19

anos' de fundação. Em 2002 foram matriculados 584 alunos. "A

escola zela por uma educação pela presença".
Religiosidade - Valoriza muito as questões da vida, sem enfocar

diretamente alguma religião e sim a essência do Cristianismo.

Maí Lazzaris e Josemary Amodio, diretores do Jangada

funClamentais:

direto� administrativo

.. - . - .. - -

. - . -.

fI;' ....

. ......

• ••

C>

Alunos em atividade no

laboratório de informática

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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APRENDENDO a somar e poupar

A preferência das crianças recaem sobre os

personagens da Barbie ,e Homem Aranha.

A mesada é uma ótima ferramenta

para ajudar a criança a desenvolver
o senso de responsabilidade e a

esperar para satisfazer seus

desejos, afi rma a psicóloça Renata

Gomes.

Foi assim que suafilha Tatiane, 09
anos, adquiriu o material escolar de
seus sonhos, com o personagem da

Barbie. "Para ensinar a Tatiane a

lidar com o dinheiro, foi preciso que
ela começasse a qanhar uns tro

cados. Aos poucos, a respon
sabilidade com a mesada foi au-

,mentando e assim ela passou a

tratar das questões financeiras com
confiança", diz.
A gerente da Alpharrabius Pape
laria, Maristela Voss Garcia confir

ma a preferência das crianças nós

personagens da Barbie e H amem

Aranha. São consumidores exi

gentes e, acima de tudo, per
sistentes. "Levar o material escolar

para casa nunca foi tão divertido";
enfatiza,

A

INGLES EM 12 MESES

TURMAS REDUZIDAS
HORÁRIOS FLEXÍV'EIS
MATRÍCULAS ABERTAS

R: João Marcatto, nO 147 - Centro / Fone: 372-0087

�.
ALPHARRABIUS
�p a p e 1 a r i a�

Volta às au Ias é aqu i'
Na comprà à vista
10% de desconto

Cheque pI �olbo dias
Concorra a uma Bicicleta

e KitEscolares

275-0404

Já está comprovado,
se você quer

economizar passe
na papelaria

ALPHARRABI USo
Aqui voçê encontra

tudo que precisa para
a volta às aulas com

qualidade e menor

preço.

VENHA CONFERIR!

Começe o ano.de olho na economia

R: Exp. Cabo Harry Hadlich, 150 - Centro - Jguá do Sul (ao lado do Breithaupt da Reinoldo Rau)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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as mudanças
O tr�9alho de formação e capacitação do profissional vem mudando de

perfil nos últimos anos. Até bem pouco tempo atrás, o período prolongado
dedi{ado à sala de aula era amplamente questionado em razão da

e��acidade do aluno em decodificar informações. Como qualquer outra
ãflvidade, o aprendizado deve ser administrado com bom senso.

Atualmente, busca-se formar pessoas capazes de atribuir significado
àqui lo que o mercado de trabalho exige, ou seja, um diferencial.
Para adaptar o ensino a este novo contexto, a fim de despertar para a

necessidade demudança, as Escolas S iD se propõe a trabalhar de um jeito
novo r.1O ato de ensinar. De acordo com o coordenador pedagógico da rede,
Renato Cataneo, a rnetodoloqia dos cursos técnicos e profissionalizantes
visa transmitir conhecimentos indispensáveis .para as pessoas que
aspiram adentrar no mercado de trabalho ou mesmo as que desejam se

capacitarem determinada função.
É o caso da secretária joice C reado de Araújo, 18 anos. E Ia garante que a

conclusão do curso de informática foi essencial para seu ingresso na vida

profissional "Além da vontade de obter mais conhecimentos é
fundamental a presença de professores qualificados e material didático
compatível com a real idade qlobalizada", diz.
PERFIL - Com ampla e moderna estrutura as Escolas SiD, presente há
11 anos em Jaraçuá do Sul, esta local izada no calcadão da Marechal, ao
lado das Casas Bahia. O diretor da rede, que conta com 25 unidades no

Estado, Sidney Santana; enfatiza que a tendência do mercado é a

implementação de cursos com horários' mais acessíveis e a preços
condizentes com a realidade' do aluno. "O programa exclusivo
desenvolvido pela instituição chamado Agências de Empregos SiD,
objetiva justamente auxiliar no encaminhamento do aluno a realidade

profissional, através de parcerias efetivadas com empresas da região",
enfatiza o diretor.

Coordenador pedagógico da rede, Renato Cataneo

• Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Formação Inte
.

diretora de

'j
- Atenção profissional do setor
informal:' Temos condições

especiais para você, financiamento
em até 36 meses, informe-se com

- Venha conhecer nossas novidades em cores e modelos 2003.
- Yamaha YBR 125 com garantia 100.000km
- Temos planos especiais no Consórcio Nacional Yamaha.
- fianciamento em até 36 meses.

um de nossos vendedores.
_ Assistência Técnica Peças e Serviços.

l Rua Walter Marquadt 1669, Barra Rio Molha - www.jaraquamotos.com.br
e-mail: jaraguamotos@jaraquamotos.com.br

- - - -- ----

��INICIO DAS AULAS
17 de ft;lvereiro •

É o dia em que a direção, professores e

funcionários estarão recebendo com

alegria nossos alunos, iniciando com

muito entusiasmo o ano letivo de 2003.

��VAGAS
Há disponibilidade de vagas em algumas
séries, especialmente nas 1ª; 3ª e 4ª

séries do Ensino Fundamental e Ensino

Médio.

��SEMANA DE

PLANEJAMENTO

om a homogeneidade dos serviços oferecidos ao mercado, o diferencial
até agora era o menor preço. Com o advento de novas metodologias de

ensino, oportunizou-se condições para uma dimensão em termos de

aprendizado de novos idiomas, visando acompanhar a velocidade das

transformações de um mercado cada vez mais estreito entre fronteiras.
Atenta a esta mudança, a Out Corporation propõe professores em tempo
integral, de maneira que o aluno consiga obter 100% de freqüência às
aulas. É o caso do designer gráfico, Si lvio Nazir Wi Ituschnig. E le real iza
neste semana a prova de conclusão do curso e acredita que a escola tem
um grande diferencial. "É um método bastante democrático", diz. Silvio
acrescenta ainda que, com horários alternativos, as aulas estimulam a

socialização entre os alunos e incentiva uma aprendizagem
individuálizada. Com esta metodologia e serviços, agilidade e

praticidade no ensino de idiomas tornaram-se sinônimos de economia de

tempo e investimento, de maneira a encaminhar profissionais com esta

qualificação no mercado em até doze meses.

HABILIDADE - De acordo com a diretora de marketinq, Geovana

Rauber,. a pronúnica e a fluência se desenvolverão naturalmente,
permitindo um excelente aproveitamento. Esse sucesso no setor de
idiomas deve-se a dois sistemas utilizados. Q primeiro é a

neurolinguística, mecanismo que permite ao indivíduo desenvolver a

capacidade que já possui de auto-ajuda/auto-motivação. A outra é

mneumotécnica, ou técnicas de memorização, que foi criada visando
. tornar qualquer tipo de aprendizado mais rápido, eficaz e principalmente
definitivo.

COLÉGIO MARISTA
SÃO Luís

Mal. Deodoro da Fonseca, 520 • Centro. Fone:371·0313

��NOVA .DIREÇÃO
Irmão Pedro. João Walter, natural de

Schroeder,está assumindo a direção do

Colégio Marista São Luís. Vem de

Florianópolis onde foi presidente da União
Catarinense de Educação e Provincial da
Província Marista de Santa Catarina.

É fo_rmado em História e Pedagogia com

Especialização em Administração Escolar.
Foi ainda, diretor do Colégio Marista de

Criciúma e do Colégio Marista Paranaense
de Curitiba.

��ATIVIDADES
EXTRACLASSE \

b

No período de 6 a 14 de fevereiro a direção,
coordenação e professores estarão reunidos

para estudos, planejamento e convivência
para a formação de uma verdadeira equipe

educativa.

Acontecem no período vespertino
atividades esportivas (dança, tênis de

mesa, xadrez, futsal, basquetebol, voleibol,
capoeira, karatê, teatro), bem como no

decorrer do ano ocorrem atividades

'��AULASÀ TARDE
No sentido de atender ao pedido da maioria
dos alunos do Ensino Médio, as aulas da
tarde acontecerão nos seguintes dias da

semana:2ºs anos e terceirão - terça-feira e

quinta-feira. 1º anos somente na quinta-feira.

��COMPROMISSO
Direção, professores e funcionários do

Colégio Marista São Luís pretendem
juntamente com as famílias, criar uma
verdadeira comunidade educativa onde o

centro será o educando.

