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A Secretaria Regional de Nereu Ramos será a primeira a ser reativada porque é a que congrega o maior
número de comunidades. O atendimento deve ter início ainda esta semana, segundo informou o novo assessor

Secretarias Regionais. iniciam
atendimento ainda esta, semana
Ainda esta semana, deve reiniciar o atendi

mento à população nas três secretarias regionais,
localizadas nos bairros Nereu Ramos, Santa Lu
zia e Santo Estevão. De acordo com o novo

coordenador das regionais, Paulo Ternes, as

secretarias são apartidáiias e vão servir de elo

entre os moradores e a administração municipal.
PÁGINA 8

Fogo destrói 30% da Pizzaria Extra G, localizada na Rua Barão do Rio.Branco, ontem, por volta das 17 horas

Bombeiros conseguiram deter o fogo que rapidamente se alastrou
o proprietário da Pizzaria Extra G, Rosemiro

Ferreira, 25 anos, contatou com o Corpo de Bombeiros

em razão de um princípio de' incêndio em seu esta

belecimento, ocorrido ontem, por volta das 17 horas .

De acordo com informações do bombeiro Marcelo

Klitzke, o incêndio aconteceu próximo ao fomo e foram
utilizados mais de 3,5 mil litros de água para contê-lo,

PÁGINA 11

O tecelão Sandro Roberto Hintz
reclama da falta de atenção da

administração pública. Segundo
ele, a Prefeitura tem ignorado
seus constantes pedidos de ma

nutenção na Rua Germano Stolf,
na Vila Lenzi, Página 5

Cê Neves propõe que
Udo 'assuma o PPB
o presidente do diretóriomu

nicipal do PPB, José Carlos Neves,
o Gê, vai sugerir o nome do em

presário e ex-deputado estadual

Udo Wagn�r para substitui-lo na

direção do partido, em JS.
:PÁGINA 3

Famac recebe .mais

de 70 representantes
A .Farnac pretende atingir o

crescimento da empresa em 50%

no mercado nacional, até 2005, e

torná-la a segunda marca mais

conhecida no segmento par -

predial, agricola e residencial.
PÁGINA 4

Bicicross da Malwee

assegurou 18 troféus
A equipe de Bicicross da Mal

wee conquistou nadamenos que 18

troféus durante a primeira etapa da

Copa Ma!wee de Bicicross, que
aconteceu neste sábado, em JS.

PÁGINA 12

Moedas

COMERCIAL 3.58003.5850

PARALELO 3.5500 3.6200

TURISMO 3.47003.6100
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Medo da sombra
IDINEI PETRY - PRESIDENTE DO SINDICATO DOS SERVIDORES

PÚBLICOS MUNI�IPAIS DE ]ARAGUA DO SUL E REGIAo

Medidas impopulares.�umentam ainda mais a imensa distância

entre representantes e representados na esfera pública. A atual

administração de jaraguá d� Sul impôs uma série de normas

para o controle do acesso à Prefeitura; obrigando servidores e

comunidade em geral a constrangimentos que vão desde

monitoramento, através de câmeras de vídeo, à vistoria pessoal e
de seus veículos pàrticulares. Servidores e munícipes são

penalizados pela: absoluta falta de confiança da administração em

si mesma. O medo da própria sombra.
,

Mesmo enquanto presidente do Sinsep, p�ra entrar na Prefeitura
recebo crachá de visitante. Até onde a sã consciência alcança,
ninguém vai à Prefeitura para fazer uma visita. A comunidade.

procura o poder público para solucionar problemas pessoais e

profissionais, direitos e deveres de todo cidadão. As "visitas"
habituais que faço a todos os setores da Prefeitura buscam' a

organização da categoria, conferir denúncias de arbitrariedades,
como esta, da fiscalização Ostensiva dentro de um órgão público.
Representante de toda a categoria, agora sou vigiada por outro

servidor, não tenho liberdade de conversar com os servidores na

Prefeitura.

"Na saída, os servidores estarão sujeitos a vistoria pelos guardas
de segurança, a fim de evitar a saída de documentos 'sigilosos',
desvio de outros bens de propriedade da Prefeitura", diz o item

3.7da medida assinada pelo prefeito lrineu Pasold e pelo secretário
de Gestão, Solon Carlos Schrauth, e distribuído aos setores da
Prefeitura. Os próprios veículos de servidores e de particulares
"ficarão sujeitos à vistoria, quando da entrada ou saída". As

decisões ilustram bem o caráter autoritário da atual administração,
muito longe dá apregoada gestão compartilhada de discursos e

promessas.
No setor de Obras a situação é mais aviltante. Câmeras de vídeo
fiscalizarn-e controlam o acesso de pessoas, ,monitoram
equipamentos e máquinas, o abastedmento de combustíveis, 24
horas por dia. A autorização para o acesso ao órgão público
depende, agora, dás secretários' de Pasold, que observam o povo
através dos monitores. Sim, e trabalhar? O que os administradores

públicos vão fazer além de bisbilhotar a vida alheia?

Há várias câmeras de vídeo, quemonitoram locais onde servidores

antigos da comunidade desempenham suas funções, em condições
precárias de trabalho. Em meio a tanta tecnologia estilo "big
brother brasil", existem apenas dois bebedouros disponíveis em

todos os 28 mil metros quadrados do setor de Obras, onde
trabalham mais de 300 servidores. Tudo em desacordo com as

recomendações dos órgãos de saúde. Também não existe local

para fazer um lanche ou refeição com o mínimo de dignidade. A
construção de um refeitório, tarito no setor de Obras quanto no

setor Administrativo, é uma reivindicação antiga da categoria e

do sindicato, promessa não cumprida por sucess-ivas
adminis trações.
As recentes normas de segurança impostas na Prefeitura submetem
os servidores � a população à desconfiança e provocam

.

i:, ;ijnÇllgil:tção 'g�rí.��aliza:da.'Ninguém pode se submeter à vigilância
(: '"'de rríotiitore� dé vídeo instalados por uma empresa' terceirizada
'.

para fazer o serviço. Aliás, quanto vai custar à Prefeitura a
. ,

implementação destas medidas antidemocráticas? A população
também quer saber: por'que somente agora, depois de seis anos

. de administração, tem que se manter o controle de acesso aos

;'

,

servidores públicos e à população jàraguaense na Prefeitura?
Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para a Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246,
Centro, .ou pelo e-mail: redacao@jornalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou
telefone para côntato .. O.·jomal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográfícas e

gramatic�is necessárias.'
.

)
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Extretnos do absurdo
Os brasileiros anseiam por.

um País sério que tenha varri
do a corrupção e os abusos
com o dinheiro público, mas
algumas situações persistem e

são tão revoltantes que nos

fazem duvidar disso, pelo sim

ples fato de que nossos re

presentantes políticos são os

protagonistas.
,

Enquanto o governo de
Luís. Inácio Lula da Silva faz
um esforço incomum para
economizar, promovendo o

maior arrocho orçamentário
dos últimos anos, ao elevar de

3,75% para 4,25% do PIB

(produto InternoBruto) ameta
do superávit primário (o que'
inevitavelmente refletirá nos

,
.

investimentos sociais previs
tos), os senadores, em início de
mandato (quer dizer, ainda
nem começaram a trabalhar no
novo período legislativo), ava
lizam a regalia de receber R$ 12
mil mensais, a título de custeio
de despesas do trabalho nos

Estados.
O dinheiro extra foi apro

vado pela Mesa Diretora an

terior do Senado, no ano pas
sado, e agora está sendo con

firmado sem maiores consi

derações e debates, quase
na surdina, pelos atuais in

tegrantes da Casa. Nisso, se-

r
...esta situação é um

acintepara os SO
, milhões de

brasileiros que
vivem em situação
de extremapenúria,
mergulhados na

pobreza

guem o exemplo dos depu
tados federais, que até de
ze;nbro recebiam R$ 7 mil

mensais, e agora estão rece

bendo R$ 12 mil, sob o pom
poso nome de "verba indeni
zatória nos Estados".

O absurdo da situação,
entretanto, está no fato de que
os ganhos dos senadores não

ficam nisso: além dos R$ 12,7
mil, eles dispõem de mais' R$
48 mil para pagar funcionários
em cargos de confiança do

gabinete; quatro passagens
aéreas por mês, e o custeio de
um apartamento funcional, ou
auxílio-moradia, nó valor de
R$ 3 mil. Compõem ainda o rol
demordomias um carro coloca
do à disposição, com 25 litros
de gasolina por dia, outros R$
8,8mil para gastos commaterial

gráfico, mais uma. verba de

correspondência, e, ainda outros

...J

R$ 1 mil mensais para pagar
conta de telefone .

A realidade que constata

. mos, no momento em que a

imprensa alardeia o empenho
do governo Lula para �ortar
despesas, é de que existem en-

.

tão dois extremos: enquanto o

governo federal aperta o cinto e

evita usar de expediente mais

fácil, que seria aumentar os

impostos, como simplista-
,

mente faziao governo FHC,
nossos parlamentares parecem
não ter tomado consciência
ainda do fato de que economia
se faz começando dentro da

própria casa.
. .,'

Além do desperdicio de
dinheiro público, que faz. falta

para executar programas sociais
importantes como os incluídos
no Projeto Fome Zero, esta

situação é um acinte para os 50
milhões de brasileiros que
vivem em situação de extre

ma penúria, mergulhados na

pobreza.
Sem recursos pa:ra com

prar comida e satisfazer ne
cessidades básicas. Enquanto
os brasileiros tiverem de con

viver com contradições dessa

ordem, será muito difícil ver
nossos parlamentares com

menos desconfiança e olhares
diferentes.

os' textos e colunas assinados são de responsabilidades excl�sivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jornal.
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Indefinição marca escolha do
secretário Regional·em JS

O presidente do diretório municipal do PPB, José
Carlos Neves, o Gê, tenciona indicar o nome do

empresário e ex-deputado estadual Udo Wagner para
a direção do partido em Jaraguá do Sul. A convenção
do PPB, com renovação do diretório municipal, vai
acontecer em abril. Neves disse que não aspira novo
mandato na presidência, que, segundo ele, causa

"desgaste inevitável". O ex-deputado teve

participação muito ativa na politicá jaraguaense em

outros tempos, e tem muito espaço para continuar

atuando, avalia Gê, que ainda espera convencê-lo dessa

responsabilidade. Wagner optou por dedicar-se mais
aos negócios em sua empresa, depois que não

conseguiu a reeleição para deputado estadual, em

1998.

plantado para tudo dar
certo". Segundo ela, a

participação do PMDB e

PSDB na futura regional,
ficando 30% dos cargos

para os tucanos, conforme
acerto político existente,
não significa, necessaria
mente, que os dois parti
dos estarão se unindo já
visando as eleições em

2004. Na visão dela, do

ponto de vista ideológico,
não existe nada em con

trário, mas o assunto "vai

ter que passar ainda. por
muita conversa e a situação
vai ter que ser muito bem

avaliada, porque tem toda
umamicrorregião envolvi
da".

ATOS - Ontem à

noite, Niura participou de
reunião da Executiva

Estadual do PSDB, rea
lizada em Blumenau,
atendendo convite' do

presidente estadual do

partido, ex-deputado fe

deral Vicente Caropreso.
Outros membros da

Executiva e tucanos de

J araguá do Sul também

foram a Blumenau. De-

.

pois da reunião, eles

prestigiaram a posse do

deputado estadualGilmar
Knaesel na Secretaria de

Estado de Organização e

;Lazer, realizada em Blu

menau. Knaesel está dei

xando o PPB e indo para
oPSDB.

]ARAGuA DO SUL -

A indefinição marca a

confirmação dos nomes

do futuro secretário de
. Desenvolvimento Re

gional e do seu adjunto na
Microrregião da Amvali

(Associação dos Mu

nicípios do Vale do Ita

pocu). Transcorridas várias
semanas de conversações
entre lideranças do PMDB
e PSDB, existem alguns
pontos acordados, como
a possibilidade de os

tucanos fazerem a indi

cação do secretário-adjun
to, mas ainda não existe

consenso sobre o titular da
futuraRegionaL

As opiniões são de

sencontradas sobre um

desfecho final para o as

sunto. Nos últimos dias,
especulou-se que a deci
são poderia .sair esta se

mana, mas até ontem nada
indicava que isto irá

acontecer. "Não há no

vidades", disse ontem

Ronaldo Raulino, ex

presidente do diretório

municipal do PMDB. Ele
acredita, porém, numa
definição rápida, dentro de

, alguns dias. Já a presidente
do diretório municipal do
PSDB, Niura Dernarchi,
acredita que ainda irá
demorar algumas semanas.

N a opinião dela, o

processo de instalação das

regionais não pode ser.

REESTRUTURAÇÃO
O diretório municipal do
PT de Schroeder está

realizando um recadas

tramento entre todos os

seus mais de cem filiados.

De acordo com o presi
dente do diretório, João
Reis, a intenção é forta

lecer ainda mais' o PT de

Schroeder,que,nasúlti
mas eleições, conseguiu
uma das melhores per
formances, inclusive em

âmbito nacional. No últi

mo sábado, foi realizada
uma reunião entre filia

dos e simpatizantes com .

o objetivo de discutirem
as estratégias de trabalho
com vistas às eleições
municipais do ano que
vem.

INICIATIVA
O deputado estadualDio
nei Walter da Silva parti
cipou, no sábado à noite,
da primeira reunião deste
ano promovida pelo dire

tório municipal do PT de

Schroeder. O encontro

aconteceu no salão paro
quial da Igreja Nossa Se

nhora das Graças e contou

com a presença de apro
ximadamente 25 pessoas,
entre representantes de as

spciações de moradores,
filiados e simpatizantes. O
deputado aproveitou a

oportunidade para tirar as

dúvidas dos presentes so

bre o funcionamento da
Assembléia Legislativa e

assegurou o comprome
timento na busca da solu

ção para o problema da
Vila Amizade.