I
• I
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TRANSPORTE ALTERNATIVO:

Coordenad()r do Núcleo de Transportes
Especiais, Marcelo da Silva

•

poderão prestar serviços, com
capacidade de transportar de 10 a

20 passageiros, com a presença de .

um monitor. Os motoristas devem
receber treinamento de direção
defensiva-correspondente a 44

horas. IIEm janeiro, foi oferecido o

primeiro curso que contou com a

participação de 53 motorlstas.':
Atualmente 12 empresas atuam

nesse segmento.
- I

O Núcleo de Transportes Especiais
da Acijs/Apevi existe há 2 anos, e é

integrado por 20 associados. liAs
empresas devem se cadastrar ou
renovar o cadastro específico, para
a aquisição do alvará de transportes
especiais, o que se tornará uma

necessidade anual", enfatiza.
Os empresários que tiverem dúvidas
podem obter esclarecimentos
através do telefone (47) 371-1044,
ou 371-8102,' com Marcelo da

Silvà, e, ainda, pelos e-mails
consultor@apevi.com.br e

med.turúvterra.com.br.

s empresas do serviço de

transporte alternativo serão
fiscalizadas a partir de março,
pelos órgãos competentes,
afirma o coordenador do Núcleo
de Transportes Especiais,
Marcelo da Silva. Ele

acrescenta, ainda que as

empresas que não estiverem com

a documentação legal izada junto.
à Prefeitura do Município,
poderão ser impedidas de
exercer a atividade e, na

possibilidade de autuação, o

veículo retirado de circulação.
A Lei 3074/2002 foi aprovada
em maio do ano passado e

regulamenta o serviço de

transportes especiais, que.
abrange o transporte escolar,
universitário, fretamento para

empresas e turismo em geral.
.

Segundo Silva, a Prefeitura
determinou o uso de um veículo

para cada 1,5 mi I habitantes.
Dessa forma, apenas 75 veículos

ESTÁ PROCURANDO UM EMPREGO MELHOR?
Primeiro encontre o melhor curso: : ����s���7alizante

• Técnico em Informática
• Secretaria Informatizada

com AuxiliarAdministrativo
• Manutenção e Configwração

de Micros
• Edição Gráfica
• Web Designer
• Auto Cad
• Solid Works
• Programação
• Dança
• Capoeira

"Quando você quer qualidade, você quer Time"

Time escolas do Brasil

Porque Qualidade só se faz com Time!

Jguá do Sul- R: Reinoldo Rau,"299 Centro - 371-1224

Corupá: R: Jorge H'lcerda 233 Centro - (47) 375-2146

01Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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3ãll AUTOMÓVEIS Arduíno 371·4225Veículos373-0131
98 branco G

97 azul G

97 branco G

96 .verde G

96 azul G

95 cinza G

95 branco G

94 cinza G

93 aZL!1 G

90 azul G

Parati 1.6 89 branca G

Parati 1.6 85 vermelha G
Branca'

Chevette 85 bege G 'Preto ,""
""

Bege

Av. Waldemar Grubba • Jaraguã do Sul· se
Gol Cinza 01 R$16.900,00

Seja
• GolGIII Branco 00 R$16.500,00

parceiro Gol 16V4p Vermelho 00 R$16.000,00
C/asseA 160 Vermelha 99 R$ 28.500,00
Corsa Sedan Super Verde 99 R$14.800,00

da BV 'Financeira Saveiro CL 1.6 Branco 99 R$14.500,00
Escor1GL Prata 98 R$15.500,00
Escor1SW Vermelho 98 R$16.000,00
Corsa Wind Verde 98 R$II.200,00

e faça ótimos Santana Quant. completo Prelo 96 R$13.500,00
Escor1Hobbi Prata 96 R$8.500,00
Calibra compl. Vermelho 95 R$ 20.000,00

, • UnoELX,2p Verde 95 R$8.500,00

negoclos Uno ELX+ ar Verde' 95 R$9.500,OO
Peugeo/405 SR Cinza 95 R$II.000,00
As/raGLS Cinza 95 R$II.800,00

neste espaço!
Go/I.6 Brenco 95 R$10.500,00

. Versal/es G12.O, compl. Branco 93 R$9.500,00
EscortGL+ar Azui 93

. R$8.900,00
UnoE/etr. Branco 93 R$6.700,OO
Opala 4.1, 4p Cinza 90 R$6.500,00
MonzaSLE ·Azul 89 R$4.500,OO

.... ChevetleSL Marrom 89 R$4.500,00
Escor1GL Bege 88 R$5.000,00 .

BelinaL" Bege 88 R$4.800,00
Saveiro CL Branco 86 R$ 3.500,00.

�no Mille
Bol16V4p
[an '.
favelro
liesta 1.O 4p
scort+íobby
iorino Fech .. 1000
r

scort Europeu
saveíro 1.8 ale.

o
01

ampa
'arati
-1000

01
99
99
99
98
95
94
94
94
93
92
91
91
90
86
80

R$ 9.900,00 ,

R$13.500,00
R$14.000,00
R$14.000,00
R$11.500,00
R$ 7.000,00
R$ 7.000,00
R$ 8.500,00
R$ 7.500,00
R$ 7.200,00
R$ 6.500,00
R$ 6.500,00
R$ 28.000,00
R$ 5.800,00
R$ 3.500,00
R$ 200000

�yage
�oreel1l2p
,� Yialter Marquardt,1250 - Rio Molha - Jaraguá do Sul - Santa Catarina

•

V Vakiran.tin� I finanças

Megane RT 1.6V Prata 2001 R$ 22.500,00
Gol1000 16v 4p

,

Branco 2000 R$ 16.500,00

Seja· parceiro Corsa4p Prata 1999 R$12.800,00
'CorsaWind Branca 1998 R$ 10.500,00
Escort GLX 16v Branco 1998 R$ 15.800,00

da BV Financeira
Escort GL 16V Prata 1997 R$ 14.500,00
Palio EOX Verde 19!!7 R$11.600,00
Gol1000 MI Branco, 1997 R$ 10.800,00

e faça ótimos
KadettGL Branca 1997 R$ 9.600,00
Paratl CL Azul 1996 R$ 9.600,00
Uno EP 4p Verde 1996 R$ 9.200,00

, • Uno Eletronic Cinza 1995 R$ 7.500,00

ne'goclos Gol1000 I Azul 1995 R$ 9.600;00
Versalies GL 2.01 4p Azul 1994 R$ 9.300,00

<
Escort Hobby Vermo 1994 R$ 7.300,00

neste espaço! Uno 16v R Branco 1993 R$ 6.800,00
Escort L Prata 1992 R$ 6.300,00.
GolGL Bege 1988 R$ 5.500,00
Parati GLS Verde 1984 R$ 3.500,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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•

urpome
21 Fax
•. IMPRESSORAS, SCAN

DORES • BEBEDOUROS

MÁQUINAS DE ESCREVER
IMENTOS P/INFORMÁTICA E ACE

orianiequipamentos@n
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GOl-vende-s,e 83, doc. em
dia, motor bom. R$ 1.300,00. ,

Tratar: 273-6242 hor. comI.

GOl-vende-se, 99, 8v, 4p,
1.0, gasolina, vermelho. R$
12.900,00. Aceito troca.
Tratar: 373-3001 ou 9952-,
7084 cl Mara.

GOl-vende-se, 96, MI,
branco, 2p. R$ 9.800,00.
Aceito troca. Tratar: 373-3001
ou 9952-7084. CI Mara.

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

PARATI- vende-se, 97/98,
16v, 1.0. R$ 12.000,00.
Tratar: 371-3198.

PASSAT-vende-se, 87. R$
1.300,00. Tratar: 9101-6281
ou 273-6242 hor. cornl.

PASSAT - vende-se, 84. R$

1.600,00. Troca-se por
móveis. Tratar: 9123-0786.

PASSAT - vende-se, 78,
modelo 86. R$ 1.200,00.
Tratar: 273-6242 hor. comI.

POlO - vende-se, 91, marron,
1.8. R$ 6.000,00. Tratar:
374-0780.

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

SANTANA-vende-se,GLI,94,
4p, d.h., rodas esp. R$
10.950,00 ou financio. Tratar:
370-6641.

SANTANA - vende-se, 93,
Quantum, cl ar e d.h. R$
9.800,00. Tratar: 9973-8955.

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

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

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

CLlO - vende-se, Hatch, 1.6 rt,
00, prata, airbag duplo, d.h.,
ar, CD original, t.e., 5p, trava
pI crianças, rodas liga leve.

R$ 23.500,00. Tratar:
370-8928 cl Marcus.

JIPE - troca-se, ano 65, por
moto XP 225. Tratar: 9902-
7378 cl Marcos.

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, 98, 16
lugares, prata. Tratar:
9121-8610.

�. .-::�
"fi -

C>=iÂ:ADo,4defevereirOde20034)"

,

Rua, Exp. Gumercindo do Silva, 161 -(entro ao lado do Hotelltajora - Jaraguá do Sul.
TOPIC - vende-se.Bê, 16 lug.,
prata. Tratar: 9121-8610.

CAMINHÃO-vende-se, 8-150Volks,
cl baú, 1.400km. R$ 22.000,00

; Irmáqulnaslndiíatrla

I .. Comérolo Uda. - ME

Trabalhamos (om vendas e consertos:
,

- Motores Estacionários - Motoserra
·lavo Jato - Roçodeiro • Assistênda 24 hs
- Aspirndor . Motobombos www.irmaquinas.cjà.net
- COmpreSSll( . Entre euírns.; wmlMlullla�@UOl.com.br
Rua CeI. 16.51 • Centro· do Sul

r

I

I
I
I
I
I
I
I

I
�

COMPRA. VENDA ·TROCA - FINANCIA· CONSÓRCIO

GRUPOS GERADORES DE ENERGIA
*Venda *Locoção ,*Co05ert05 *lI\onl09ens

275-0316/371-9421
9133-6136/9952-1838

entro + 32 x R$ 1.900,00. Tratar:
9905-9300 e/Odir.