Divulgação
Niura diz que criação não deve ser feita com precipitação

Bauer (PFL) declarou, na
semana passada, em Gua

ramirim, que a decisão de

criar as regionais, que

implica em novos cargos

públicos, indica que o

governador Luiz Henrique
da.Silveira está assumindo
o governo sem dívidas,
numa situação bem

diferente daquela encon

trada pelo ex-governador
EsperidiãoAmin (PPB), há
quatro anos. Niura argu
menta que, sendo a pro
posta pela instalação das

regionais um projeto
"inédito" para o Brasil,
"tem que ser bem im-

muito rápido "porque são

estruturas que precisam
ficar bem definidas para
prestar bom trabalho".

Alguns adversários, como
o ex-deputado federal e

ex-candidato a vice-go
vernador Eni Voltolini

(PPB) já fazem críticas.

Segundo ele, as definições
em torno das regionais
estão demorando e afas

tando o novo governo
estadual de sua principal
missão: que é "trabalhar,
mostrar serviço para a

populção" .

Já o deputado federal
e ex-vicegovernador Paulo

ENTRE ASPAS
"Infelizmente, tinha outros compromissos."
(Deputado federal Paulo Bauer - PFL -

justificando a ausência na reunião de cúpula
pefelista em Florianópolis, na semana passada.
Bauer percorre o Estado sondando para saber
se deve disputar a presidência do diretório
estadual do partido, na convenção, em abril) Acordo entre PMDB e PSDB terá de superar resistências

queremos fazer as coisas do prefeito Luiz Carlos

intempestivamente, para . Tamanini (PMDB), que está
não perder qualquer dos em ferias. Segundo Seidel,
seus membros por des- Hauffe (que já foi prefeito

mobilizar todas as legendas
suprapartidariamente.

Seidel acredita que só a

patir de março uma

eventual composição entre
PSDB e PMDB, seguindo
a tendência que existe no

Estado, ganhará forma

mais definida em Corupá,
Nas eleições municipais de
2000, os dois partidos fo-

CORupA - A aproxi
mação entre PMDB e

PSDB em Corupá está

sendo mais lenta doque
.

alguns esperavam, porque
em ambos partidos exis

tem resistências internas

para o acordo, avalia o

presidente do diretório

municipal do PSDB,
Donato Sedel. "Nem nós,

ERRAMOS
I Não cometemos erro de informação na última edição.

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Dr. Daniel Antonio Wulff
CRM 8835

doMunicípio em mandato

anterior ao governo de

Tamanini) desfruta no.

momento de considerável

prestígio político entre os

corupaenses e, uma even

tual candidatura dele a

contentamento", acres

centa Seidel.
Ele atribui ao vice

prefeito em exercício,
Adelino Hauffe (PMDB),
importância decisiva nesse
processo de aproximação,

Membros titulares da sociedade Brasileira de Ortopedia 'e Traumatologia

nem os peemedebistas além, é claro, da condução prefeito, poderia até ram adversários .
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IREESTRUTURAÇÃO: EMPRESA ESPERA ATINGIR 50% DO MERCADO NACIONAL ATÉ 2005

Famac . promove convenção na

Estância Ribeirão Grande
SCHROEDER -:- A Fa

mac Indústria de Máquinas
Ltda., fabricante de moto-,

bombas, localizada na Rua

Ponte Pênsil, 608, em'

Schroeder, realizou, entre os
dias 6 e 8 de fevereiro, no
Hotel Estância Ribeirão

Grande, sua 1 a Convenção
Nacional, que reuniu cerca

de 74 representantes e pre
postos da empresa de todo
o País.

Uma das metas apre
sentadasaos representantes
durante o evento é a con

quista de 50% do mercado

nacional, até 2005, e torná
la a marca mais vendida no

segmento PAR - predial,
agrícola e residencial. De

acordo com o auxiliar de

marketing, Henrique Porto,
durante os três dias foram

realizados treinamentos téc

nicos sobre a aplicação de

motobombas, onde foram

utilizadas as lagoas do hotel
para demonstração das uti

lizações dos produtos, p'a
lestras sobre marketing,
reestruturação do departa
mento de vendas, assistência
técnica, pretensões de lança-

Horst Baümle

Convenção, com a participação de representantes e prepostos, durou três dias

me�to, além da confraterni

zação entre os participantes.
Segundo Porto, a Fa

mac compreende o que há

de mais moderno e inova

dor em termos de moto

bombas, incluindo-se aí o

melhor laboratório de testes

do Sul do Brasil, que custou
cerca de R$ 150 mil à em

presa e foi inaugd�do em

abril de 2002. "É tempo de
,

novos desafios", diz. A Fa

mac pretende estimular o

desenvolvimento de mais

parcerias, oferecendo su

porte e qualidade de atendi-

mento indispensáveis para a
realização de bons negócios.
"Por meio desta reestru

turação, vamos ressaltar os

pontos de destaque e viabi

lizar o alcance dos nossos

objetivos."
PERFIL - A Famac

Indústria deMáquinas Ltda.
estava localizada emJaraguá
do Sul e, em 1986, foi trans- ,

ferida para o município de

Schroeder. No dia 4 de ju
lho, a empresa completa 50

anos' de, fundação.
Porto acrescenta que esta

data representa o marco

inicial para a reestruturação
da Famac, disposta a cres

cer e abranger cada vez

mais o mercado. Atual

mente, a empresa conta

com 50 funcionários e re

presentantes em todo o

País. "Nosso diferencial es

tá justamente na integração
e aperfeiçoamento para
atingir a precisão e conceito

dos nossos' produtos e ser-

, viços", finaliza.
Atualmente, a empresa

é administrada por Mari

ane Kohlbach e Milton

Kohlbach.(JULlANA ERTHAL)

Profissão de alfaiate está condenada à extinção
]ARAGVA DO SUL -

Aos 14 anos, Mário Wasch .

optou em ser alfaiate, com
o incentivo de seu irmão,
Francisco Wasch. Hoje, aos
58 anos, continua a exercer

a arte com a paciência e

dedicação típicas desta

profissão que, segundo ele,
,

está condenada à extinção:
Wasch conta que antiga�
mente existiam em torno

de oito alfaiatarias emJara
guá do Sul. Com o adven
to da. confecção em série,
esta profissão foi desapare
cendo e as roupas sobme

. didas foram substituídas
deixando de ser referência

nos guarda-roupas.
Segundo ele, até mes

mo o clima influenciou es

ta mudança. Outro mo ti-
.

vo é que os próprios des-

O alfaiate Mário Wasch preserva as tradições

cendentes resolveram op
tar por outra profissão, que

.

não a de alfaiate. No entan

to, Wasch não desanima e

ainda confecciona uma

média de 70 calças ao mês,
que 'chegam a valer até R$

60,90, cada, com o tecido.
Ele decidiu trabalhar so

mente com calças, de ma

neira que o paletó é pouco
utilizado, somente em oca-

siões especiais. ''Antes, os
homens trajavam um estilo

mais social", lembra.
Mas ainda há quem não

dispense este serviço, É o

caso de Joaquim Barte, 56
anos. Ele trabalha em es

critório e prefere vestir

calças sociais ajeans. Barte
garante que ainda com

pensa procurar um alfaiate,
pois as costuras são mais

firmes e o corte perfeito.
"Outra vantagem é que eu

posso escolher tanto a cor

quanto o modelo de I?i
nhas calças, nãome restrin
gindo o que o mercado

oferece, principalmente re

lacionado a tamanho, haja
vista que uso o' tamanho

52."

Este atendimento dife-:
renciado também atraiu o

cornercian te Marcelo

Schui, 25 anos. Ele come

çou a se interessar sobre a

composição dos tecidos é

agora sabe diferenciar o

material que realmente se

enquadra na confecção de

calças. ''Agora, vou até as

lojas, cOn;J.pro o tecido e,
uma calça pronta,. vai me
custar somente R$ 30,00",
finaliza Schw. (JE)

�j
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PETROBRAS
Uma descoberta da Petrobras poderá mudar o

rumo da exploração petrolifera no País. Óleo
levíssimo, raro em território brasileiro, foi
encontrado nas águas ultraprofundas da Bacia de

Santos. Sob 1,5 metro de lâmina d'água, a sonda
da Petrobras percorreu mais de 4 quilômetros
terra adentro até alcançar o novo reservatório.

Testes estão em andamento e resultados. são

esperados: Para que as novas reservas sejam
declaradas um campo comercialmente

aproveitável, deverão ser perfurados mais poços
e delimitados sua extensão.

SENAI
O Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial) promove de 3 de março a 13 de

dezembro, das 14 às 17h30, o .curso

Eletromecânica de Automóveis. O objetivo é

capacitar o aluno a desenvolver atividade de

manutenção e reparo na área de mecâ�ica de

automóveis e eletricidade automotiva, através de
.

procedimentos e técnicas que visam garantir'
qualidade e produtividade. A carga horária é de
600 horas e o investimento é de 1 + 8 de R$
160,00, por pessoa. Mais informações o telefone

para contato é (47) 372-?500.

SPC
O SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) informa
os benefícios aos afiliados, quais sejam:·
fotocópias, a partir de R$ 0,10 unidade, debitado
no final do mês junto à mensalidade; assessoria

jurídica de segurança, de segunda a quinta-feira,
pelo telefone 275-7055; Consulta de SPC via

Internet (24 horas), através do site:

www.cdljaraguadosul.org.br; Suporte técnico. Os

registros efetuados junto ao banco de dados do

SPC, antes ou depois de vigorar o novo Código
Civil, permanecerão no banco de dados pelo
prilzo de 5 anos: '

O�9lJ1/�fJ. Jll�!#ww)1
CRM: 3059 - CPF: 468859357/00 I

Méd.íco Oftalrnoloqfsta
Especialização: Hospital de Clínicas Estado do Rio de Janeíro

e Curso lüiSociedade Brasileira de Oftalmologia do Rio de Janeíro
Fone: (047) 275-1150

Av.M(ll. Oe9doro, 776 • Sol(l 12 . Ed. Moximunn Center 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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IPROFISSIONALISMO: BOM ATENDIMENTO GARANTE CREDIBILIDADE DOS SERViÇOS OFERECIDOS

Preparando-se para o

novo ano letivo Clínica Santa Cecília amplia
quadro clínico em prol do cliente

Para alcançarmos a supremacia na educação, inúmeros
fatores devem ser relacionados e cuidadosa e

criteriosamente analisados e trabalhados para a

efetivação de nossos propósitos: o educador frente
aos valores que direcionam o seu trabalho, a forma�ão
e capacitação constantes, a adequação à filosofia da

instituição e o engaja-mento com a construção diária
do saber, a qual deve ser vista como um processo
plurilateral; os pais, sujeitos pri-meiros da efetiva intera
ção social do educando, e os educandos, efetiva-ção
do papel sociointeracionista da escola.
O substancial alimento da comunidade educativa passa
a ser visto como a atuação individual no coletivo, onde
o engajamento expressa a capacidade de discernir para
optar. O período de planejamento, que antecede o

início das aulas, permite aos professores e demais
funcionários um trabalho dinâmico, participativo em

todos' os setores, revendo situações e propostas,
programando, energizando-se para o novo ano letivo.

Nós, do Jangada, organizamos um cronograma de
trabalho para estas semanas (3 a 14/2) quemovimenta
desde o físico (teremos sessões de academia) até a

mente: treinamento para novos projetos em parceria
com o Portal Educacional (para todos os níveis de

ensino, com idéias fantásticas), Discussão do Projeto
Político/Pedagógico, Decoração das Salas, palestras
(Corpo de Bombeiros, Psicologia ...), Confecções de
materiais artísticos e almoço de confraternização.
O novo ano letivo promete uma viagem inesquecível
nos mares do saber. Venha navegar conosco...

]ARAGuA DO SUL - A
diretoria da Clínica Santa

Cecília, localizada na Rua

Walter Marquardt, acaba
de dar mais um passo na

busca constante pela
excelência da qualidade dos
serviços oferecidos. A no

va diretora da clínica, mé
dica com especialização em
ginecologia e obstetrícia,
Cleusa Bastos Meldau, aca
ba de ampliar o corpo clí

nico com a contratação de
mais três profissionais da
área médica. Passam a inte

grar a equipe da Clínica

Santa Cecília o médico
Duilio Bernini Neto, gra
duado pela UFSC (Univer
sidade Federal de Santa

Catarina) em pediatria e es

pecialização no Hospital
Municipal São José e Ma

ternidade Darci Vargas em
UTI neonatal. Neto tam

bém é médico plantonista
do Hospital Jaraguá e da
UTI do Hospital Jaraguá.
Está na cidade há dois
anos.

Além de Neto, integra,
a equipe a ginecologista e

obstetra Juliana Raquel
Braun, também formada

pela UFSC com especiali
zação no Hospital Darci
Vargas, deJoinville. .Ela co-

Fotos: Cesar Junkes

Miriani, Cleusa, Juliana e Bonilauri: garantia de competência e profissionalismo

equipe damais alta compe
tência como garantia de
atendimento onde prevale
ce a ética e o profissionalis
mo. ''As pessoas morrem,
mas a Clínica Santa Cecília
tem que sobreviver", resu
me Cleusa.

A diretora da clínica in
forma ainda ,que atende

convênios, como União

Saúde, Unimed, Issem e

outros, mas que este ano

pretende investir em novas

parcerias, oferecendo ser

viço de assistência direta
mente às empresas; através
de convênios que permi
tem a redução do preço da
consulta em até 60%.

(MARIA HELENA DE MORAES)

meça a trabalhar no dia 17

de fevereiro, com a super
visão e coordenação da
doutora Cleusa. "Espero
cumprir o meu trabalho da
melhor forma possível e

'me considero bastante fe
liz em fazer parte dessa

equipe", ressaltaJuliana.
Outra profissional a fa

zer parte do novo quadro
clínico é a ginecologista e

obstetra Miriane Fellini,
formada pela,UFSC com

especialização no Hospital
Evangélico de Curitiba

(PR). Miriane já está em

Jaraguá do Sul há um ano.

"Nesse período, ela vem

desenvolvendo um bom
trabalho sempre com boas

perspectivas de crescimen
to", elogia a doutora Cleu
sa.

A área de clínica geral
tem como responsável o
médico Luiz Carlos Boni

lauri, que também respon-
'

d� pelo atendimento de
medicina do trabalho. "Ele
é muito conhecido e con

ceituado em toda a região",
ressalta a doutora Cleusa,
que, junto com o seu faleci
do marido, o também mé

dico Herberto Meldau,
administra a Clínica Santa
Cecília há 25 anos, sempre
no mesmo endereço. "Te
mos 60 mil clientes cadas

trados", informa Cleusa,
que não abre mão de uma

Guaramirim vai contratar 30 agentes comunitários
GUARAMIRIM - Até o

dia 20 deste mês, a Secreta
ria Municipal de Saúde
estará aceitando inscrições
dos interessados em traba- '

lhar como agente comuni
tário.

De acordo com o

secretário Luiz Carlos Pe

reira, serão contratados,
em caráter temporário, 30
pessoas maiores de 18

anos, que deverão 'atUar

nos bairros como agentes
de saúde. "Estamos dando
os primeiros passos para a

implantação do Programa
de Agentes Comunitários
de Saúde", argumenta o

secretário.

O coordenador do

programa, enfermeiro
Luiz Artur Gruhn, salienta

A intenção é atingir,
num primeiro momento,

58,51% da população de

Guaramirim, estimada em

26.887 pessoas.
A partir de outubro

deste ano, segundo Perei

ra, terá início o cadastra

mento das famílias dos
bairros que não foram be

neficiadas nesta primeira
fase. Pereira informa que
ficarão de fora, por en- -";

quanto, os bairros Avaí,
Amizade e o Centro.

A estimativa do secre

tário é de que se inscrevam

mais de cem pessoas. A sele

ção será feita mediante uma ,

prova de conhecimentos

gerais e entrevista individual.
Todos os selecionados re

ceberão treinamento. (MHM)

Equipe de professores jangadeiros vencem mais
um desafio proposto

Faleceu às 20:30 horas em 6/2 a Senhora Julia
Rosa Alves com idade de 82 anos, deixando
enlutados o esposo, 5 filhas, 1 filho, genros,
nora, bisnetos e demais parentes e amigos. O

sepultamento foi realizado em 7/2 às 17:00
,

horas, saíndo o féretro da Capela da Vila Lenzi

seguindo para o cemitério da Vila Lenzi.

Faleceu às 6:00 horas em 9/2 o SenhorValcir
Buzzi, com idade de 26 anos deixando enlutados
pai, mãe, 1 irmão, tios e demais parentes e

I amigos. O sepultamento foi realizado em 10/2
,. às 9:00 horas, saíndo o féretro de sua residencia

seguindo para o cemitério Municipal de"
Guaramirim.

Coordenador do programa, Luiz Artur Gruhn
que, com a implantação do
programa, será possível
conscientizar a comunida
de sobre o conceito de sa

úde e de melhoria da quali
dade de vida através de in-

terferências simples, mas
concretas. "O primeiro pa
sso é cadastrar todas as fa

mílias e analisar a realidade

de cada uma", argumenta
Gruhn.

• Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IINFORMAÇÕES: PESQUISA DO PRODER-tOMSENSO EM FASE DE-FINALIZAÇÃO EM JARAGUÁ DO,SUl

Sebrae e Prefeitura finalizam

pesquisa iniciada ano passado
]ARAGuA DO SUL -

Até março deste ano, o

Sebrae (Serviço de Apoio
às Micros e Pequenas
Empresas) finaliza a pes
quisa de campo que a enti

dade está realizando deste

agosto do ano passado,
quando, através de uma

parceria com a Prefeitura
de Jaraguá do Sul, deu-se
início à primeira etapa do

trabalho, que inclui levanta
mento do número de famí

lias carentes para o cadastro
.
único de benefícios, levan
tamento geral domiciliar
para o cadastro do cartão

SUS (Sistema Único de

Saúde) e pesquisa sobre a

realidade empresarial do
Município, que vai permitir
a elaboração de estratégias
e planos de crescimento

econômico e social deJara
guá do Sul, através de in-

'

vestimentas seguros,
O trabalho todo, se

gundo Bi::irger, foi orçado
em R$ 337 mil, sendo que
a Prefeitura bancou R$
202 mil do total do valor.
O investimento, segundo o

prefeito Irineu Pasold, se

fez necessário diante da

dificuldade da administra

ção pública em ter acesso

César Junkes/Cp

Donizete Berger, agente articulador doSebrae, aposta nos resultados da pesquisa

a informações básicas para
o desenvolvimento de

programas e projetos so

ciais.

Ele cita como exem

plo o levantamento'do nú-
.

mero de famílias carentes,'
. que, com a pesquisa, che
gou a 855. "Este levanta
mento foi concluído ainda
no final do a?o passado",
argumenta Bi::irger. Ele

explica que esta pesquisa
deve encerrar em 15 de

março e adianta que, de

,um universo de 31.759 ca

dastros, 11.371 já foram
feitos. Já a pesquisa do

Proder, propriamente dita,
dos 27.241 domicílios,
21.817 j� foram visitados,
e das 4.127 empresas ma

peadas, 1.703 já receberam
a visita dos entrevistadores.

Na avaliação do agente
articulador do Sebrae, esta
é apenas a primeira parte
de um trabalho que deverá

promover o Município
através de ações que serão

desencadeadas a partir dos
resultados do levantamen

to. O objetivo de todo esse

trabalho, ainda conforme

Bi::irger, é estimular o

desenvolvimento e o em-

preendedorismo no muni
cípio de Jaraguá do Sul,
além de visualizar as reais

potencialidades de Jaraguá
do Sul. ''Até ,agora não te

mos nenhuma entidade em

Jaraguá do Sul que concen

tre informações sobre os

aspectos econômicos e so

ciais do Município. A partir,
desse trabalho essa lacuna

será preenchida", afirma o

agente articulador. "Todas
as informações serão digi
tadas e disponibilizadas
também via Internet", adi
anta Bi::irger.
(MARIA HELENA DE MORAES)

Morador daVila Lenzi reclama de descaso da Prefeitura
]ARAGuA DO SUL - O

tecelão Sandro Roberto

_Hintz, 35 anos, mor�dor
'

da Rua Germano Stolf, na
Vila Lenzi, se diz indignado
com o descaso da atual

administração pública em

relação aos problemas de
infra-estrutura que existem

na rua onde mora. "Estou

nesta casa há cinco anos e

nesse tempo todo o

problema sempre foi o

mesmo. Já cansei de pedir
as providências cabíveis,
mas até agora não obtive

nenhum sucesso", reclama
o tecelão.

As reclamações de

Hintz dizem respeito ao

mato que cresce até no

Hintz afirma que já procurou a Prefeitura várias vezes

meio d� rua, que ta!llbém " eles vieram e passamm a

é cercada por buracos bem patrola", comenta o

profundos, causados pela morador.
erosão. A casa de Hintz Hintz também reclama
está localizada bem onde que, devido ao mato,
o morro faz uma curva e aparecem' ratos e cobras,
os buracos quase invadem Outro problema citado
o seu terreno. "Ano . pelo morador diz respeito
passado, apenas uma vez às pedras soltas no meio

da rua. "O que a gente
quer é que a Prefeitura
.assuma a manutenção das

,
vias públicas, mas não

somente as ruas do centro.

Os bairros estão no

esquecimento e ninguém
faz nada. Aqui, quando
chove forte, é uma verda

deira desgraça. A lama que
desce do morro vai parar
bem na calçada dos

'vizinhos lá de baixo",
afirma Hintz,

Segundo ele, a

Prefeitura deveria dar uma

resposta positiva para os

moradores que pagam
IPTU (Imposto Predial e

Territorial Urbano) religio-
,

samente. (MHM)
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PREJuízos
O secretário de Planejamento da Prefeitura de

Guaramirim; Valéria Verbinen, entregou, semana

passada, para a Defesa Civil do Estado relatório sobre

os prejuízos deixados pelas últimas chuvas. De acordo
com Verbinen, os prejuízos chegaram a R$ 355 mil.

A administração pública de Guaramirim espera pelo
menos recuperar uma parte desse prejuízo. As chuvas,
que castigaram o Município no final de janeiro,
causaram desmoronamentos, estragos nas estradas e

destruição de vias públicas.

SESC
Amanhã, o Sesc (Serviço Social do Comércio) de

Jaraguá do Sul promove a primeira edição do ano

do Sesc Saúde. O evento acontece sempre na segunda
quarta-feira de cada mês, a partir das 8h30, no piso
térreo do Shopping Breithaupt. São oferecidos

gratuitamente exames básicos de saúde, como medição
de glicemia, colesterol, pressão arterial e acuidade

visual. Contando com a parceria do Senac (Serviço
Nacional de Aprendizagem Comercial); Farma
Shopping; Joalheria Seifert, Cervejaria Bier Krug e

do Laboratório Jaraguaense, o Sesc de Jaraguá do

Sul tem a meta de realizar, .neste projeto, 6 mil

atendimentos neste ano de 2003, proporcionando à

comunidade a chance de um acompanhamento
mensal de seus fatores de saúde. Paralelo ao Sesc

Saúde, a entidade promove, a partir de março, o Ciclo
de Palestras, com programação aberta à comunidade,
que abordará temas de interesse geral, em diversas
áreas, sempre no auditório do Shopping Breithaupt,
no horário das 19h30.

MÚSICA
,. Estão abertas, até o dia 20 de março, as inscrições
para o 4° Festival de Música do Sesc (Serviço Social'

do Comércio), que tem abrangência estadual. O festival

já é uma tradição no Estado e acontece em cinco

etapas regionais, nas cidades de Tubarão (16/4),'Lages
(22/4), Chapecó (26/4), .Ioinville (30/4) e

Florianópolis (7/5)., A grande final está programada'
para o d�a 8 de maio, em Florianópolis. Poderão ser

inscritas apenas músicas inéditas. Cada candidato

poderá inscrever até duas músicas, para a seleção. A
premiação total do concurso é de R$ 10 mil em

prêmios, mais gravação do CD. Mais informações
no site www.sesc-sc.com.br.

Alcivandro Espezim
OAB/se 12818

9963-9693

Reinoldo Murara Jr.
OAB/se 12659

9117-0267

Rua: João Butschardt, 71· Centro· Guaramirim • Fone/Fax: 373-1344

Os.classificados do Jornal
CORREIO DO POVO

são os mais lidos e fortes da

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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unovers
372-1610 ou 9973-9104.

COMPRA-SE - casa p/ tirar do
local. Tratar: 370-0974.

ÁGUAS CLARAS - vende-se, de
alvenaria, 2 dorm., sala, eoz., wc,
garagem. Tratar: 370-5786.

CZERNIEWICZ - vence-se, mista,
c/100m2, 3 dorm., e demais

dependéeias. R$ 45.006,00. Tratar:
9975-2164. Creei 9465 c/ Junior.ANA PAULA - vende-se, de

alvenaria, 3 dorm., eoz., wc,
lavanderia e garagem .. Tratar:
273-0046 c/ Marlete.

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

ANA PAULA IV - vende-se, e/3
dorm., sala, eoz., copa, wc. R$
35.000,00. Aceito troca. Tratar:
276-3206.

JARAGUÁ ESQUERDO - vende-se,
de alvenaria, c/170m2, 3 dorm.,:
sala, wc, eoz., lavanderia e terreno

e/13x25. R$ 50.000,00. Tratar:
276-0743.

BARRA VELHA - vende-se, de
alvenaria c/130m2• Aceito carro
ou caminhão na troca. Tratar:
371-7542.

JOINVILLE - troea-se casa, de

alvenaria, por outra em Jaraguá,
Tratar: 371-4059.

BARRA VELHA - vende-se, de
alvenaria, 2 dorm., sala, eoz., wc,
churrasqueira e garagem p/2
carros. Tratar: 437-0546.

JOINVILLE-vende-se, de madeira, c/
91m2, terreno 15x24m, bairro Itaum.

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

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

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

CENTRO - vende-se, de alvenaria,
nova, rua Thomaz Fco de Góes, c/ dois
dorm., wc, sflla, eoz., salacerêmica,
toda murada. R$100.000,00. Tratar:

MASSARANDUBA - vende-se, de
madeira, c/230m2• Ou troco por
carro ou caminhão. R$ 20.000,00.

Tratar: 379-1119.

PiÇARRAS - vende-se, perto da

praia. R$ 14.000,00. Aceito carro

de menor valor. Tratar: 9109-0818.

PROCURA-SE - moças p/ dividir
aluguel, casa mobiliada, rua Carlos

.

May, próx, Trapp. Tratar: 371-1864
ou 9952-1491.

PRÓX. CENT�O - compra-se casa

de alvenaria. Pago entrada de até
R$ 25.000,00 e. assumo finan.
Tratar: 9973-5175 c/ Paulo.

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

TRÊS RIOS DO NORTE - vende

se, próx. CTG, c/100m2 e terreno
de 660m2• R$ 20.000,00. Tratar:
275-6343 c/ Bertoldo.

I

UBATUBA - vende-se ou troea-se.

Tratar: 275-2130 ou 9112-0509

c/ Carlos.

. URGENTE - vende-se casa em

Sehroeder, c/jerreno de 100m2•
Tratar: 3740365.

. VIEIRAS - vende-se, próx. GC,
15x25m, de madeira, 7 peças, nova.
R$ 30.000,00. Tratar: 370-3587.

BALN. CAMBORIU - vende-se,
quitinete, na rua 2000, eentrall
uma quadra e meia da praia: sala,
eoz. ,wc, garagem. Pagto á vista.
Tratar: 371-7876 u 372-9068.

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

CENTRO - precisa-se de quitihete,
próx. ao hospital. Tratar: 372-1395.

CENTRO. - vende-se ou aluga-se,
quitinete. Tratar: (Oxxll) 6976-9448.

DIVIDE-SE - apto no centro p/
moças. Tratar: 371-6408 ou 372-

2453/9122-6408 c/ Marise.

DIVIDE-SE - apto no centro.