'

F-600 - vende-se, Ford, ano
75, cl motor 1113. Tratar:
9969-2307.

CBX 200 - vende-se, Estrada,
preta, 00, ótimo estado. R$
4.800,00. Aceito proposta CG de
menor valor. Tratar: 275-2059.

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

CG - vende-se, 01, KS,
10.000km, R$ 2.500,00 entro +

20 x R$ 104,00. Tratar: 370-
,

0061 ou 9957-1671 el Vilmar.

CG-vende-se, 82. R$
1.300,00. Tratar: 372-0391.

CG TITAN - vende-se, 95, azul.
R$ 2.350,00. Tratar: 372-0391.

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

DT 180 - vende-se, 90, c/
trilha. R$ 1.600,00. Ou troca.
Tratar:�9905-3900 cl Marcos.

GARElLl-vende-se. R$
450,00. Tratar: 9951-8237.

VIRAGO -vende-se, 01,
250ce, bordo, toda original.
R$ 4.000,00 + 36x R$
258,00. Tratar: 375-2800 ou

372-4125 das 4hs às 14hs

cl Jaison.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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4827 ou 9121-8505.

MASSOTERAPEUTA
.

I.

Rolf Hafemann
.

.1
Massagens em. Geral . I

.. 370-1732
I Após às 18,OOhs e feriados pelo telefone: 1I 372�2619 / 9909-20561
L Rua JO?q\lifllFrªfl�CI:) (lElPi3\JIª\ 1ªªª;: c;�ÍÇ9 ��I:'<I11Iª ��lIl13gtl1Í li" ?�!: §9 J

Tratar: 9122-9867.

APARELHO - vende-se, de
abdominal. R$. 20,00. Tratar:
371-1016 ou 370-4827 ou

9121-8505.

CACHORRO - vende-se, filhote de
pequinês. Tratar: 373-3787.

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

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

parabólica, ej controle. R$
120,00. Tratar: 370-6615. ou
370-7441.

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

9133-6,094 CACHORRO - vende-se, filhote
de Pit Buli, ej 11 meses, pêlo
tigrado. R$ 250,00. Tratar:
373-4156 ej Gilson.

fi. PIlIC1l@ltGimetilei1wBlfl310·cmnm·laralllJ&OISlf1
mao IU10Bsm 180·lad� �i UUIU IJlag�íl

DVD-vende-se, pj carro, marca
Soss. R$ 2.000,00. Tratar:
371-0680 ou 9113-8649.

aro 17', com pneu Toyo. R$
2.000,00. Tratar: 371-0680
ou 9113-8649.

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

bom estado. R$ 100,00.
Tratar: 9905-1568.

6120, pronto da Tim, 2 baterias.
R$ 250,00. Tratar: 9979-1617.CACHORRO - vende-se, filhote

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

CELULAR - vende-se, Nokia

5180, ej R$60,00 de crédito ej
nota. R$ 180,00. Tratar: 376-
0081 ou 9102-9961 ej Emerson.

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

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

BALCÃO - vende-se,
espositor. Tratar; 273-0402.b

SOM AUTOMOTIVO - vende

se, boss digital, 3000w +

enduranee 2k, bravox, ej a
caixa. Tratar: 371-9363 ej
Eduardo.

CACHORRO - vende-se, ehow
ehow, 2 anos. R$ 300,00.
Tratar: 371-7390.

BARCO - vende-se, ej
415mts, de aluminio, ej
motor Suzuki 15HP. R$
3.500,00. Tratar: 371-1016
ou 370-4827 ou 9121-8505:

CELULAR - vende-se, pronto T.

R$ 350,00. Tratar: 9975-6081.
OFICINA MECÃNICA - vende

se, ej todos equipamentos,
elevador, pronta pj trabalhar.
Ótimo ponto de localização, cf
clientela. Aceito carro. Tratar:
371-4284 ej Rubens.

CELULAR - vende-se, Sansung
Voieer. R$ 150,00. Tratar: 273-
6242 hor, canil. ou 9101-6281.SOM - vende-se, pj carro, CD

da Pionner, 1 módulo, 1 sub, 1
par de 69 e 1 par de alto

falante pequeno pj porta. R$
1.100,00. Tratar: 9123-5991
ou 371-7764 ej Fabiana.

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

CHAPA - vende-se, de lanche

grande; a gás. Tratar: 273-0402.
CELULAR:- vende-se, Nokla
5180. R$ 100,00. Tratar:
9113-8815.

BARRACA - vende-se, pj 5

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

COBERTORES - vende-se, 4,
pj bebê, usados. R$ 30,00.
Tratar: 371-0750.

CACHORRO - vende-se, filhote
de Coeker, 4 meses, pêlo
marron. R$ 100,00. Tratar:
370-6068.

RODAS - vende-se, marca ISR,

CELULAR - vende-se, motorola
daTim, de cartão. R$ 200,00.
Tratar: 376-2767.

COMPUTADOR - vende-se,
950mh, seminovo, ej 7 meses

de uso, scanner e impressora.
Tratar: 275-2848.

BATERIA-vende-se, SNS,
preta, ej pratos dolphing,
pedal CSR. R$ 400,00. Tratar:
370,0625 a noite.

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

CELULAR - vende-se,' Nokia

BAÚ - compra-se, preto de 50

Its, pj moto CG Titan 125,
ano 01. Tratar: 371-7842.

CAIXA - vende-se, caixa pI
moto. R$ 30,00. Tratar: 9112-
9101 ou 376-3640.

,

diversos ----oWlifé
Nós queremos vender! Você quer Comprar?

Vamos negociar!
Fone: 371-0568

CALCULÁDORA - vende-se, HP

12C, vem ej manual em

portugués, original, nova. Tratar:
376-1484 ou 9118-8518.

BERÇO - vende-se, de madeira

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

ACADEMIA - vende-se,
particular, modelo 401. R$
1800,00. Tratar: 9909-7898.

APARELHO - vende-se, de
musculação, novo. R$ 250,00.
Tratar: 371-1016 ou 370-

BICICLETA - compra-se, extra

lite, pequena pj bieieross.
CELULAR - vende-se, Tim, pré
pago, modelo Nokia 5125, em

Ca.rgas nacionais e internacionais
Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246. - sI. 1- Centro - Jaraguá do Sul

371-0363

brasil@brasilaerocargo.com.br

• Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Rua Adélla Fischer, 12 - Centro ._ Jaraguá do Sul- SC

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

273'0402.

FAZEMOS - pátina em

móveis, restauração e

artesanato em geral. Tratar:'
275-2229 ou 9905-2929.

CURIÓ - vende-se, macho ou

fêmea. Tratar: 371-8040 ou

9962-5883.

RLMADORA-vende-se, Panasonic
cl tela. Tratar: 372-3752.DOBRADEIRA - vende-se, de

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

seminova. Ou troca-se por
moto CG, 82. Tratar: 379-
1100 hor. comi. cl Marcos.

ESTERIA ELÉTRICA - vende-se,
Atletic. R$ 400,00. Tratar:
371-1016 ou 370-4827'ou
9121-8505. FOGÃO':' vende-se, 6 bocas,

marran. R$ 250,00. Tratar: _

371-0750.ESTERIA .ElÉTRICA - vende-se,
Atletic way. R$ 350,00.
Tratar: 372-2396. FRITADEIRA - vende-se,

elétrica cl :2 divisões. Tratar:
273-0402.ESTUFA - vende-se. Tratar:

FURADEIRA

vende-se, de
coluna, marca
Schultz cl
motor. Tratar:

370-69i6ou
9902-5430.

GELADEIRA-

REALIZA
SEUS SONHOS
CRÉDITOS
R$ 11.245,00
R$ 21.130,73
R$ 28:174,00
R$ 49.305,00
H$ 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

GAIOLA

vende-se, pI
criar coelhos.
Tratar: 276-
0167.

Adquira seu crédito para comprar, '

construir ou capitalizar sua empresa.
Autorização Banco Central. Temos

créditos também para carros e motos.

SPONCHIADO CONSÓRCIOS
Possuímos outros valores
Tratar: (47) 3041-0087

GELADEIRA

vende-se,
Prosdócimo,

. branca.
R$ 120,00.
Tratar:
9132-5404.

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

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

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

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

'GUITARRA - vende-se,
washburn série Lyon. R$
300,00. Tratar: 9112-9101
ou 376-3640.

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

IMPRESSORA - vende-se,
diskjet. R$ 180,00. Tratar:
9123-2430 cl Fábio ou

9953-4688.

MÁQUINAS � vende-se,
máquina de caseador Juki e
Botão Nissin, seminovas.
Tratar: 370-7175.

MÁQUINA DE COSTURA

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

MÁQUINA DE COSTURA
vende-se, inter .ck, yamato,

.

7500 pontos. R$ 2.100,00.
Tratar: 370-0508 ou 9122-
5738 cl Maria ou Anderson.

. MÁQUINA DE LAVAR ROUPA
. vende-se, em fibra, Muller. Ou
troco por geladeira. Tratar:
370-1492.

MAQUINÁRIO-vende-se, e
uma serraria completa, sendo

este maquinário um carrinho
de fita pneumático. Tratar:
9969-2307.

MATERIAL PI SORVETERIA
vende-se, sorveteira Arpifrio,
pasteurizadora carpegiani,
liquidificador mix, 3 freezer

consul 530115, 3 frezer consul

310lts, 5 treezer Artico c/
visor. Aceita-se proposta.
Tratar: 370-4509.

MESA - vende-se, cl cadeiras
e estante pI escritório.
Tratar: 9123-2430 cl Fábio
ou 9953-4688.

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

OURO - compra-se. Anéis,
brincos, correntinhas,
pulseiras, mesmo cl defeito
ou arrebentadas. Tratar:
9979-0605.

PÉS - vende-se, 8 pés direito,
15x15, cl 2,20 mts. R$
180,00. Tratar: 372-3752.

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

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

PRECISA-SE - urgente de um

empréstimo de R$40.000,OO.
Paga-se R$2.000,OO por
mês. Tratar: 371-0750 cl
Sueli.

PRENSAS - vende-se, pI
.transfer. Tratar: 371-2115.

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

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

Gaúcho, bem dotado;
moreno, alto, caliente,

35an05

���I
� de 4() eutiJ4,.

R$SO,OO
Tratar> 9113-7636

/"
1\. .>. ." .

r 'SÁBADO,4defevereiro de 200l �

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

Tratar: 9125-0911.

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

toca-disco e AM/FM� R$
50,00. Tratar: 370-8579 cl
Marcelo.

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

SACO DE PANCADA - vende

se, de 75kg. R$ 50,00.
Tratar: 371-1016 ou 370-

4827 ou 9121-8505.

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

SOFÁ - vende-se, de 3

lugares, chique, cl 6 meses

de uso. R$ 200,00. Tratar:
276'0086.

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

VENDE-SE - máquinas
industr.iais, cobertura, overlok
reta, interlok. Tratar:
370-3561.

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

SUGAR - vende-se ou troca-se VIDEOGAME - vende-se,
por uma centrífuga. Tratar: Nintendo Game Cubo, cl 5
9125-0911. jogos originais, 1 memory

card e 2 controles originais.
TELEVISÃO - vende-se, 14'. Tratar: 376-2206.

PLANtEI ME
• VENDAS *LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
VíDEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIO!? EM GERAl.

* PLAYSTATION 2

'XBOX
•. PLAYSTATION ONE
*OREAMCAST
* NINTENDO 64
• GAME BOY CaLOR
• GAME BOY ADVANCE
• NINTENDO GAME CUBE

Meigas, Carlnhosas, Iniciantes,
Safadas, Divertidas e Sedutoras

Venha desfruta» uma Loira e duas Morenas

Mudamos de local
Jaraguá do Sul c/ Local Discreto, Massagens e Acessórios'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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OBESIDADE

infantil
Você sabia que atualmente existem mais pessoas obesas do

que subnutridas no Brasil? Você sabia que cerca de 34

milhões de adultos brasileiros têm excesso de peso? Mais

assustador ainda é saber que as crianças são as novas vítimas
da obesidade: enquanto nos anos 80 elas representavam

apenas 3% dos obesos, agora elas já representam mais de

15%, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria. E as

estatísticas mostram que esse número vem aumentando cada

vez mai�: em um universo de 7 mil crianças entre 6 e 15 anos

abordadas em uma pesquisa no Rio deJaneiro, 38% delas são

obesas.

Atualmente a obesidade perdeu um pouco o estigma de que é
.

uma doença de preguiçosos ou desleixados com a aparência,
pois sabe-se que ela pode ser causada por fatores biológicos,
genéticos ou psicológicos, devendo ser diagnosticada e

tratada como qualquer outra efemeridade.

No caso da obesidade infantil, suas causas também podem
ser biológicas, mas estudos mostram que o sedentarismo

causado pelas várias horas passadas em frente à televisão ou

ao computador contribuem para o aumento de peso das

crianças, pois elas estão gastando menos calorias do que
consomem. Outras vezes os pais superalimentam os filhos

porque acham que bebê saudável é bebê gordinho, sem saber

que desde o nascimento é importante tomar cuidado com a

alimentação da criança, pois um excesso de células

gordurosas na infância irá acompanhar o indivíduo durante

o resto da vida, determinando a facilidade para o ganho de

peso no futuro.

Vale lembrar que a
:

questão da obesidade não tem

., conseqüências apenas estéticas, mas abre espaço para
diversos males como artrose, hipertensão arterial, má

oxigenação dos tecidos, aumento do nível de colesterol e

predisposição à diabetes mellitus. Além disso, as pessoas
com excesso de peso sofrem discriminação e podem
desenvolver problemas emocionais como timidez e

isolamento, tornando-se ainda mais sedentárias e

queimando cada vez menos calorias.

Mas, afinal, como prevenir e tratar a obesidade infantil? O
.

primeiro passo é identificar a predisposição genética.
Quando um dos pais é obeso acriança tem 40% de chances

de se tornar obesa, enquanto que essa chance sobe para 80%
quando os dois pais são obesos. O primeiro ano de vida é

muito. importante, e estudos indicam que crianças
amamentadas no seio têm menor tendência a engordar. Os
pais devem estabelecer intervalos fixos de três em três horas

e, depois dos seis meses, complementar o leitematerno com

papinhas e sucos sem açúcar. Depois de crescida, o ideal é a

criança fazer seis refeições balanceadas por dia: café da
� manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e

lanche da noite, tudo com alimentos saudáveis e pouco
calóricos.

•

. �otos: Divulgação

RJ�Ç.�.���.4.�.�º!
farmácia de �aniplllação

Sua
saúde é
nossa

fórmula
de Sucesso

I!. I!einoldo I!au, 263:
. Tel./fax: 275-0764;
www.receituario.com.br

�!!T6R10 JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLINICAS.LTOA.Anuncié

aqui!
371·1919

EXAMES COM QUALIDADE
ATENDEMOS TODOS OS CONVÊNIOS

371-0882
Rua Dr. Waldomiro Mazurechen, 67 • Centro

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IOBRA: AVENIDA IZIDIO CARLOS PEIXER TERÁ 3,2 QUILÔMETROS DE PAVIMENTAÇAo ASFÁLTICA

Estrada Ilha da Figueira será

inaugurada nesta sexta-feira
GUARAMIRIM - o

prefeito Mário Sérgio Pei

xer entrega oficialmente à

comunidade a obra de pa

vimentação asfáltica dos

3,2 quilômetros da Avenida
Izidio Carlos Peixer, antiga
Estrada Ilha da Figueira,
que liga os municípios de

Guaramirim e ]araguá do

Sul. O evento será nesta

sexta-feira, dia 7 de feverei

ro, às 17 horas, em soleni

dade no pátio da Escola

Germano Lafin. Além de
beneficiar diretamehte os

moradores do bairro, a

obra também servirá de

via alternativa de 'trânsito
entre os dois municípios e

a região. Peixer destaca que
esta pavimentação é um

marco da atual administra

ção municipal. "Estamos
colocando fim a uma longa
espera dos moradores",
enfatiza. O investimento
total foi de',· R$
1.062,596,01, sendo que
70% deste valor foi repas
sado. pelo governo do

Estado e 30% de recursos

municipais. O ex-gqverna
dor Esperidião Amin e o

ex-vice-governador Paulo

Bauer� agora deputado fe-

Divulgação
Rua que liga Guaramirim a Jaraguá do Sul será inaugurada na sexta-feira

deral, já confirmaram pre

senças na inauguração. O
atual governador, Luiz
Henrique da Silveira, tam
bém está sendo aguardado
para a inauguração..

Ainda neste mês, o' pre
feito, Mário Sérgio Peixer

entregará à comunidade de

Guaramirim mais um Cen

tro de Educação In{�ntil,
construído no Bairro Rio

Branco, onde foram inves

tidos R$ 123.750,00 de

recursos próprios. Este ano,

12 importantes obras estão
sendo executadas nomuni-

e a Estrada Bananal do Sul

e a pavimentação, com la

jotas, da Rua]oséDequêch,
no Centro.

A administração muni

cipal deve iniciar nos próxi-
.

mos dias a construção de

um ginásio de esportes em

Guamiranga e a reforma

da ponte do agricultor, na
mesma localidade. A obra
de pavimentação e embe

lezamento na paralela da,
BR-280, em frente à em

presa Lunender, também
está concluída, faltando

apenas a sinalização.

cÍE'io de Guaramirim, algu
mas já concluídas, como a'

ponte do Tibagi e as pavi
mentações das ruas Cláu

dio Tomase1li, Agostinho
Valetim do Rosário,Waldir

Marcelino,]osé Pires e Luís

Balistieri� apenas aguar
dando definição da data de

.
inauguração. Estão em fase

de conclusão as obras de

pavimentação das ruas Al

dano]osé Vieira, no bairro .