Tratar: 9102-9722.

PROCURA-SE - p/ alugar apto de
1 quarto ou quitinete mobiliada o

semlmobiliada. Tratar: 275-1717
ou 9967-8888.

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

mobiliada, c/garagem. Para moças
não fumantes. Tratar: 9905-5962.

TROCA-SE - no 32 andar do Ed.

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

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

APTO. VENDE-SE

Eo. ROYAL BARG RESIOENCE
Sito no 7Q 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) 9717-1732

VENDE-SE - apto Resid. IIja dos
Açores. R$ 50.000,00. Aceito \

casa em Jaraguá até

R$20.000,00, ou carro Ou. pieape.
Tratar: 370-7275. c/ Márcia .

CENTRO -'vende-se, c/622m2,
c/ galpão de 135m2, todo murado.
Tratar: 371-9157.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se',
em final de rua e/LI.500m2•
R$ 95.000,00. Aceito casa de

menor valor. Tratar: 9122-5747 ou

275-1156. Creci 4820.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se, c/
577,76m2, rua Rudolfo Grossklas.

R$ 20.000,00. Tratar:
9975-2164. Creei 9465 c/ Junior.

ILHA DA FIGUEI'RA - vende-se,
15x70m, plano, c/ escritura.
Aceito carro. R$ 16.000,00.
Tratar: 276'3206.

MASSARANDUBA - vende-se, no

centro, área 780m2, pronta p/ eontruir.
R$ 40.000,00. Tratar: 379-1119.

NEREU RAMOS - vende-se, c/
400m2, c/ casa mista de 50m2,

.

localizado na Vila Machado.

R$ 7.000,00. Aceito carro ou

parcelo. Tratar: 370-0974.

PRAIA DO GRAND - vende-se, c/
375m2, a 200mts. da praia ...
Aceito carro. Tratar: 372-2871.

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

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

SCHROEDER - vende-se, próx.
Mansol, esquina, c/920m2, e/2 casa,
sendo uma mista e outra de madeira.

R$ 32.000,00. Tratar: 374-1313.

VILA RAU,... vende-se, c/300m2•
R$ 15.000,00. Tratar: 9975-
2164. Creei 9465 c/ Junior.

ALUGA-5E � salas comerciais no
bairro Amizade. Tratar: 370-6624.
Creei 8844.

BARRA DO RIO CERRO II -

vende-se, Panificadora e Confeitaria,
.

próx. Malwee. Tratar: 376'2726.

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

CENTRO - vende-se, loja de roupa,

c/ clientela formada, completa, rua
Reinoldo Rau. R$ 35.000,00.
Aceita-se carro ou imóvel no nego
Tratar: 370-9224 c/ Veridiana.

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

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
lanchonete c/ tele entrega. Aceita
se carro r:10 negócio. Tratar:
370-6614 após as 16hs.

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

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

SCHROEDER - vende-se, de
alvenaria, 98m2, c/laje, 3 dorm.,
próx. Marisol. R$40.000,00. Parte
finaneiável. Tratar: 374-1313.
Creci 9561.

SCHROEDER - vende-se, de
alvenaria, C/100m2, c/Taje, 3
dorm., centro. R$ 35.000,00 à
vista. Tratar: 374-1313.

SCHROEDER - vende-se, de
alvenaria, no Rio Hem, c/108m2,
c/Ja]e. 3 dorm., terreno c/
945m2• R$ 45.000,00 à vista.
Tratar: 374-1313.

SCHROEDER - vende-se, de

alvenaria,e/70m2, 2 dorm., terreno
c/450m2, no Bairro Braeinho. R$
20.000,00. Tratar: 374-1313.

SCHROEDER - vende-se; de

madeira, c/54m2, terreno c/500m2,
próx. Marisol. R$14.000,OO à vista.
Tratar: 374-1313.

SÃO LUIS GONZAGA - vende-se,
de alvenaria, 3 dorm., 2 wc, sala,
copa, eoz., garagem e lavanderia.
R$ 50.000,00. Tratar: 273-0734
c/ Terezinha.

SÃO LUIS - vende-se, de alvenaria,
c/190m2, 3 dorm., c/ suite, e

demais dep, Tratar: 376-0035.

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

Quer
anunciar

ligue!
371-1919

�,m;uilo para construção,' r:eforl11as e projetos

Nós queremos vender! Você quer Comprar?
Vamos negociar!

Fone: 371-0568

PERFLEX COB:TINA"q -PERSIANAS - DECORli(.lÇ>
padn:tÕ-.l?/q�pcur{il/�(1 oo-m;rs",�..... :

(,o,tirt,. - (o'Ch;'l$ - Edr«lOB$ " A'iIlOf.dll$ Pfontu fi; $01> iIltdídí'
Pcrslanut verticais, horizontais c micro

Acessórlo.fde Madeira. e Dourados - Tecidos Nacionais e Impor

li·I!UIZ:!:UWliítl'9·!UU·ll'lti
R; Reinoldo Rau, 520, Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2 CORREIO DO POVO

Rua Exp. Gumercindo da Silvai 161 - Centro 00 Iodo do Hofelltajara - Jaraguá doSul

pi loteamento. 21 margas. R$
130.000,00. Tratar: 372-3063.

nascente de água, privacidade,
cachoeira, beleza e área aproveitável
cl 64 margas = 160.000m2•

R$ 49.000,00. Tratar: 374-1313.CORUPÂ - vende-se, lateral rua do

Seminário, distáncia 20km de Jaraguá,
área plana, beira-rio, pastagem, mato
cl palmito. Ótimo pi criação de gado
ou lazer. 25 margas. R$160.000,00.
Tratar: 372-3063.

VENDE-SE - cl 38.000m2,
sobrado cl 3 dorm., sala, coz., wc,
lavanderia. R$ 65.000,00. Tratar:
370-9135.

RIO DA LUZ - vende-se, cl
543.000m2, cl área pi plantação,
lagoa, piscina. Valor: 0,70 o m2•
Tratar: 9,992-7155 cl Jean.

CORUPÃ-vende-se, lateral rua do

Seminário, distância 20km de

Jaraguá, área plana, beira-rio,
pastagem, mato cl palmito. Ótima

MASSARANDUBA - vende-se, na

localidade deCampma.Trata: 379-1693.
VENDE-5E - chácara cl 1 casa de

100m2, pronta, de alvenaria, terreno
c/3 margas, cercada. R$ 40.000,00.
Tratar: 9123-7514 cl Mateus.SCHROEDER - vende-se, cl

VENDE AREA
INDUSTRIAL

.

com 20.247m2, ótima
localização, Rua 3 de Outubro,

Bairro Braço do 'Sul
Schroeder.

Com toda infraestrutura,
3 barracões, 2 casas,

todo legalizado.
Valor a combinar e

aceitamos propostas ..

Tratar: (47) 349-�577.
ou 9973-2043

í SÁBADO, 11 de fevereiro de 2003

Rua Adélia Fischer, 303
senac Fone/Fax: 370-0251

iaraguadosul@sc.senac.br

cursos técnicos

Técnico em Alimentos - Técnico em Enfermagem -

Técnico em Transacões Imobiliárias'
,

, .

roximos cursos

• ®mmS�Q••• fÇ11lImRíÕQ:.ImX:_.� !Tm(Bl�"'�E$�
Mat,máH;" f'1nilllceiracornHP iú

m. ,,:,� ,
.

':J<l!l" 10102 ii 21/02 2' a 6'., '19h às22h R$180,OO ou 1+1 R$92,OO
.

Legislação Tributária
Oratória I

Mercado Internacional- EXPORT.
Mercado Internacional-IMPORT.

,

Qualidade em Serviços
Vendas Externas
Instrumentador Cirurglco - Hosp. Jguá
Digitação
Operador de Microcomputador
Operador de Microcomputador'

, Banco de Dados Access

Oecoração�de Ambientes
Oesenvolvrnento de

.

Oratória - N Ivelll

3}JIl 17/02 a 28/02 21 a 6' 19h às22h R$180,OOou 1+1 R$92,OO
15h 17/02 a 21/02 21 a 6' 1911 às22h R$130,000u 1+1 R$67,OO
110h 17/02 a 02107 21 e 4' 19h às 22h 1-+4 R$110,OO
110h 18/02 a 03107 31 e 5' 1911 às 22h 1-+4 R$110,OO
15h 10103 a 14/03 2' a 6' 19hàs22h R$130 ou 1+1 R$ 68,00
15h 24/02 a 28/02 2Ja 61 19Oàs22h R$130,OOou 1+1 R$70,OO
240h 31/03 a 10110 190 às22h 1+6 R$130,00 "

50h à definir
50h i

1 à definir

'.10/03 a 07/05
à definir

Abr/.2003,
Abr/2003

R$140,OOou 1+1

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

CURSO DE INGLES
ADULTO

Nível I . sábado 10:OOilsI2:00h .De:OB/MaràI9/JI.!I
Nivelt 311 Feiras - 20:00 as 21:4Sh De: III Mar ii 221 JlA-

Nlvelt S1IFeiras-19:4Sas21:30h De:1J/Mara23/JuI
Nivelê )1IeS1IF.-18:4SasI9:45h De:I1/Mara22/JuI Comerciários: R$ 175,00

(1 + 4 de R$ 35,00)Nível2 3I1Fe1ras-18:ooasI9:4Sh De:ll/Mara22/JuI
Nível3' 311 e S1I F. -17:4Sas 18:4511 De: Il/Mara221 JuI

Nível3 ,Sâbado - IS:OO as 16:4Sh De: OSI Mar ii 191 JuI Convênios: R$ 210,00
(1 + 4 de R$ 42,00)Nível3 211 feiras - 17:30 as 19:15h De: 101 Mar a 211 Ju!

Nível4 211 Feiras - 19: 15 as 21:00h De: 101 Mar a 211 Ju!

sábado - 13:00 as 15:00h De: OSI Mar"a 191 JlANíveiS Usuário" : R$ 235,00
(1 + 4 de R$ 47,00)NíveiS )1IeSOF-B:ooas9:00h De:ll/Mara22/JuI

Níve16 211e411F-18:ooas 19:00h De: 10/Mara21/JuI

Nível7 211 feiras - 19:00 as 20:00h De: 101 Mar a 211 JuI
'Comunidade em GeralNível8 sábado - 10:00 as 12:00h De: OSI Mar a 19/ Ju!

Adolescentes 28e4&F-t6:15as17:15h De:10/Mara21/JuI
INFANTIL

Dependente Comerciaria:
'

R$125,OO(I+4deR$25,OO)
nep. tmpresárto/convênros.:

R$ 150,00(1 .. 4deR$30,OO)
Dependente de Usuário:
R$175,00(1 +4deR$35,00)

Nível 1 A IN&lalfabetizados\ )1IeSIl-9:45asI0:JOh De 111 Mar a 21/JuI
2ae411 -15:30as 16:15h De 10/Mara21/Jul.
za e411 -14:15 as 15:00h De 10/MaraZI/JuI.
]11 e 511 -9:00as9:45h De, 11/MaraZl/Jul.
ZlIe4a·lJ:)OasI4:15h 0''' 10jMaraZlj Jur.
J8eS1l-16:JOas17:JO De:ll/MaraZlj�ur.

Nívell B
Nível 2 A lDeve saber lerl
Nível 3 B '( 9 anós)
Nível 4 A (10 e 11 anos)

NíveiS A

CURSO DE VIOLÃO
Aul.a.ç par.' crianças jovens e acuttcs

1011 as 12h IOh às 12h
SEGUNDA FEIRA TOCA FEJRA 'RI"",

13h às lSh I3h às 15hEm grupo de até 5 pessoas Comerciários: R$ 40,00.
Convênios: R$ 50,00
Usuário: R$ 60,00

lSh as 17h 15h as 17h
Grupos por nivel de conhecimento 16h as 20h 16h as 20h

20h às 22h 20h às 22h

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

tensivo de Férias
INGLÊ-S INTENSIVO

2", 3a e 4" - 18 as 19:30h De : 27/ lan. à 26/ Fev.

3", 4a,5a e'6a - 7:30 as 9h De : 04/ Fey. à 28/Fev.
2a, 3a, 4" e 5a- 18:30 as 20h De : 03/ Pev. à 28/Fev.
2a e 3a • 15h às 18h 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)

NÍVEL 1
Revisão Nivefs 1 2 3 e 4
Revisão Nlveis 1 2 3 e 4
Nível6

ESPANHOL INTENSIVO
DW\Il±iORARl'O�=� =-l1mücti!dint

NÍVEL 1 2a, 3a e 4a. 19:4S'as 21:1Sh De: 20/ Jan. à 26/ Fev.
Comerciários: 155,00 (2 x de R$77,50)

Empresa/ Conv: 170,00 (2 x de R$ R$ B5,00)
Usuário: 20000 (2 x de R$ 100 00)

Comerciários! 55,00 ( 2 x de R$ 27,50)
Empresa/ Conv: 70,00 (2 x de' R$ 35,00)

Usuário: 100 00 (2 x de R� 50 00)
5a Feira - iees 19:30h De: 30/ Jan. à 27/ Fev.REVISÃO GRAMATICAL

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SÁBAbo. 11 defevereiro de 2003

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

Fone (47) 371-4311 Fax (47) 215-1091
recrutamento@humana.com.br www.humana.com.br

recruta e seleciona para admissão imediata as seguintes vagas:

VAGASABERTAS-1<Y02I2003

• ALMOXARIFE (5216 EL) sexo masculino, primeiro grau, experiência na função
• iÉCNICO CONVERTED.oR A GÁS (5215 EL) sexo masculino, primeiro grau, possuir cursos
na área, comecirnento de mecânica, não é necessário ter experiência, possuir habilitação
• AUXtLlAR DE SERVIÇ.oS GERAIS (5214 EL) sexo masculino, primeiro grau,se possvel ter
informática
• VENDED.oR (5187 EL) sexomascuno, informática, irá trabalhar direto com representantes da
empresa
• MECÂNIC.o DE MANUTENÇÃ.o (5186 ES) sexo masculino, possuir noções de mecânica
geral, possuir boas noções sobre lipos de máquinas a serem manuseadas, conhecer os padrões
exigidos nos processos e conhecer pneumática básica
• C.oSTUREIRA (5179 EL) sexo feminino, ezperíênciaem máquina reta
• ATENDENTE DE .oFICINA (5178 EL) para trabalhar em concessionária de veiculas, ambos
os sexos, segundo grau completo .

• AUXILIAR DE PADEIR.o (5177 EL) sexo masculino, disponibilidade para trabalhar a noite
• M.oT.oRISTA (5171 EL) sexo masculino, para trabalhar na região, possuir carteira doM.oPE
• VENDED.oR (5170 EL) sexo feminino, segundo grau completo, experiência em vendas
• CAIXA (5169 EL) sexo feminino, experiência na comprovada na função
• DESENHISTA PR.oJETISTA (5168 EL) exp,eriência na função, ambos os sexos
• CHEFE DE SET.oR (5165 EL) ambos os sexos, experiência comprovada, vaga para
SCHR.oEDER
• TELEVENDAS (5164 EL) sexo feminino; experiência na função, ter informática
• MECÂNCI.o DE MANUTENÇÃ.o (5162 EL) sexo masculino, experiência na função
• ASSISTENTE TÉCNIC.o INDUSTRIAL (5156 ES) sexo masculino, informática, superior
completo, disponibilidade para mudança de residência
• ASSISTENTE DE RECURS.o HUMAN.oS (5155 ES) ambos os sexos, superior em andamento,
informática
• REPRESENTANTE C.oMERCIAL (5152 EL) ambos os sexos, ter empresa constituída, várias
regiões do estado
• MECÂNIC.o DE TECELAGEM (5146) sexo masculino, experiência na função
• FERRAMENTEIR.o (5145) sexo masculino, com experiência na função
• AUXILIAR FERRAMENTEIR.o (5144) sexo masculino, com conhecimento em plástico
• VENDED.oR (5136 ES) ambos os sexos, segundo grau, informática
• VENDED.oR (5135 ES) ambos os sexos, segundo grau
• AUXILIAR DEPARTAMENT.o PESS.oAL (5131 EL) sexo feminino, segundo grau, informática,
experiência anterior na função

.

• A�USTAD.oR MECÂNIC.o (5130 ES) sexo masculino, experiência na função
• ANALISTA DE REMUNERAÇÃ.o (5129 ES) ambos os sexos, experiência na função, curso
superior
• REPRESENTANTE DE NEGÓCI.oS (5128 EL) sexo masculino, possuircarro, segundo grau
completo se possível cursando faculdade, diSponibilidade paraviaqens na região
• PR.oGRAMAD.oR DE C.oMPUTAD.oR (5122 ES) ter curso técnico ou curso superior (em
andamento), ambos os sexos
• ASSISTENTE DE SUP.oRTE (5121 ES) sexo masculino, experiência, segundo grau
• VENDEDOR (5116 EL) ambos os sexos, experiência em vendas
• VENDED.oR (S076 ES) ambos os sexos, se possível experiência em móveis tubulares
• C.oNTINU.o (5063 ES) acima dezoito anos, sexo masculino
• AUXILIAR DE SERViÇOS GERAIS (5059 ES) sexo masculino,
• ASSISTENTE S.oCIAL (5048 ES) sexo feminino, cinco anos de experiência
• AUXILIAR DE ENFERMAGEM oo TRABALH.o (5040 ES) acima de 25 anos, ambos os sexos,
• ZELAD.oRA (5019 ES) sexo feminino, primeiro grau completo
• VENDED.oR (5005 EL) ambos os sexos, se possjvel com experiência em vendas e no

segmento de cerâmica'
• ENGENHEIR.o DE VENDAS (4.981 ES) curso superior em Engenharia de Alimentos, Química,
ou Química de Alimentos, sexo masculino
• TÉCNIC.o DE LAB.oRATÓRI.o (4632 ES) Curso Superior. Desenvolvimento de produtos de
segmento Frigorífico, ambos os sexos
• .oPERAD.oR DE PR.oDUÇÃ.o - trabalhar nas áreas de produção do ramo metalúrgico ou
alimentos, primeiro e segunpo grau completo, sexo masculino
• FRESAD.oR - CALDEIREIR.o
• SERRALHEIR.o - T.oRNEIR.o MECÂNIC.o

· VAGAS BREITHAUPT
• AUXILIAR DE VENDAS (5218) sexo masculino, segundo grau
• AUXILIAR DE CAIXA (521'2) sexo masculino, acima de dezeseis anos •

• CAIXA DE ESTACI.oNAM.ENT.o (5211) ambos os sexos, segundo grau, disponibilidade de
horários
• ATENDENTE DE PADARIA (5193) sexo feminino, acima dezeseis anos, cursando segundo
grau
• CAIXA (5190/5221/5219) sexo feminino, segundo grau, informática
"ATENDENTE DE AÇ.oUGUE (5127) sexo feminino, ginásio
• TELEVENDAS (5077) ambos os sexos, segundo grau, e informática
• C.oNFERENTE (4734/4862/5191/521 O) sexo masculino, prmeirç grau
• ATENDENTE DE FRI.oS (5052) 18 anos, ambos os sexos, atender clientes fazer reposição
de frios (queijo, presunto e outros)
• VENDED.oR(4982/5174).ambos os sexos, segundo grau, vagas para Jaraguá
• REP.oSIT.oR (4794/5054/5138) masculino, segundo grau,
• ATENDENTE DE VERoyRAS (4875) sexomasculino, idade a partirdos dezoito anos, cursando
o segundo grau,

.

• EMPAC.oTADOR (5192) acima de dezoito anos, sexo masculino e segundo grau completo ou
cursando,

.

• AUXILIAR DE DEPÓSIT.o (4489/5176) primeiro grau ou cursando.
• M.oT.oRISTA (4850) sexo masculino, motorista habilitado para conduzir caminhonete e

caminhões toco etruck e carreta21.000Kg (2 eixos), desejável CNH E (mínimo C), conhecer
bem Jaraguá e os municípíos adjacentes, desejável segundo grau

CORREIO DO POVO 3

empregos veícul'os
ADVOGADO - procura colega p/
estabelecer sociedade em escritório
de advocacia em Jaraguá. Tratar:
275-1717 ou 9967-8888.

ESTAGIÁRIO - oferecemos vagas
p/ estágio em agência de

publicidade. Tratar: 371-0816.

LAVAÇÃO - precisa-se de rapazes
p/frabalhar, Tratar: 275-1340.

PROCURA-SE - dupla p/ tocar em
casamentos. Tratar: 371-4191

após 18:30.

PROGRAMADOR - dispomos de 3

vagas p/ programador em Oelphi c/
experiências comprovada. Tratar:
371-7842 c/ José ..

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

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

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

MOTOBOY - ofereço-me p/
trabalhar, possuo moto c/ caixa e

cart. Habilitação AD. Tratar:

371-9129 ou 9905-906€).

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 � possuo exp.
em escritório. Tratar: 372-3922.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar como
cozinheira ou camareira. Tratar:
276-0545.

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: 9902-9722.

.

.oFEREÇO-ME � p/ estagiar na
área de arquitetura, cursando 4º
ano da faculdade de arquitetura e

urbanismo. Tratar: 371-1847 ou

9102-8676 c/lvanildo.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar como
aux. de enfermagem em laboratório
ou como técnica em contabilidade.
Tratar: 9125-3533 c/ Elza.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar como
babá ou empregada. Tratar: 371-7178.

PADEIR.o - ofereço-me p/
trabalhar. Tratar: 9121-3287.

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

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

esportivos. Tratar: 376-1537 c/
Femanda.

.

CARAVAN -vende-se, 88, 4 cil., 4
marchas, álcool, compl. Tratar:
374-0365.

CELTA - vende-se, 01, azul met.,
pára-choque pintado, limp. e
desemb. tras., película, som. R$
11.000,00 + 20x R$ 270,00.
Tratar: 9117-3428.

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

372-3061 ou 9111-1452.

CHEVETTE -vende-se, 93,
vermelho. R$ 3.700,60 + 12 x R$
210,00. Tratar: 376-2724.

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

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

CORSA - troca-se, 96, 4p, trava,
Película, roda por Clio 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.

CORSA - vende-se, sedan super,
00, 16v, branco, c/ trava, alarme,
som e cd. R$ 15.300,00. Tratar:
370-1953 ou 275-3721.

CORSA - vende-se, GL, 1.4, 95,
preto, carro todo original. Aceito
troca por terreno até R$14.000,00
ou carro até R$ 2.500,00. R$
8:300,00. Tratar: 376-0858 c/
Odair a tarde.

CORSA - vende-se, 95, GL, 1.4,
preto. Aceito troca por terreno R$
14.000,00 ou carro até R$
2.500,00. R$ 8.300,00. Tratar:
376-0858 c/ Odair.

CORSA - vende-se, 01, 4p, 1.6, ar
cond., d.h. R$17.500,00. Ou
troca-se. Tratar: 370-4810.

. KADETT - vende-se, 95, perfeito
estado. R$ 8:500,00. Aceito pampa
de menor valor. Tratar: 371-7729.

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

MONZA - vende-se, -89, SU, prata,
c/trío elétrico, roda 15'. R$1.900,00
entro + finan. Ou R$ 4.600,00 a vista.
Tratar: 370-6161 após 21hs ou 275-
1012 c/ Claudir.

MONZA - vende-se, 95, GL, 4p.
Ou troca-se. R$ 8.700,00. Tratar:
9121-3287.

A KPMG reconhecida internacionalmente pela excelência em seus serviços de
Auditoria e premiada como uma das '100 melhores empresas para você trabalhar
contínua crescendo, e está contratando profissionais dinâmicos e empreendedores

para atuarno escritório que será inaugurado em Jaraguá do Sul, Santa Catarina como:

Perfil:
• Formação Acadêmica: estar cursando ou já ter concluído Ciências Contábeis, Economia ou
Administração.de Empresas;

• Inglês desejável;
• Experiência anterior em Auditoria Externa ou Interna em Indústrias (para o cargo de Assistente).

.

. ,

Caso deseje participar de nosso processo seletivo favor encaminhar CV, mencionando
no campo "assunto"do e-mail o código ..AUD ". para:nskrocb@kpme.com.br

Para maiores informações visite o nosso site: www.kpmg.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



V Votorantim I finanças

ol'(VEí(ULO�
Rua João Januário Ayroso, 65
371-5343 - (47) 9903-2936

GM
Vectra GLS, compl. Verde 98 G

Ka compl. 01 Prata G R$ 12.900,00 .

CorsaWind 4p Branco 01 G

Ka 98 Cinza G R$ 10.900,00 Kadett GL 2.0 Branco 98 G
GolGIII 00 Bordo G R$ 15.500,00 Corsa Sedan GL 1.6 + ar Preto 96 G
Blazer DLX 99 Branco D R$ 45.900,00 Kadett SLfE cf trio Preto 90 GPalio 1.0 99 Cinza G R$ 11.300,00
Gol Special 99 Branco G R$ 11.500,00 CorsaWind MPFI Branca 97 G
vw 8-140 99 Branco D R$ 39.900,00 VWVectra compl. 98 Prata G R$ 20.900,00
Palio 1.0 97 Vermelho G R$ 10.500,00 Parati CL 1.8 Vermelha 94 G
Kombi . Gás Nat. 97 Branco GNV R$ 11.700,00 Fusca Branco 83 G
Corsa Super, 4p 97 Uva G R$ 11.500,00

Passat Spectal Branco 86 G5-10 compl. 97 Azul G R$ 16.300,00
VW 7·100 97 Branco G R$ 32.000,00 FIAT
Uno Eletronic 96 Branco G R$ 7.800,00 MilleSmart Branco 01 GPalio 1.0 96 Vermelho G R$ 10.300,00
Corsa wind 1.0 96 � Branco G R$ 9.700,00 MilleSmart Azul 01 G
Gol GL 1.0 95 Branco G R$ 7.800,00 Palio Young, motor Fire Branco 02 G
Komby 1.6 95 Branco G R$ 7.500,00
Golt 1.8 95 Branco G R$ 12.500,00 FORD
Versalles 94 Prata GNV R$ 9.900,00 Escort Hobby 1.6 Vermelho 94 G
Santana GLS 91 Cinza G R$ 8.500,00 Escort Hobby 1.6 Cinza 93 G0-20 Cabo Dupl 88 Bege meto D R$ 23.900,00
F-4000 cl DH 85 Bege meto D R$ 22.800,00 Escort Hobby 1.0 Cinza 95 G
35-300 cl Equip. 93 Branco D' R$ 64.900,00 Escort Hobby 1.0 Azul 94 A35-300 si Equip. 93 Branco D R$ 41.900,00

FIAT
94
97
96

azul met
azul

preto

Uno ELX 4p compl.
Palio EDX - VE+TELimp.; Des. 4p
Uno 1.0 IE - 2p, llrnp. Desemb. Ar qte

VW

Gol MI 1.0, 4p
Gol Mll.0, Limp., Desemb, ar qte
Saveiro CL - 1.6
Fusca 1300

99
98
95
81

Prata
Branco
azul meto
verde

GM
00
97
91

Corsa Sedan 4p
5-10 Deluxe Completa - ar

Kadett SL, desemb., Pers.

verde meto

cinza
'verde mert

FORD
97
96
95
95
92
87
95

branca

prata
bege meto

prata
preto

Ranger cf 48.000 km, aro, lona
Escort GL 2.0, compl.
Logus CU 1.6 desemb. Ar qte
Pampa L, 1.8,
Escort Guaruja 1.8, 4p, r.E.,
Del Rey, alcool
Alfa Romeo 3.0 compl - GNV, 4p

marrom meto

azul met,

Mitsubisch Eclipse 95 Preto

Seja parceiroGol 95 Bordô

Logus compl, 94 P[,ata da BV Financeira Uno 1.0 Fire 02. branca R$12.000,00

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

Uno EP 96 Grafite
e faça ótimos

Gol MI1.6 97 vermo R$11.800,00
Tempra IEcompl. 96 preto R$ 11.500,00

Kadett cf opc, 95 Branco togus cu, 1.8, g. 96 verde meto R$ 9.500,00

Pampa, 90 Branca'
, •

Uno ELXc/trio, 4p96 bordo meto R$ 8.800,00negoclosParatt alc. 90 Azul Uno Mille Eletr. 95 prata R$ 6.300,00+fin.