Avaí, e Amilton Francisco

Raussis. Está em andamen

to a construção da ponte
que ligara os bairros Avaí

Coleta de dados para versão impressa encerra na sexta-feira
]ARAGUADO SUL� Os dos seguintes dados: nome com@jaraguadosul.com.br gistradas somente na versão

interessados em divulgar . do evento, data e local de ou pelo telefone 372-8093. disponível na Internet, que
suas atividades - festas re- realização, entidade pro- Outra opção, ainda, é pre- receberá atualização cons-

ligiosas e comunitárias, motora e telefone para encher o formulário que tante no 'decorrer do ano.

promoções culturais e es- contato. As informações consta no item Agenda de Tendo como objetivo di-

portivas, seminários, en- devem ser remetidas aos Eventos, no site www.jara- vulgar gratuitamente os

contras, congressos - na cuidados da Divisão de guadosul.com.br. eventos realizados em]ara-
versão impressa d� Agenda Turismo, setor da Secreta- De acordo com os or- guá do Sul, as duas versões
de Eventos/2003 têm até ria de Produção, através do ganitadorés da Agenda de da agenda devem estar dis-
sexta-feira (7/2) para soli- fax 370-8147. O encami- Eventos/2003, as solicita- poníveis ao ,público prova-
citar inclusão no material, nhamento também pode ções encaminhadas a partir velmente a partir do próxi-
mediante o fornecimento ser feito para o e-mail ind- de d�ste sábado, serão re- mo mês de março.

I

Diretoria do Comtur elogia a empresa Engepasa

(

r"C'�:.
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Sesi ensina comomelhorar

a qualidade de vi�a
FLORIANÓPOLIS - O do Sesi. O diferencial está

Sesi (Serviço Social da Indús- no caráter preventivo, edu-
tria) realiza na próxima cativo e lúdico dos exercícios

,

quinta- feira, na sede da CNI propostos, transcendendo o
(Confederação Nacional da conceito e os princípios da

Indústria), em Brasília, o. "ginástiéa laboral". Os

lançamento' oficial do pro- benefícios para os partici-
grama Sesi Ginástica naEm- pantes são diversos. A partir
presa para todos os funcio- da quebra da rotina diária,
nários do Sistema CNI o programa Sesi Ginástica

(CNI, Sesi, Senai e IEL), que na Empresa proporciona
passará a ser praticado dia- maior integração e a me-

riamente nas instalações do lhoria da qualidade de vida

Edifício Roberto Simon- dos trabalhadores. Além dos

sen, localizado no setor ban- benefícios diretos propor-
cário Norte, sede do siste- cionados pela prática regular
ma. de exercícios físicos na em-

Os mais de 600 funcio- presa, o programa incentiva
, nários farão uma aula com seus participantes a adotar-

duração de 8 a 12 minutos, em um estilo de vida mais

composta de exercícios de ativo também fora do local

flexibilidade, respiração, do trabalho.

relaxamento, postura, entre No lançamento oficial

outros. As séries são prati- do programa Sesi Ginástica

cadas no próprio local de na Empresa, o presidente da
trabalho, voluntária e coleti- CNI, Armando Monteiro

vamente, e contam com a Neto, fará a abertura às 9

vantagem de serem realiza- horas. Em seguida, haverá
das com a mesma roupa uti- aula inaugural e um discurso (J
lizada no trabalho. O pro- do' diretor-superintendente
grama é coordenado e su- do Sesi nacional, Rui Lima,
pervisionado por professo- além de um café da manhã

res de Educação Física dos para todos, os funcionários,
Departamentos Regionais às 10 horas.

Reunião da Abih em JS
]ARAGuA DO SUL - A'

próxima reunião ordinária

da Abih/SC (Associação
Brasileira de IndústriaHote

leira/Santa Catarina) está

agendada para o próximo
dia 21, em ]araguá do Sul.

De acordo com o diretor

da Divisão Turismo, Lore
no Hagedorn, representan-

tes de todos os estabeleci
mentos qU,e formam a rede

hoteleira da cidade serão

convidados a participar do
.--:::,encontro.

O município jaraguaen
se será sede do 17° Encatho

(Encontro Catarinense de

Hotelaria), em agosto deste
ano.

(IRepresentação
Empresa estabelecida emSão Paulo

Procura representar exclusivamente

empresas de Jaraguá do Sul e Pomerode
interessadas nomercado da grande

São Paulo e seu Interior]ARAGuA DO SUL - A que apresenta nos novos Boa Vista (rampa de vôo positiva de divulgação do

diretoria do Comtur caminhões de sua frota livre), Museu Emílio daSil- turismo jaraguaense é sem-
Q

(Conselho Municipal de imagens alusivas a atrações va e Casa do Colonizador pre bem-vinda", destaca o

Turismo) elogia a iniciativa turísticas de]araguá do Sul: .

(Centro de Informações secretário-executivo do
l" Engepasa mb-ento l, Schützenfest, Morro da Turísticas). "Toda a forma Comtur, Loreno Hagedorn.

)Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Os interessados deverão apresentar aos Círculos os

seguintes documentos, que deverão ser acompanhados
das respectivas fotocópias.

(tIírculo
Italiano1-

)S

o

Ia
ReConhecimento da Cidadanià Italiana aos Descéndentes
de trentinos que apresentaram no passado a

documenta�ão de Estado Civil

'S

t

r

l, Em aplicação da lei 379/2000 muitos descendentes
trentinos têm direito ao reconhecimento da cidadania
italiana. Portanto, os descendentes de trentinos, que no

passado apresentaram ao Consulado Geral a

documentação de estado civil e tiveram depois a

cidadania italiana bloqueada, podem agora pedir o

reconhecimento da cidadania italiana.

a

1

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..
2. 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.

.

Uma fotocópia autenticada da cédula de identidade
brasileira. Duas fotocópias autenticadas do certificado
militar para homens entre 18 e 45 anos.

4. 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 órgão que concede o atestado.

Os interessados ao

reconhecimento da
cidadania italiana

também
apresentar uma espe
cifica ficha de cadas
tro preenchida e assi-'
nada.

371-8222
(Dados extraídos dos
Avisos 04 e OS/2002). Rua Reinoldo Rau, 86 sala 7 -

nstre mais

as atividades e

na canvfvia com

menta amoroso,

cultive a descontração.
Câncer '_ Sua intuição estará

agu e você saberá captar a
raso Sorte na área
ou esoterismo.
fofocas no

•

-,----�

HISTÓRIA G
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POR EGON JAGNOW

Muitas vezes se tem a impressão que apenas grandes cerimônias e eventos

compõem a cultura de um povo. Mas existem muitos costumes e ritos

pequenos e que acontecem, na maioria das vezes, no seio familiar é que
não são lembrados. Um costume dos colonizadores alemães é a Festa da
Cumeeira (Richtfest). Também em nosso meio, nos tempos idos, muitos a

celebravam, quando a sua casa nova recebia a cobertura. Temos um registro
de uma festa destas da casa de Anton Zahler (tirada em 1947), construída
à Rua Presidente Epitácio Pessoa. Também temos a identificação das

pessoas que aparecem na foto: em pé: Anton Zahler, Liesenberg, Fritz Bartel,
Gustavo Hagedorn, Hausmann e um desconhecido. Em cima, sentados:
um desconhecido, Rudolf I<litzke e Schõnau.

AS BANANEIRAS (219) Olhou o outro, que era magro, e tornou:
- Nós, meu velho, nós, os magros, somos

junco da lagoa. A moléstia é o vento forte: curva

nos, mas não nos abate.
E com a sua imaginação de sempre:
- Gente gorda é como bananeira: cai, não

endireita mais. Está cheia d'água.
Um mês depois, Paulo Barreto morria de

repente.

Meses antes de morrer de uma angina que o

garroteou em plena rua, mostrava Paulo Barreto,
não obstante a sua gordura, uma fisionomia

cansada, fatigada, denunciadora de certo

esgotamento físico. Ao vê-lo nesse estado, Coelho
Neto impressionou-se. E, uma tarde, observava,
penal izado, a H umberto de Campos:
- Sabes? O Paulo não vai muito longe, não.

Quando ele cair, será de uma vez. Recolhida pelo colecionador Humberto de Campos

e' quiser melhorar o Sagitário _ Bom astral no
.

azer o que se

r maneira de
humor. O dia
s contatos.

Encare com otimismo as

mudanças na área sentimental.
Peixes _ Dê mais atenção

avorecidos. Nem
ser tão brilhantes

Seu lado

emento com

parentes, o

vai ser ideal. No-
r não convém se

avent

Virgem _ Será tempo de
us talentos. Poderá
romoção ou

as oportunidades
. Evite atritos com o

surpresas na vida amorosa.

Escorpião' _ Sua sensibilidade
alta. Você mexerá

curta o romance.

Capricórnio _ Organize a

da e demonstre boa'
diante de tantos

sultados vão
no romance, mas

o ciúme .