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

Escort 1.6 93 Bordô Santana 1.8 c/ ar 93 preto R$ 9.500,00
Fusca 80 UnoSl.3 91 vermo R$. 6.200,00

Fusca 76 EscortGl 91 azul R$ 6.200,00
Monza ClE, 2.0, g.87 bege R$ 4.800,00
Fusca 72 marrom R$ 2.300,00

AUTOMOVEIS
Corroa Nacionais e Importados

Astra GlS 2.0, 16v, sedan, 4p 99 R$26.000,0

PálioWeekewnd advent 00 Vermo R$18.000,00
Gol Power 02 cinza 4p, OH, DT, lT,AQ . Saveiro CU, 1.8 97 R$ 10.000,00

Uno EP.4p (-ar) 96 Verdeme!. R$ 8.900,00 .

Gol Sport 02 vermelho 4p, OH, DT, lT Fiesta 1.0 c/ rodas 97 R$ 9.800,0(
Goll000 96 Bordo R$ 9.600,00
Tempra l6V compl. 96 Azul met, R$10.800,00

KA 98 prata VE, TE, AQ, DT, tr Goll.0Plus 96 R$10.000,O(

OmegaGLS/GNV 96 Branco R$17.500,00 Palio ED1.0 97 verde 2p, AQ, lT, DT Jeep 1.6, 16V, 4x4, equipado 95 R$ 21.000,O(
EscortHobby 95 Azul R$ 7.300,00

GolMI 98 azul 4p, lT, DT, AQ Santana CU, 1.8, 4p, compl. 95 R$12.500,O(Corsa 95 Azul me!. R$ 8.900;00
EscortGL 94 Bordo R$ 8.500,00 UnoSX,1.0 97 Champagne 4p, VE, TE, lT, DT, AQ Mitsubich N-13 compl. e pers. 95 R$ 33.000,O(

- Caravan 89 Azul R$ 4.000,00 Courier 1.3 99 Branca OH Fiorino LX 95 R$10.000,OC
F-l000 87 cinza rnet, R$17.500,00

R$13.500,OC I
Monza 86 Vermelho R$ 3.500,00 Uno EP LO 96 Azul 2p, VE, TE, lT,DT, AQ Omega GlS, compl., C/teto 93

I
Fusca 84 Branco R$ 2.800,00 Monza Club 2.0 94 Azul 4p, OH, VE, TE, DT, AQ EscortXr3, vermelho equipado 93 R$10.500,OC

GolCll.6 94 Branco. SaveiroCl, 1.6 90 R$ N

Pampall.8 96 Branca c/ capota de fibra

Uno Mill� Ele. 94 Verde 4p, lT, DT, AQ

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CLAS,SCORREIO DO POVO
-------�-------[,...EJI.

MONZA - vende-se, SlE, 90.. R$
.. 6.50.0.,0.0.. Tratar: 370.-5695 e

910.3'2939.

MONZA - vende-se, 93, 4p, compl.
R$ 6.50.0.,0.0. + 7x R$283,o'O.. Tratar:
371-2117 cj Charles ..

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

R$ 15.0.0.0.,0.0.. Tratar: 9953�9966.

OMEGA - vende-se, 93, GlS, bordo
perolizado, álcool. R$ 13.70.0.,0.0..
Tratar: 9952-3282 ou 370.-5727.

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

371-7542.

OPALA - vende-se ou troca-se,
Diplomata, 86,4 cil., álcool, 4p.
R$ 2.30.0.,0.0.. Tratar: 276-0.397 cj
Lourival após 19hs.

OPALA-I(ende-se, 92, 5 marchas,
6 cil., GNV, + couro. R$
12.50.0.,0.0.. Aceito troca. Tratar:
273-6242 hor. comI.

OPALA-vende-se, 92, diplomata, ap.
de gás, rodas e aros espor., d.h, e v.e.
R$lO..5O.O.,O.O.. Tratar: 374-1724.

5-10 - vende-se, 96, preta, protetor
caçamba, capota marítima, d.h.j
d.r. R$ 13.90.0.,0.0. ou financio.
Tratar: 376-2724.

5-10.:.. vende-se, 97, compl., GNV.
Aceito troca. Tratar: 273-0.994.

VECTRA - vende-se, 99, GlS,
compl. R$ 23.90.0.,0.0. cj CD.
Tratar: 371-2999 u 9973-5175.

ELBA - vende-se, 86. R$
2.30.0.,0.0.. Tratar: 9952-2420..

PALIO - vende-se, 99, prata. R$
12.500,0.0.. Tratar. 371-6864cj Carlos.

PALIO - vende-se, 97, 16v, 1.6,
compl., vinho. R$ 12.0.0.0.,0.0. ou
financio. Tratar: 376:2724.

PALIO - vende-se, EDX, 98, d.h.,
trio elét. R$11.5o'O.,o'O.. Tratar:
9952-2814.

PALIO - vende-se, 97, compl. R$
10..50.0.,0.0. + finan. Ou a vista R$
13.0.0.0.,0.0.. Aceito material de
construção. Tratar: 273-60.74 ou

9111-0.30.0. cj Marlene.

PALIO - vende-se, 98, EX, cj vidro
e trava elét., alarme, desemb. tras.
R$ 10..50.0.,0.0.. Tratar: 371-1914.

PRÊMIO - vende-se, CSl, 1.6,
gasolina, 4p, vermelho, compl. cj
manual. R$ 5.70.0.,0.0.. Aceita-se troca.
Tratar: 370.-550.4 ou 9963-80.0.2.

TIPO - vende-se, 95, 4p. R$.
8.50.0.,0.0.. Tratar: 370.-1161.

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

Tratar: 9976-5298.

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

'

SÁBADO, 11 de fevereiro de 2003

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

UNO -vende-se, 96, CS. R$
1.0.0.0.,0.0. entro 36x R$ 291,41.
Tratar: 9973-8955.

UNO - vende-se, 86, álcool. Ou
troca-se por carro de maior vaiar ..

R$ 3.80.0.,0.0.. Tratar: 9991-8457.

UNO -'vende-se, Mille, Electronic,
93, grafite, 2p. R$ 6.0.0.0.,0.0..
Tratar: 371-120.9.

ElBA-vende-se, 86. R$
2.30.0.,0.0.. Tratar: 9952-2420..

PALIO - vende-se, 99, prata. R$
12.500,00. Tratar. 371-6864cjCarlos.

PALIO - vende-se, 97, 16v,l.6,
compl., vinho. R$ 12.0.0.0.,0.0. ou
financio. Tratar: 376-2724.

PALIO - vende-se, EDX, 98, d.h.,
trio elét. R$ 11.50.0.,0.0.. Tratar:
9952-2814.

PALIO -vende-se, 97, compl. R$
10..50.0.,0.0. + finan. Ou a vista R$
13.0.0.0.,0.0.. Aceito material de

construção. Tratar: 273-60.74 ou

9111-0.30.0. cj Marlene..

PALIO - vende-se, 98, EX, cj vidro
e trava elét., alarme, desemb. tras.
R$ 10..50.0.,0.0.. Tratar: 371-1914.

PRÊMIO - vende-se, CSl, 1.6,
gasolina, 4p, vermelho, cornpl. cj

Especializada em
estofamento

automobílistíco
em couro e

tecido

manual. R$ 5.70.0.,0.0.. Aceita-setroca.
Tratar: 370.-550.4 ou 9963-80.0.2.

TIPO - vende-se, 95, 4p. R$
8.50.0.,0.0.. Tratar: 370.-1161.

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

Tratar: 9976-5298.

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

COMPRO
CONSÓRCIOS

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

PAGO À VISTA.

Tratar: 47 9951-3905

UNO - vende-se, 99, v.e., t.e. R$
9.30.0.,0.0.. Tratar: 371-3198;

UNO - vende-se, 96, CS. R$.
1.0.0.0.,0.0. entro 36x R$ 291,41.
Tratar: 9973-8955.

UNO '- vende-se, 86, álcool. Ou
troca-se por carro de maior valor.

R$ 3.80.0.,0.0.. Tratar: 9991-8457.

UNO -vende-se, Mille, Electronic,
93, grafite, 2p. R$ 6.0.0.0.,0.0..
Tratar: 371-120.9.

FUSCA-vende-se, 78, motor
130.0., cj jogo de aro de 3 pontas,
cj reparos na lata. R$ 1.10.0,0.0..
Tratar: 990.3-0.156.

FUSCA-vende-se, 69, motor 130.0.,
branco. R$ 1.90.0.,0.0. negociável.
Tratar: 9997-40.0.3 cj Dario.

FUSCA-vende-se, 73, motor
150.0., cinza, motor novo, v.e.,
acento devectra, controle nas

portas e som. R$ 3.0.0.0.,0.0.
negociável. Tratar: 9122-2313 cj
Vaimor.

14', pneus novos, motor 130.0.,
bege. R$ 2.80.0.,0.0.. Tratar:
370.-550.4.

FUSCA - vende-se, motor 130.0..
R$ 2.20.0.,0.0.. ,Tratar: 276-0.287,

GOL - vende-se, GIII, Ü5v,
compl., pelicula. R$ 17.50.0.,0.0..
Tratar: 371-7729.

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

GOL - vende-se, 85, refrigerado
a água, bege. R$ 3.70.0.,0.0..
Tratar: 370.-0.446 ou 9997-
7366.

GOL - vende-se, 83, BX. R$
2.50.0.,0.0., Aceito troca. Tratar:
273-6242 hor. comJ.

GOL - vende-se, GT, 86, álcool.
R$ 4.50.0.,0.0.. Tratar: 370.-1161.

GOL - vende-se, 99, 16v, 4p, ar
quente, desemb. tras. R$
8.0.0.0.,0.0. + 26x R$316,O.O..
Tratar: 376-2724.

VECTRA - vende-se, 94, CD, azul
meto R$ 13.90.0.,0.0. ou financio.
Tratar: 376-2724.'

l._---------- -----------------..

GOL - vende-se, CU, 96, 1.6,
branco, ar quente, desemb. trás.
R$ .9.70.0.,0.0. ou financio. Tratar:
376-2724.

UNO - vende-se, 99, v.e., t.e. R$
9.30.0.,0.0.. Tratar: 371-3198.

® Consórcio

:Regata
�tútdmente (J ·metM"

CRÉDITOS PARCELAS
8.699,00

,

60VEZESR$ 168.18

10.786,00 60 VEZES R$ 208,52
13.728,00 60 VEZES R$ 265,40
16.950,00 60VEZES R$ 327,70
19.691,00 60 VEZES R$ 380,69
48.390,00 50 VEZES R$1.171,00
63.434,00 50 VEZESR$1.532,90

FUSCA - vende-se, 78, rodas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



• Sala di}ogos
• Sala de ginástica
• Sauna clambiente
• Salão de festas c/é
• Home Theater
• Piscina adulto e infantil
• Playground .

'. .

• Ambientes decorados e mooiliado«

. Localização do Prédio:.

Rua Leopoldo Mahnke,
perto do Clube Beira Rio.

Plantão
de Vendas

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

. Royal Barg Ce/der
[araguá do Sul .sc

Financiamento direto com

a construtora até 70 meses.
CONSTR"

"Inovando concertos de Vida"
(47) 322-<8999 (Blumenau)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



• AUTOMÓVEIS
373-0131

98 branco G

97 azul G

97 branco .. G

orsa Sedan 1.4 96 verde G

96 azul G

95 cinza G

95 branco G

94 cinza G

93 azul G

90 azul G

89 branca G

85 vermelha G

85 bege G

.Seja parceiro
da BV Financeira
e faça ótimos
negócios

neste espaço!'

no Mille 01 R$ 9,900,00
. C30116V 4p 99 R$1.3.500,00
an 99 R$14,000,00
aveiro 99 H$14,000,00
iesta 1.04p 98 R$11.500,00

Eseort Hobby 95 R$ 7,000,00
iorino Fech.. 1 000 94 R$ 7.000,00

�seort Europeu 94 R$ 8,500,00
Saveiro 1 ,8 ate, 94 R$ 7,500,00
01 93 R$ 7,200,00

92 R$ 6,500,00
91 R$ 6,500,00
91 R$ 28,000,00

onzaSLE 90. R$ ·5,800,00
86 R$ 3,500,00
80 R$ 2,000,00

ua Walter Marquardt, 1250 - Rio Molha - Jaraguá do Sul- Santa Catarina

VfVotorantim I Finanças

371·4225Arduíno
Veículos

Av. Prefeito Valdem�r Grubba, 1033 - Jaraguá do Sul - seJI[L'
r

r

. ,-_,_ ,

. :L
,

.,

'.if.·....··.J1
flê3ngér x
'SfalJa.S.
Uno'Mille Fire 4 .

Uno Mille EP4p"
Ootsa Wind4p A,
Saveiro 1,6
Uno Mille, 4p,v,e,
Escort r.e, 2, cllc,

.. , ccrsa Wind, 2p, 1;
Palio EDX, 4p, v.e,

!i!JF� 370·31 13automóveis

Av. Waldemar Grubba • Jaraguã do Sul· se
Gol Cinza 01 R$16.900,00
Go/GIII Branco 00 R$16,500,OO
Gol 16V4p Vermelho 00 R$16.000,OO
ClasseA 160 Vermelha 99 R$28.500,OO
Corsa Sedan Super VereJe 99 R$14,800,OO
Saveiro CL 1.6 Branco 99 R$14.500,OO
EscortGL Prata 98 R$15.500,00
EscortSW Vermelho 98 R$16,000,00
CorsaWind VereJe 98, R$II.200,00
Santana Quant. completo Preto 96 R$13.500,00
EscorlHobbi Prata 96 R$8,500,00
Calibra compl. Vermelho 95 R$ 20.000,00
UnoELX,2;, VereJe 95 R$8.500,00
UnoELX+ar VereJe 95 R$9.500,00
Peugeot 405 SR Cinza 95 R$11.000,00
AsfraGLS Cinza 95 R$II.800,00
Goll.6 Branco 95 R$10,500,OO
Versal/es G12. O, compl. Branco 93 R$ 9,500,00

•
,

EscorlGL +ar Azul· 93 ' R$8.900,00
UnoEletr. Branco 93 R$6.700,00
Opala 4. 1, 4p Cinza 90 R$6.500,00
MonzaSLE Azul 89 R$4.500,00

I' ChevetteSL Marrom 89 R$4.500,00
EscortGL Bege 88 R$5.000,00
BelinaL Bege 88 R$4.800,00
SaveiroCL Branco 86 R$3.500,00

Megane RT 1.6V Prata 2001 R$ 22.500,00
Gol1000 16v 4p Branco 2000 R$ 16.500,00

Seja parcei'ro
Corsa 4p Prata 1999 R$ 12.800,00
Corsa Wind Branca 1998 R$ 10.500,00
Escort GLX 1.6v Branc9 1998 R$ 15.800,00

da BV Financeira
Escort GL 16V Prata 1997 R$ 14;500,00
Palio EDX Verde 1997 R$ 11.600,00
Gol1000 MI Branco 1997 R$ 10.800,00

e faça ótimos
Kadett GL Branca 1997 R$ 9.600,00
Parati CL Azul 1996 R$ 9.600,00
Uno EP4p Verde 1996 R$ 9.20U,OO

,. iio Uno Eletronic Cinza 1995 R$ 7.500,00

negoclos Gol1000 I Azul 1995 R$ 9.600,00
Versalies GL 2.01 4p Azul 1994 R$ 9.300,00

neste espaço!
Escort Hobby Verm .. 1994 R$ 7.300,00
Uno 16v R Branco 1993 R$ 6.800,00
Escort L Prata 1992 R$ 6.300,00
GolGL Bege 1988 R$ 5.500,00
Paratl GLS Verde 1984 R$ 3.500,00

I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8. CORREIO DO POVO,

,

!

. SÁBADO, 11 de fevereiro de 2003 '

'o escritório de ontem, é
a fion #
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SÁBADO/ll defevereiro de 2003

Mêigas, Carinhosas, Iniciantes,
Safadas, Divertidas e Sedutoras

Venha rJesfrutar uma Loira e duas MQ1'enaS

89, álcool. R$ 4.800,00. Tratar:
273-6242 hor. comI.

SANTANA - vende-se, GU, 94, 4p,
d.h., rodas esp. R$ 10.950,00 ou

financio. Tratar: 370-6641.

SANTANA-vende-se, 86, CD. R$
3.700,00. Aceito troca. Tratar:
273-6242 hor. comI.

VOVAGE-vende-se, 89, Cl, álcool,
1.6. Tratar: 9905-93QO c/ Odir.

.

GOl-vende-se, 03, Speeial, Ok, cinza.
Tratar: 370-6845 ou 9125-9115.

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

9952-7084 cf Maia.

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

C/ Mara.

GOL-vende-se, 94, 1.0, equipado.
R$ 7.200,00. Tratar: 376-2724.

GOL - vende-se, 93, 1.0, som,
rodas novas. R$ 6.200,00. Aceito

� troca. Tratar: 370-4810.

lOGUS - vende-se, 93,1.8, prata,
2p, areond., v.e., t.e. R$
8.500,00. Tratar: 373-3001 ou

3352-7084 c/ Mara.

lOGUS - vende-se, 94, CU, verde,
gasolina. Tratar: 374-5463I

PARAT, - vende-se, 97/98, 16v, 1.0.
R$12.0QO,00. Tratar: 371-3198.

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

273-6242 hor. comI.

PASSAT-vende-se, 84. R$
1.600,00. Troca-se pormóveis.
Tratar: 9123-0786.

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

SANTANA - vende-se, Quantum,

. VOVAGE -vence-se, 86/87, 1.8,
álcool, 5 marchas, motor novo, c/
aro de liga leve. R$ 3.600,00.
Tratar: 372-1205 ou 9113-8904
cz Gilmar..

BESTA -vende-se, 00, c/ serviço
p/ transporte escolar. Tratar: 370-
8211 ÓU 370-8099.

BUGUE - vende-se, modelo 93,
perfeito estado. R$ 3.800,00.
Tratar: 9997-5557 c/ Kinho.

CLlO - vende-se, Hatch, 1.6 rt, 00,
prata, airbag duplo, d.h., ar, CD
original, t.e., 5p, trava p/ crianças,
rodas liga leve. R$ 23.500,00.
Tratar: 370-8928 c/ Marcus.

CORREIO DO POVO 9

P'CK UP - ende-se, 74, Willys. R$
3.000,00. Tratar: 276-0326 c/ João.

RURAl-vende-se, traçada e
. reduzida, pronta p/ trilha, ano 75.
Aceito troca por pick-up F-75.
Tratar: 276-0544 ou 276-0031.

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

F�OO - vende-se, Ford, al:1O 75, c/
motor 1113. Tratar: 9969-2307.

vw 8.150 - vende-se, 00, chassis,
101.000km rodados, particular.
Tratar: 9979-1437.

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

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

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

SCOOTER - vende-se, 97, 100ee,
verrrelha. R$1.600,OO. Tratar. 376-2724.

I +Hs :.'����.:.:=
iii Irmáqulnas Indústria

• Comérolo Uda. ,ME

! Trobólhamos (om vendas e consertos:

! " Motores Estacionórios - Motoserra
I ' Lava Jato - Roçodeiro � Assistência 24 hs

.

[, Aspinidor . Molobombos. _.irmaqulnas.cjIJ.net .

i . Compressor . Entre oulros... "mlfftvina�@UoJ.com.br i
I�ua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 16.51 - C��tr,,� Jar�!:I���o Sul 1

215-0316/311-9421
9133-6136/9952.1838

VESPA - vende-se
ou troea-se, PX,
200 eil., 86,
vermelha, doc. em
dia. R$ 1.300,00.
Tratar: 371-1335.

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 c/ Jaison.

VBR - vende-se,
Yamaha, 01, c/
partida. Ou troco
por carro de maior
valor. Tratar: 376-
1772 c/ Nei.

CRÉDITOS
R$ 11.245,00
R$ 21,130,73
R$ 28.174,00
R$ 49.305,00
R$ 91.566,00
R$ 103.922,00

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

REALIZA
SEUS SONHOS

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) 3041-0087VBR 125 - vende-
L_ ��� � -"

se, 01, prata, c/
5.700km rodados. R$ 1.500,00
entro + 23x R$196,00. Aceito troca.
Tratar: 9122-9679 hor. comi.

ALTO FALANTE-vende-se, 1 parde
69, marca Hinor, 320w.'R$120,00.

. Tratar: 370-8579 c/Marcelo.

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

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

MÓDULO -vende-se, Pyramid, 80OW,
R$180,OO. Tratar: 371-7260.

OFICINA MECÂNICA - vende-se,

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

RODAS - vende-se, marca ISR, aro
17', com pneu Toyo. R$ 2.000,ÔO.
tratar: 371-0680 0l,l9113-8649.

RODAS - vende-se, jogo de pneus
c/ aro de ferro 16-,6 furos p/
caminhonete, Michelin 215x75. R$
1.000,00. Tratar: 372-3982.

SOM AUTOMOTIVO - vende-se,
boss digital, 3000w + sndurance
2k, bravox, c/ a caixa. Tratar: 371- .

9363 c/ Eduardo.

SOM - vende-se, p/ carro, CD da
Pionner, 1 módulo, 1 sub, 1 Par de
69 e 1 par de alto falante pequeno p/
porta. R$ 1.100,00. Tratar: 9123-
5991 ou 371-7.764 c/ Fabiana.

SUB -vende-se, 2 sub sulênio, 12pol.
R$ 200,00.Tratar: 371-7260.

Tenha. uma boa idéia, ..

Adquira já sua

motocicleta ou veículo
com quatro

contemplações mensais.
Passe agora na

ClA MOTOS!!!

Av.: Prefeito Waldemar Grubba, 3.449 * Defronte ao DG da WEG
Horário de Atendiment� 08:00 as 18:30 .. sem .fechar para o almoço

Consórcio

:Regata
��o-��

ENTRADA E SALDO EN 36x FIXAS,
NOVAS E USADAS

'

TABELA DE USADOS
MODELO ANO COR
SUNDOW 98/98 VERDE
SUNDOW 03/03 PRETA
.CG 125 82/82 AZUL

CO 125 TlTAN 96/96 CINZA
CG 125TITAN 98/98 VERMELHA

.

CG 125 TITAN KS 01/01 PRATA
CG 125 TlTAN KS OliOl VERMELHA
CG 125 TITAN RS 02/02 PRATA

YBRE 01/01 AZUL
YBRK 03/03 PRATA

CBX200 .00/00 PRETA
CBX 200 .00/00 VER1vIELi-IA
CBX250 02/02 ÀZUL

CRUISER 125 01101 PRETA
I NX350SAHARA 95/96 VERMELHA

CBR450 90/90 MARROM
CB450DX 88/88 CINZA
CBSOO 01101 PRETA

VT 600 SHADOW 99/99 PRETA
VT600 SHADOW 01/0r PRATA
VT 600 SHADOW OOIQ<J PRETA
5UP. TENERE750 93/93 BRANCA
SUZUKI SRAD 750 98/98 AZUL

COMPRA � VENDA - TRocA - FINANCIA· CONSÓRCIO

" 370-5999

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Um Curso de Liderança!
Gestão de Equipes de Trabalho

Obletivo: O conceito de trabalho em equipe é muito mais
complexo do que um grupo de pessoas trabalhando juntas. O

objetivo deste curso é refletirmos sobre esse novo tipo de

comportamento e vivenciar as necessidades de mudanças para

que possamos ter equipes realizadas e eficazes.

EDITAL DE CONVOCACÃO

o Presidente da Associação das Micro e Pequenas Empresas do Vale do
Itapocu, usando da faculdade que lhe confere o Artigo 19, dos Estatutos
Sociais, convoca os Senhores Membros do Conselho Deliberativo para às
19:30 horas do dia 24 de fevereiro 2.003, na Sede Social; à Rua Jorge
Czemiewicz, 100, Salão Nobre, a fim de deliberar sobre as seguintes:

Rolf Hofemcnn '

I
....Massagens em Geral

Ir 370-1732 I
Após às 18:000s e feriados pelo telefone: i

372-2619 / 9909-2056
RU�.. JoaqlJiln.Er�llc.�cç.de.pªylª, .. 1$ªª .. :.. ç�icç.<le .. f>ª.ll(� ..�.Jarag�.<lo ?lll .. �.?Ç.

'CONSÓRCIO _lvende-se, de
imóveis, contemplado. R$ ,

2.500,00. Tratar: 372-3164.

ORDEM DO DIA
01- Eleição da Diretoria da Entidade, gestão 2.003/2.004;
02 - Assuntos de interesse geral da Associação. ' Público Alvo: Líderes, Supervisores, coordenadores, e membros

de diferentes equipes de trabalho.
Nota:
1. As chapas devem ser registradas na Secretaria da Entidade até às 17
horas do dia 24 de fevereiro de 2.003.

Jaraguá do SUl (SC), fevereiro de 2.003
Valério Junkes
Presidente

Conteúdo Programático

o Uder como facilitador
O Atitudes facilitadores em equipe;
O Poder da motivação e da autoinotivação;
O Trabalho como oportunidade de aprendizagem;
O Comunicação;.
O Cultivando o espírito empreendedor;
O Comprometimento com os resultados da organização.
Carga horária - 15 horas

.

Com emissão de Certificado

BICICLETA - compra-se, extra lite,
pequena p/bccross. Tratar. 9122-9867.

BICICLETA - vende-se, usada. R$
70,00. Tratar: 370-9340 c/ Rosana. ESCRIV4NINHA-vende-se,60xl00.

R$ 30,00. Tratar: 9965-5235.ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA.
EDITAL DE CONVOCACÃO CACHORRO - vende-se, filhote de

Pit Buli, c/ 11 meses, pélo tigrado,
R$ 250,00. Tratar: 373-4156 c/
Gilson.

ESTER IA . ELÉTRICA - vende-se,
Atlenc. R$ 400,00. Tratar: 371-1016
ou 370-4827 ou 9121-8505.

o Presidente da Associação das Micro e Pequenas Empresas do Vale do
Itapocu, usando da faculdade que lhe confere do Artigo 20, dos Estatutos
Sociais convoca os Senhores Associados para participarem da Assembléia
Geral O'rdinária a realizar-se às 19 horas do dia 24 de fevereiro de 2.003,
na sede social à Rua Jorge Czemiewicz, 100, Salão Nobre, em primeira
convocação a fim de deliberar sobre as seguintes:

ORDEM DO DIA
01- Eleição do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal;
02 -Apreciação doRelatôrio da Diretoria sobre as atividades desenvolvidas
durante o exercício administrativo findo;
03 - Leitura, discussão e votação do Balanço Geral, relativo ao exercício
administrativo, findo em 31 de dezembro de 2.002.
04:_Assuntos de interesse geral da Associação.

ESTERIA ELÉTRICA - vende-se,
Atletic way. R$ 350,00. Tratar:
372-2396.

CACHORRO - vende-se, filhote de

Rottweiller, 9 meses. R$ 200,00.
Tratar: 371c7390.

Investimento:

Antecipado (reservado por e-mail)
ASSOCIADOS R$ 85,00
NÃO ASSOCIADOS R$ 115.00
INFORMACÕES E INSCRICÕES: 275-7000 com Sílvia

www.apevl;com.br

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

ESTOQUE -vende-se, de
brinquedos e artigos p/ presente!
Tratar: 371-7636.