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

'.ft História de nossa gente não podeficar só
I

na saudade". O passado só é importante se

seu tempo foi bem empregado.
Barão do Itapocu

,

RA A HISTORIA
HÁ 15 ANOS

Em 1988, a inflação andava aprontandocom osmoradores doMunicípio,
que fechava com uma inflação de 366%. O IBGE (Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatistica) divulgava a taxa oficial de inflação de dezembro
em 14,14%. A variação acumulada do IPC (Índice de Preços ao

Consumidor) atingia, no ano passado (87), a taxa histórica de 365,96%.
Os depósitos feitos no mês em cadernetas de poupança renderiam

14,7107%. A,OTN (Obrigação doTesouro Nacional), a partir do dia l

de janeiro, passava para Cz$ 596,94. Os contratos de aluguel com
correção anual que vencem em janeiro, firmados durante o Plano

Cruzado, eram ajustados à base de 461,03%; os aluguéis contratados

antes do Plano Cruzado, com correção anual, sofriam reajuste de

228,69%, já 'os aluguéis semestrais, em ambos os casos, teriam reajuste
de 62,88%, a partir de janeiro.
A;inflação oficial divulgada para dezembro, de 14,14%, implicava uma
perda no poder aquisitivo, somente no mês de dezembro, de 4,95%, já
que os salários estavam sendo corrigidos naquele mês, pela unidade de

!eferência de preços de 9,19%. De outra parte, a partir do dia 1, o piso
era elevado para Cz$ 3.,600,00. O Brasil entrava em 88 com perspectivas
nada animadoras em sua economia, apesar de sempre haver "esperança"
de dias melhores. No Ministério da Fazenda, que dita as normas

econômicas nacionais, o presidente Sarney confirmava o nome deMailson

da Nóbrega.

HÁ 3 ANOS'
No ano 2000, a Acijs (Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do
Sul) questionava o Samae (Serviço Autônomo.Municipal de Água e

Esgoto) sobre o aumento de 15% nas tarifas de águ�, incidentes sobre
as contas emitidas para faturamento em janeiro de 2000. A autarquia
justificava- a majoração apresentando os custos dos produtos no

tratamento de água e seus serviços durante o ano passado, com produtos
químicos, combustíveis e energia elétrica. Segundo o Samae, o último
reajuste fôra feito em janeiro/99, e, decorrido um ano) promoveu
aumento para as contas com vencimento a partir de janeiro/2000, de
15%, enquanto os custos dos insumos, até outubro, apresentavam
elevação de 18,18%. A autarquia municipal garantia que ? reajuste
praticado era de 3,18% inferior ao custo atual. Outro motivo, era a

necessidade de continuar com a sua capacidade de investimentos,
principalmente na execução do Sistema de Esgoto Sanitário de Jaraguá
do Sul. Era diretor geral o sr. Nelson Klitzke. Diante das explicações,
não se falou maisdo assunto.

A Receita Federal, .de Brasília, divulgava pelos órgãos de comunicação
que suspendia, sem nova previsão, a data de divulgação da lista de pessoas
físicas que teriam. o CPF (Cadastro de Pessoa Física) cancelado nesse

ano. A decisão tomada pelos técnicos do governo se assustaram com o

número de documentos na iminência de desaparecer: 49,6 milhões, ou
42,8%, de todos os CPFsexistentes. O cancelamento dos documentos
fazia parte, dos planos da Receita Federal de "limpar" o Cadastro de

, Pessoas Físicas, no qual estavam listados os cidadãos perante o Fisco,
ou seja, aqueles que se declararam aptos de pagar impostos aos governos
no Brasil, direta ou indiretamente.

GERAL
�('-/
l__ .' �

,
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ECUMENISMO?

Ecumenismo é o empenho por comunhão entre

o povo cristão.
O ecumenismo faz parte do ser da Igreja. E o

mandamento do amor não permite a
.

conformidade com a discórdia dos crentes.
Mas insiste em reconciliação e paz. Além

disso, é obvio que o fracionamento enfraquece
·a cristandade. Rouba-lhe energia. A visível
crise da missão cristã deve-se, em boa

medida, às divisões internas da Igreja. É bom

lembrar a primeira comunidade cristã que vivia "perseverante na

doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas

orações". E o próprio Jesus roga ao Pai a fim de que todos sejam
um. (João 17.21)
Cristãos são chamados a -aprender a relacionar-se, a "comungar"
também com membros de outras denominações. Aliás, comunhão
não exige uniformidade. O' corpo de Cristo caracteriza-se pela
variedade de seus membros. Por isso mesmo a existência de várias

igrejas não escandaliza, enquanto forem capazes de cooperar. Não
devem apagar e, sim, reconciliar as diferenças, sempre em fidelidade
ao fundamento comum, que é o Evangelho.
Na verdade existe uma só Igreja: a Igreja de Jesus Cristo. Ela perpassa
as denominações e reúne os verdadeiramente crentes. Só Deus por
ora os conhece. Ainda assim, essa Igreja autêntica freqüentemente
se torna visível, por pregação e sacramento, pela vivêrtcla da fé e

atuação do amor.

Ecumenismo é o esforço, de todos os cristãos, para contribuir para
a visual ização da "comunhão dos santos", isto é, um bom
relacionamento entre os cristãos.

P. Anildo Wilbert

Paróquia Evangélica Luterana Barra do. Rio Cerro
� ��11

CÂMARA DE VEREADORES DE
JARAGUÁ DO SUL

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2002, PRESIDIDA PELO VEREADOR VITÓRIO ALTAIR LAZZARIS

(PPB)
PROJETOS DE LEIS DO LEGISLATIVO APROVADOS EM SESSÃO SECRETA POR UNANIMIDADE;
324/02·2' VOTAÇÃO SECRETA; RUDOLFO GESSER (PPB); DENOMINA VIA PÚBLICA - A RUA DE N' 978 PASSA A DENOMINAR·SE MARIA BANDIN

LENZI;
332/02·2' VOTAÇÃO SECRETA; Lia TIRONI (PSDB); DENOMINA ESTRADA - A ESTRADA JGS 517 PASSA A DENOMINAR·SE FRANCISCO JACOMINI;
337/02·2' VOTAÇÃO SECRETA; AFONSO PIAZERA NETO (PSDB); DENOMINA VIA PÚBLICA - A RUA DE N' 972 PASSA.A DENOMINAR·SE NATÁLIA
MARIA RUBJNI ANDRI;ATIA; .

338/02·2' VOTAÇÃO SECRETA; MAR1STELA MENEL ROZA (PFL); DENOMINA VIA PÚBLlCA,- A RUA DE N'665 PASSA A DENOMINAR·SE OSCAR

FERREIRA MENDES;
342/02·2' VOTAÇÃO SECRETA; LORITA ZANOTII KARSTEN (PMDB); DENOMINA VIA PÚBLICA - A RUA DE N' 752 PASSA DENOMINAR EtJLÁLlA
DUTRA BENVENUTII ;

343/02· 2' VOTAÇÃO SECRETA; LORITAZANOTII KARSTEN (PMDB); DENOMINA VIA PÚBLlCA-A RUA DE N' 755 PASSA A DENOMINAR·SE ADOLFO

BRUCH;
347/02·2' VOTAÇÃO SECRETA; PAULO ADEMIR FLORIANI (PPB); DENOMINA VIA PÚBLICA -.A RUA DE N' 736 PASSA A DENOMINAR·SE SOFIA
POMIANOWSKI LENZI; -

PROJETO DE LEIS' PO_EXECUTIVO APROyADOS POR 18 VOTOS:
_ ••

))

344/02· 2' VOTAÇAO ; EXECUTIVO; SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇOES DO ORÇAMENTO DO SERViÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA
E ESGOTO DE JARAGUÁ DO SUL· SAMAE;

.

352/02· l' VOTAÇÃO; EXECUTIVO; SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS;
353/02·2' VOTAÇÃO; EXECUTIVO; ALTERA DlSPOSITlVOS DA LEI MUNICIPAL N' 2.969/2001, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2001;
355/02·2' VOTAÇÃO; EXECUTIVO; ATUALIZA DISPOSITIVOS DO ANEXO DEMONSTRATIVO DE METAS FÍSICAS LOA, DA LEI MUNICIPAL N' 2.969/
2001, DE 18/12/2001, E SUAS ALTERAÇÕES, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL, SEUS ÓRGÃOS
E ENTIDADES, PARA O EXERCíCIO DE 2002 ;

.

356/02 ·1' VOTAÇÃO; EXECUTIVO; SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO VIGENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS E ANULA

DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DOSUL;.. ,

358/02 ·1' VOTAÇÃO; EXECUTIVO; AUTORIZA A REVISÃO DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO PARA AQUISiÇÃO DE CASA PRÓPRIA, CONSTANTES
DO LOTEAMENTO ITAPOCUZINHO II ;

.

34:),/02 . 2' VOTAÇÃO; EXECUTIVO; REVOGA DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL N' 1.753/93, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1993, QUE
INSTITUIU AS ISENÇÕES PARA IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUiÇÕES DE MELHORIA NO MUNICiplO DE JARAGUÁ DO SUL; RETIRApO PE
fA!!IA' .

345/02 . 2' VOTAÇÃO; EXECUTIVO; RATIFICA CONVÊNIO .CELEBRADO ENTRE O MUNICiplO DE JARAGUÁ DO SUL E A ASSOCIAÇÃO
POLITÉCNICA DE JARAGUÁ DO SUL· APOLlTEC ; 15 VOTOS FAVORÁVEIS E 02 VOTOS CONTRÁRIOS DOS VEREAPORES MARCOS SCARPATO
(PIl E JOSÉ pENDIUK DOS SANTOS (PIl'
pROJETOS DE LEIS DO EXECUTIVO APROVADOS POR 17 VOTOS'
346/02·2' VOTAÇÃO; EXECUTIVO; MODIFICA DISPOSITIVOS DO ANEXO DEMONSTRATIVO DE METAS FislCAS LOA, DA LEI MUNICIPAL N' 2.969/
2001, DE 18/12/2001, E SUAS ALTERAÇÕES, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL, SEUS ÓRGÃOS
E ENTIDADES, PARA O EXERCíCIO DE 2002, SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÃO.DO ORÇAMENTO VIGENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
. FME;
348/02·2' VOTAÇÃO; EXECUTIVO; AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPALA ADQUIRIR POR PERMUTA ÁREA DE OSMAR JOS!': DIRETII/ ELENIRVOLPI
DIRETTI E NADIR VOLPI STRINGARI/ ILlANE STRINGARI/ MAURICIO STRINGARI ;

350/02: 2' VOTAÇÃO; EXECUTIVO; DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA �UNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL E);JÁ OUTRAS
PROVIDENCIAS;
354/02 ·1' VOTAÇÃO; EXECUTIVO; SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO VIGENTE DO FUNDO MUNICIPAL. DE SAÚDE - FMS E ANULA

DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL ;

351/02 ·1' VOTAÇÃO; EXECUTIVO; SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL.DE SAÚDE - FMS; APflQYAQQ
.EQB ll..YQIQ.S
349/02·2' VOTAÇÃO; EXECUTIVO; AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A CANCELAR TRECHO DA RUA DONA MATILDE E AADQUIRIR POR PERMUTA.
ÁREAS DA WEG INDÚSTRIAS S,A;�
PROJETOS DE LEIS COMPLEMENTAR APROVADOS:
001/2002·2' VOTAÇÃO; EXECUTIVO; ALTERA ALíqUOTAS DO IMPOSTO SOBRE SERViÇOS PREVISTOS NO ARTIGO 129 DA LEI COMPLEMENTAR
N' 001/93 DE 18 DE NOVEMBRO DE 1993, ALTERADA PELAS LEIS COMPLEMENTARES N' 19/99, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1999 , E 24/2001,
DE 27 DE DEZEM8RO DE 200:lc' 13 voTOS FAVORÁVEIS E 05 VOTOS CONTRÁRIOS DOS VEREADORES MARCOS SCARPATO IPTl JOS!': PENplUK
DOS SANTOS IPI) IVO PETRAS KONEL (PMDB) PEDRO ANACLETO GARCIA (pMDBl E LORITA ZANOTI! KARSTEN IPMDB)'
002/02·2' VOTAÇÃO; EXECUTIVO; ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR N' 001/93, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1993, QUE DISPÕE
SOBRE O CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL; 13 VOTOS FAVORÁVEIS E 05 VOTOS CONTRÁRIOS DOS VEREADORES
MARCOS SCARPATO (pT) JOS!': PENDIUK DOS SANTOS (pT) IVO PETRAS KONEL IPMPB) PEPRO ANACLETO GARCIA (PMPB) E LORITA ZANOTTI
KARSTEN IPMDB)'

.

, '

003/02·2' VOTAÇÃO; EXECUTIVO; FIXA O VALOR DA UNIDADE PADRÃO MUNICIPAL - UPM, PARA O EXERCíCIO DE 2003; APROVADO POR 12 VOTOS
FAVORÁVEIS E 06 VOTOS CONTRÁRIOS DOS VEREADORES MARCOS SCARPATO IPI) JOSÉ PENDIUKDOS SANTOS IPT) IvO PETRAS KONEL (PMDB)
PEDRO ANACt.ETO GARCIA (PMPB) LORITA ZANOTII KARSTEN (PMPB) E JEAN OARLO LEUTPRECHT IPTB)' �
004/02·2' VOTAÇÃO; EXECUTIVO; FIXA OS VALORES VENAIS PARA FINS DE LANÇAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO'E DO
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME TABELA DA PLANTA DE VALORES IMOBILIÁRIOS; APROVADO POR 12 VOTOS
FAVORÁVEIS E 06 VOTOS.CONTRÁRIOS DOS VEREADORES MARCOS SCARPATO (PT) JOSÉ PENDIUK DOS SANTOS (PT) IVO PETRAS KONEL (PMDB)
PEDRO ANACLETO GARCIA (pMPBl LORITA ZANOTII KARSTEN (PMDB) E JEAN CARLO LEUTPRECHT IPTBl'

o
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POLÍCIA o CORREIO DO POVO 1l

I FOGO: CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS UTILIZOU 15 MIL LITROS D'ÁGUA PARA CONTER AS CHAMAS

Incêndio destrói residência
e desampara duas famílias

]ARAGuA DO SUL -

Três caminhões do Corpo
Com a força da colisão do veículo, três pilares foram abalados de Bombeiros Voluntários

Fiat Brava colide e destrói

pilares do Mercado Público
]ARAGuA DO SUL,.- o

MercadoPúblico doMunicí-
. pio, localizado na Avenida
Getúlio Vargas, em frente à

Previdência Social, foi alvo de .

um acidente de trânsito e teve

três pilares de sustentação
quebrados com o impacto
da batida. O motorista do

'veículo Fiat Brava, placa
MED-1810, de jaraguádo
Sul, Joanir Paterno, 24 anos,

perdeu o controle do carro,
acabou saindo da pista e atin-

,

gindo a estrutura do merca

do.
. O acidente ocorreu na

�madrugada de sábado, por
volta das 3h30.

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

atendimento às vítimas. O

condutor do Brava sofreu
fratura no fêmur da perna es

querda - também dos os
sos da parte inferior do .mes
mo membro -, apresenta
va corte profundo na testa,
traumatismo craniano e es

coriações pelo corpo. Ele foi
encaminhado ao Pronto-so
corro doHospital eMaterni
dade SãoJosé, em estado crí
tico. O caroneiro, Fernando
Zonta, 22, apresentava sus

peita de hemorragia interna

e escoriações pelo corpo.
Até o fechamento desta

edição, Paterno estava inter
nado na UTI (Unidade de
Tratamento Intensivo), e

Zonta estava num dos ql..illr
tos, em recuperação, (FR)

Desempregado. é preso em

flagrante por tráfico de drogas
I

]ARAGuA DO SUL - A

Policia Militar abordou o

condutor da moto, placa
LYZ-5033, conduzida pelo

�aranUrense desemprega
do Gilberto de Souza da Sil

va, 27 anos, nas proximida
des do Barc�lonaLoungBar,
por estar circulando com a

motocicleta com as luzes apa
gadas. O fato foi registrado

_
na madrugada de ontem,
pouco depois dameia-noite,
Enquanto os policiais conver
savam com Silva, mais uma
moto da PM parou no local,
informando que estava se

guindo o guara.rcirense desde
a Rua João Marcatto. Os

policiais receberam denúncia
anônima afirmando que' o
condutor da moto estiva
comercializando entorpecen
tes. Ao. efetuar busca minu
ciosa, os policiais' acabaram

� encontrando sete pedras de
,

'{;rack, que estavam escondi
das no forro do capacete do

acusado.
Silva foi conduzido à

Delegacia de Policia Civil,
onde foi autuado em flagran
te e indiciado por tráfico de

drogas.
'

Ontem à tarde, o acusa
. do foi encaminhado ao Pre-'
sídio deJaraguá do Sul, onde
aguarda julgamento. (FR)

do Município, sendo'um
'

da sub-sede do Bairro

Barra do Rio Cerro, e cin-
. co socorristas, foram des

locados para conter as

chamas de um incêndio

ocorrido no Bairro Vila

Lenzi, O incidente foi regis-
.

trado no domingo à tarde,
por volta das 16h15, na Rua

José André dos Reis, pró
ximo ao Salão União. Uma

residência de aproximada
mente 70 metros quadra
dos, parte da frente de ma

deira e parte de trás de al

venaria, foi totalmente des
truída pera fogo numa

questão de 20 minutos.

Quando os bombeiros

chegaram no local, apaga
ram as chamas e fizeram o

resc�ldo, levando pouco
menos de duas horas para
encerrar o serviço. Ao to

do, eles utilizaram 15 mil

litros d'água.
Inquilinos da casa na

parte de material, o pedrei
ro Lauro Borges da Cruz,
41 anos, e amulher, a dona
de casaMaria Isabel Tosta,
41, conseguiram salvar al

guns equipamentos do

mésticos, mas perderam
grande parte dos móveis e

roupas. "Quando come

çou a pegar fogo na casa,
os vizinhos correram para
nos ajudar a retirar as coisas
aqui de dentro, mas não

Fotos: Cesar Junkes

Casal perdeu tudo que tinha na casa e pede auxílio para a comunidade jaraguaense

deu tempo de salvar tudo,.
aconteceu muito rápido.

O problema é que o

proprietário do imóvel ut
iliza óleo diesel para com

bater os cupins, o que facili-

tau a propagação das cha

mas", alega a doméstica.
Ela diz que na parte de

madeira residia, há apro
ximadamente 20 dias, um
casal vindo de Lages, com

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

___.....

Centro - JaraS,!l;;;;;á,,;;;d.;;,o,;;;;,5,;;;ul;.._. _

dois filhos, sendo que ela

estava no oitavo mês de

gravidez. "Com eles a situa

ção está ainda pior, visto que
perderam tudo mesmo.

Eles estão recebendo
donativos da comunidade,
as pessoas que puderem
contribuir, principalmente

.

com roupas para o bebê e

materiais de construção,
.podem entrar em contato

com a Rádio Jaraguá", in
forma. Maria Isabel diz

que eles também vão preci
sar contar com a solidarie

dade dos jaragua-enses.
"Quem puder nos apoiar,
podem trazer roupas ou

móveis aqui na casa dos

fundos, onde estamos abri
gados até encontrarmos

outro lugar para viver",
diz. (FABIANE RIBAS)

LOTERIAS

Lotomania Loteria Federal

concurso: 287 concurso 03706

03 - 06 - 1 5 - 1 6 -

1 ° - Prêmio: 02.687
'22-31 -43-50- 20 - Prêmio: 38.086
51 - 58 - 64 - 70 -

30 - Prêmio: 62.539
73 - 74 - 77 - 78 -

40 - Prêmio: 27.135
82 - 92 - 93 - 96 50 - Prêmio: 00.504

Me�asena
.

cpncurso: 434

04 - 10- 17 c 24 - 30 - 54

Quina
concurso: 1103

20 - 32 - 33 - 43 - 74
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•

• TREINAMENTO: JOGADORES DA MALWEE RETORNARAM ONTEM ÀS ATIVIDADES EM JARAGUÁ DO SUL Resultados do Catarinense

Atletas e uniformes da Malwee neste final de semana

serão apresentados hoje à noite
]ARAGUÁ DO SUL - A

Caraguá Veículos será palco
da apresentação da equipe
Malwee, dos novos joga
dores contratados para esta

temporada e dos uniformes
2003. O evento está agen
dado para hoje à noite, a

partir das 19h30, evai contar
com a presença de diversas
autoridades do Município, .

empresa patrocinadora, im
prensa e comunidade em

geral.
Ontem, foi o primeiro

dia de treino em Jaraguá do
Sul, após a pré-temporada
que a equipe Malwee reali

zou na cidade de São Joa
quim, nos últimos dez dias.

No período da manhã, os
atletas fizeram testes físicos
nas dependências do Parque .

Malwee e, à tarde, dedica
ram-se nos treinos com

bola, no ginásio da Duas

Rodas Industrial, haja vista
que as reformas do Ginásio
Wolfgang Weege ainda não

foram concluídas. Na

opinião do técnico Fernan

do Ferreti, o grupo que vai

representar Jaraguá do Sul
nas competições previstas
para este ano. foimuito bem

Arquivo

Jogadores de futsal realizaram testes físicos ontem pela manhã, no Parque Malwee

cotado, contando cor,n
atletas de alto nível. "À

condição técnica elos
jogadores é muito boa,. o

grupo conta com, atletas

com muita experiência, tan
to nacional quanto interna

cional, o que certamente

trará benefícios à equipe",
acredita. Questionado com

relação ao treinamento

tático do plantel, Ferreti
salienta que ainda g muito

cedo para falar qualquer
coisa, mas com os treinos e

amistosos previstos para este
mês já poderá fazer uma

avaliação mais precisa.
O ala Clemilton ainda

está em fase de recuperação,
'depois de ter sofrido lesão

no púbis. O atleta começou
a treinar levemente ontem,
mas ainda está fora dos

treinos com bola.

Nesta quinta-feira, a

equipe. Malwee viaja para
Cascavel, no Paraná, onde
vai participar de um torneio

que será realizado naquele
Estado. O grupo jaraguaen
se vai entrar em quadra
contra o time local; além dos

grupos de Maringá e

Londrina. ''A intenção tanto

n<;>ssa quanto das outras

equipes é preparar os atletas

para as competições nacio
nais", enfatiza Ferreti.

Também está previsto
para este mês mais dois jo
gos amistosos. No dia 13,
o time jaraguaense recebe a

Anjo Química, e no dia 15

faz a partida de volta em

Arroio do Silva, no Sul do

Estado. Entre os dias 17 e

21 de fevereiro, a Malwee

vai atuar rium torneio de
.

verão em Capão da Canoa.
(FABIANE RIBAS)

Dupla jaraguaense traz prêmio da Transparaná
]ARAGUÁ DO SUL - Os

jaraguaenses Carlos Isaias da
Silva; 41 anos (piloto), e Cle
ber Schultz, 26, (navegador)
participaram da nona

edição do RaidTransparaná,
realizado entre os dias 19 e

25 de janeiro, em diversas
. cidades daquele Estado. A

disputa contou commais de
cem jipes, adeptos desta,
modalidade esportiva vin
dos de várias cidades do·
Brasil. Apesar de ser uma

prova diferente das que os

representantes de Jaraguá
do Sul estão acostumados a

atuar, a dupla conseguiu ga-
.

rantir uma boa colocação,
ficando entre os dez pri
meiros na categoria Sêruor.
"Pra gente foi uma expe
riência inusitada, completa
""C'J;tC' n()va (' obviamente

Piloto e navegador consideraram positiva a experiência

enfrentamos muitas dificul
dades, dormíamos muito

pouco, uma média de duas
e cinco horas por dia, o que
nos deixava cansados a cada
dia. Esse ritmo era inevitável

porque, no período da

noite, nós aproveitávamos
para arrumar o carro, que .

quebrou bastante no per
curso", destaca Silva.

Silva e Schultz ficaram

contentes com o desempe
nho e têm interesse de atuar

novamente numa prova
'deste nível, "O que nós

precisávamos era de mais

preparo físico", diz.
Com o 10 lugar na cate

goria Sênior, a dupla
Luciano Azzi / Luciano Sá

festejou o pódio sem escon-

der o cansaço, e prometeu
brigar pelo primeiro bicam

peonato da categoria, no
ano que vem.

A dupla deNiterói (RJ),
Magno Aragão I Paulo

Renato comemorou o 30 ti

tulo consecutivo na Geral e

na categoria Master. Os'

paranaenses de Guarapuava,
Roque Veviurka / Alberto
Minski Júnior foram os

vice-campeões da categoria
Master. Com um desempe
nho impecável, a dupla
terminou com apenas 20

pontos de diferença para o

líder. Na categoria Jeep, a

disputa foi ainda mais

acirrada: Luiz Fontana /Joel
Kravtchenko venceram por
dois pontos os catarinenses

Rafael Dal Bello / Enedir
da SilvaJunior, de Chapecó.

Na quarta rodada do

Campeonato Catarinen

se de Futebol, disputada
neste final de semana,

pelo Grupo A, o Tuba

rão venceu o Atlético

Hermann Aichiriger, no
Estádio Anibal Torres

Costa, em Tubarão, por
3 a 1. Pelo Grupo B, no
Estádio Ernesto

Schlemm Sobrinho, o

Caxias venceu o Atlético

Alto Vale por 3 a O e li

dera o grupo. Em Lages,
no Estádio VidalRamos

Júnior, a Chapecoense/
Kindermann/Mastervet
venceu o Lages por 1 a

.
O. Os demais resultados

foram: em Criciúma, a

equipe da casa garantiu
a vitória sobre o Fi

gueirense, por 3 a 2; o
Avaí recebeu o Joinville
e também ficou' com
resultado positivo, 3 a 1,
e o Tiradentes ficou à

frente do Marcílio Dias,
ao vencer por 3 a 2.

Na classificação ge

ral, até o momento, o

time de Hermann Ai

chinger está liderando o

Grupo A, com sete pon
tos, seguido do Tubarão,
com seis; Joinville, com

seis; Criciúma, seis;
Avaí, cinco, e Figuei
rense, quatro. Pelo Gru

po B, a liderança está

com o Caxias, somando
dez pontos, Chapecó,
com sete; Lages, cinco;
Tiradentes, cinco; Mar
cílio Dias, quatro, e Alto

Vale, um.
A quinta rodada do )

campeonato está agen
dada para o próximo
final de semana. No sá

bado, enfrentam-se Fi

gueirense. e Joinville, no
Estádio Orlando Scar

pelli, na capital do Esta

do. No domingo, jogam I.

H. Aichinger x Criciú

ma, no Hermman Ai

chinger, e Avaí x

Tubarão, no Estádio
Aderbal Ramos da Silva.

Pelo Grupo B, Marcílio
Dias confronta-se com a

Chapecoense, no Es

tádio Dr. Hercílio Luz,
em Itajaí; o Alto Vale

joga com o Tiradentes,
no Estádio Alfredo João I

Krieck, em Rio do Sul,
e o Lages vai pegar o

Caxias, no Vidal Ramos

Júnior, em casa.

Todos os jogos serão

às 17h30.
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