CACHORRO - vende-se, filhte de

Kochau, 8 meses. Tratar: 371-7390.
FAZEMOS - artesanato em MDF,
preço de fábrica. Tratar: 370-4509.

MÁQUINA DE COSTURA - vende

se, interlock, yamato, 7500 pontos.
R$ 2.100,00. Tratar: 370-0508 ou

9122-!?738 c/ Maria ou Anderson.

560. Tratar: 9121-4179.
Nota:
1. As chapas do Conselho Deliberativo, que é composto de 7 (sete)
membros e do Conselho Fiscal, que é constituído por 3 (três) membros e
3 (três) suplentes, deverão ser registradas na Secretaria da entidade até às
17 horas do dia 24 de fevereiro de 2.003.
2. Não havendo quorum, em primeira convocação, no horário acima
mencionado, a Assembléia Geral Ordinária realizar-se-á em segunda
convocação com qualquer número de associados presentes, às 19h:30min,
no mesmo dia e local. -

Jaraguá do Sul (SC), fevereiro de 2.003
Valério Junkes

, Presidente

tíTULO ACARAí - vende-se. R$
200,00. Tratar: 371-1495.FAZEMOS - pátina em móveis,

restauração e artesanato em geral. ,

Tratar: 275'2229 ou 9905-2929.

CACHORRO - vende-se, filhote de

Cocker,4 meses, pêlo marron. R$
100,00. Tratar: 370-6068. TíTULO BAEPENDI-vende:se.

Mensalidade em dia. R$ 260,00.
Tratar: 370-1273.

MÁQUINA DE ESCREVER -

vende-se, portátil. R$ 50,00. Tratar:
9965-5235.FilMADORA - vende-se, JVC,

seminova. Ou troca-se pormoto

CG, 82. Tratar: 379-1100 hor.
comI. c/ Marcos.

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

376-3640. TíTULO CANDEIAS - vende-se.
Tratar: 376-1595.

MÁQUINA FOTOGRÁRCA - vende-se,
Zenit 122 em bom estado. R$ 200,00
acompanha bolsa emanual de instrução
em português. Tratar: 9965-5235.

CALCULADORA - vende-se, HP
12C, vem c/ manual em portugues,
original, nova. Tratar: 376-1484 ou

9118-8518.

FREEZER - vende-se, Prosdócimo
c/ 3051ts, branco, horizontal.
Tratar: 376-2506

TRILHA - vende-se, equipamento,
colete, calça, bota, óculos, etc.
Tratar: 373-0335.

�,
ATENDIMENTO AO PÚBLICO

bjetivo: ES. pecia. lizar profis_sionais e

dirg.
igentes empre:ariai�

no Atendimento de Salcao, Vendas. Externas, Recepçao,
izando-se da tecnologia de ensino do SENAI, e a PNL à serviç

, do micro e pequeno empresário.

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.

VENDE�E - balçõe�, vitrine,
manequins, cabides, casulos.
Tratar: 370-3561.

CAMA-vende-sé, tubular, branca.
R$120,00. Tratar: 371-7761 c/
Marlene.

FREEZER - vende-se, Cônsul,
2201ts, branco, horizontal. Tratar:
376-2506.

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

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

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

VENDE�E - rnáquínas industriais,
,

cobertura, overlok reta, interlok.
Tratar: 370-3561+Público Alvo: Gerentes, Supervisores, Grupos de Funcionáeios e

Empresários que desejem padronizar seu atendimento de

vendas, tanto 'interno como externo, tando de balcão como por
telefone.

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

GAIOLA - vende-se', p/ criar
coelhos. Tratar: 276-0167.

CELULAR - vende-se, Nokia 5180.
R$ 100,00. Tratar: 9113-8815.

VENDE-SE - estante, manequim,
luminoso e vitrine p/ leia, Faço
ótimo preço. Tratar: 370-0251 c/
Tatiana em hor. comI.CELULAR - vende-se, motorola da

Tim, de cartão, R$ 200,00. Tratar:
376-2767.

,

GELADEIRA-vende-se, modelo
Electrolux/Prosdócimo, cor
caramelo, 2701ts. R$ 400,00.
Tratar: 275-4123 c/ Isabela.

.

Conteúdo Programático
'

PRECISA-SE - urgente de um

empréstimo de R$40.000,00.
Paga-se R$2.000,00 por mês.
Tratar: 371-0750 c/ Sueli.

VESTIDO DE PRENDA - vende-se,
usado, bordado, cor bordo,
manequim 40/42.13$ 90,00.
Tratar: 9117:3580.

1.. Pslcologla do Atendimento .2. Técnicas de
Atendimento 3. Contornando Desafios 4. Atendimento
à Distância 5. Atendimento Interno e Avaliação Final

Apostilado - Apostila com aproximadamente 139
folhas e com emissão de Certificado e Avaliação

realizados pelo SENAI 5 dias, de 17 a 21 de Fevereiro
de 2003; no CEJAS, a partir das 19h30hs até às

22h30 Investimento Antecipado (reservas feitas por
e-mail) R$ 85,00 Para Associados R$ 115,00 Não

Associados
' '

Verifique junto a APEVI, as condições para pagamento
em até 2x VAGAS liMITADAS - Incrições pelo site

www.apevi.com.br ou pelo telefone 275-7000 com Sílvia

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

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

SACO DE PANCADA - vende-se, de
75kg. R$ 50,00. Tratar: 371-1016
ou 370-4827 ou 9121-8505. 'VIDEOCASSETE - vende-se.

R$ 150,00. Tratar: 371-1244.CELULAR =vende-se. prontoT. R$
350,00. Tratar: 9975-6081. GUITARRA-vende-se, gianini

stratsonic. R$ 200,00. Tratar:
9112-9101 ou 376-3640.

SOFÁ-vende-se, de 3lugares,
chique, c/ 6 meses de uso. R$
200,00. Tratar: 276'0086.

VIDEOCASSETE - vende-se,
Panasonic, seminovo. R$ 250,00.
Tratar: 370-6539.

CELULAR - vende-se, da Global, de
cartão, marca COMA. R$ 100,00.
Tratar: 275-6343 c/Silvia. IMPRESSORA - vende-se, citzen,

matricial. R$l90,oo. Tratar. 9902'()348.
SOM - vende-se, da Panasonic,
2000w, controle + 5 cd's,
seminovo. R$ 1.200,00 nego
Tratar: 9113-1290 c/ Jair.

VIDEOGAME - vende-se, Nintendo
Game Cubo, c/ 5 jogos
originais" 1 memory card e 2

controles originais. Tratar:
376-2206.

CElULAR-vende-se, Global, LG
joyfree, 4 meses de uso. R$
150,00. Tratar: 370-1225.

JOGO DE JANTAR. - vende-se,
mesa de 1,50xO,80 c/ 6 cadeiras,
ótimo estado, modelo rústico. R$

35?,00. Tratar: 372-3982.
TECLADO - vende-se, Cássio, CPK

CHAPA - vende-se, de lanche'
grande, a gás. Tratar: 273-0402.

. ,

LAVA-lOUÇAS - vende-se, Enxuta,
automática. R$70,00. Tratar: 371-
1403 c/ Silvio.

. COMPUTADOR - vende-se,
950mh, seminovo, c/ 7 meses de

uso, scanner e impressora. Tratar:
275-2848. MÁQUINAS-vende-se, máquina'

de caseador Juki e Botão Nissin,
seminovas. Tratar: 370-7175. a partir de

R$10.000,00a R$ 740.000,00
para pessoa Física ou Jurídica.,

Sem avaliação, liberação imediata.
Tratar: (31) 3335-44409

ou 8822-4909

diversos COMPUTADOR - vende-se, K6 II

500, 64 rnega, HD 24, monitor
Sansung, c/ kit multimídia. R$
750,00. Tratar: 9902-0348 ..

MÁQUINA -vende-se, p/ marcenaria,
completa. Tratar: 375-1221.

PLANEI GAME'
* VENDAS *LOCAÇÃO • CONSERTOS EM GERAL

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
VIOEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL

I ACADEMIA - vende-se, particular,
modelo 401. R$ 800;00. Tratar:
9909-7898.

APARELHO - vende-se, de
parabólica, c/ controle: R$ 120,00.
Tratar: 370-6615 ou 370-7441.

B.ARCO - vende-se, cf 415mts, de
aluminio, c/ motor Suzuki 15HP.
R$ 3.500,00. Tratar: 371-1016 ou

370-4827 ou 9121-8505.
.

• PLArSTATloN 2
• XBOX
• PLAYSTATION ONE
*OREAMCAST
* NINTENDO 64
• GAME BOY COlOR
• GAME BOY ADVANCE
• NINTENDO GAME CUBE

APARELHO - vende-se, de
musculação, novo. R$ 250,00.
Tratar: 371-1016 ou 370-4827 ou

9121-8505.

APA !:lHO - vende-se, de
abdominal. R$ 20,00. Tratar: 371-
10160u 370-4827 ou 9121-85q5.

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TERÇA-FEIRA, 11 de Fevereiro de 2003

A desidratação é a perda excessiva

de água do organismo acompa
nhada da perda de sais minerais

orgânicos. Ela ocorre quando a

criança ou adulto tem diarréia e

principalmente quando vem

acompanhada de vômitos. Por isso
é importante que a 'pessoa nesta

estado tome muito liquido, mesmo
que não esteja comendo ou to

mando leite. Muitas vezes a crian

ça está ingerindo uma quantidade
adequada de liquidos mas pode
estas desidratada. Fique alerta para
os sinais de desidratação:
· olhosfundos oumoleira afundada
· boca seca

.fr�lda secapormais de 3 horas
· letargia ou irritabilidade incomum
· perda de elasticidade dapele.

Se não for tratada adequadamente, a Acne,
pode se transformar em graves lesões na pele.

. .... \
SAÚDE & INFORMAÇÃO

> ,.

"" M*W'W®M1_.w------------------------
CORREIO DO POVO 1

.1!��tIT!J�4.��lº'
I farmácia de rlanipulação'

i8ua
'saúde é
nossa

r

formula
de Sucesso

!l. !leinoldo !lau, 263

'Tel./fax: 275-0764
www.receituario.com.br

Q.i-._· .

� LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLlNICAS.LTDA.

. EXAMES COM QUALIDADE
ATENDEMOS TODOS OS CONVÊNIOS

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

A acne atinge cerca de 80% dos adolescentes, mas,

segundo uma pesquisá realizada com 10,738 estudantes

brasileiros de 11 a 19 anos, 64% deles não procuram
tratamentos médicos para solucionar o problema. Uma
simples espinha, se não tratada adequadamente pode se

transformar em graves lesões na pele.
Como' a acne se manifesta na adolescência, o jovem
costuma achar que é estético e não procura informações
sobre o problema sendo que há tratamento e cura para
isso.A acne � provocada por alterações hormonais e pode
deixar lesões na pele de difícil tratamento. Se tratada no

começo, pode ser curada. É sempre importante consultar

um especialista.

I

,
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Anita Pires explana sobre a

descentralização dogoverno
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IDESAFIO: ASSESSOR DA PREFEITURA BUSCA ENTENDIMENTO COM MORADORES DO MUNicípIO

Trabalho das regionais deve

começar ainda esta semana
]ARAGuA DO SUL -

Ainda. esta semana, a

Secretaria Regional de
Nereu Ramos reabre suas

portas para atender a co

munidade. O ex-represen
tante comercial Paulo Ter
nes assume como assessor

não apenas da Regional de
Nereu Ramos, mas tam

bém das regionais de Santa
Luzia e de Santo Estevão,
que substitui a Regional da
Barra do Rio Cerro. Te

rnes, que assume o cargo
depois' da exoneração dos

antigos coordenadores,
tem pela frente o desafio
de representar os interesses
da comunidade sem, no

entanto, ferir a imagem da

administração pública.
� As regionais vão

funcionar como um ver

dadeiro elo entre o pre
feito e a comunidade -,
avisa Ternes. Apesar de ser

filiado ao PSDB, Ternes Paulo Ternes vai coordenar as três regionais
, {:-.

Obesidade é considerada uma epidemia,
segundo a OrganizaçãoMundial de Saúde

]ARAGuA DO SUL -

Recomendações como

diminuir o açúcar e evitar

frituras estão entre as res

post,as mais comuns para
aquele amigo que lamenta
a silhueta arredondada.
Mas a verdade é que não é

tão simples adotar uma ali
mentação mais saudável,
afirma, o médico endocri

nologistaDalisbor Silva. Se
assim fosse, a obesidade
não se expandiria tanto.

Hoje, o total de obesos no
planeta é calculado em 1,4
bilhão de pessoas. Dentre

elas, 17 milhões estão no .

Brasil, de acordo com es

tatísticas da OMC (Organi
zação Mundial de Saúde).

Dalisbor explica que
ganhar peso também está

relacionado com 70% de
I

nossa genética. A obesi-

dade, caracterizada pelo
Índice de Massa Corporal
superior a 30 (para calcular,
divida seu peso em quilos
pela altura em metros ao

quadrado) se manifesta

pelo,mau hábito alimentar,
sedentarismo, estresse,
idade (40 anos é mais difícil

perder peso) e o grande
vilão do mundo moderno:

.

ansiedade. Segundo ele, em
âmbito mundial, existem
apenas duas medicações
liberadas para o trata

mento, quais sejam: Ç>
Orlis tat (Xenical) e a

Sibutramina (Plenty ou

Rebuctil). No Brasil é

aceito o uso de outras

medicações, como Anfe-

pramona, Mazindol e

Fenproporex, todos regu
lamentados pelaVigilância
Sanitária.

O que acontece, na

opinião do endo-crinolo

gista,' é a divulgação de

propagandas enganosas
para 'quem deseja ema

grecer. Alguns produtos à

base de ervas e fibras, por
exemplo, podem levar à

desnutrição. "Outros tra

tamentos alternativos, co
mo mesoterapia, masso
terapia e acupuntura não

receberam a comprovação
científica de sua eficácia
com relação à obesidade",
alerta, acrescentando que
sempre atrás destes trata

mentos há também as die
tas. (JULIANA ERTHAL)

Quer fazer um bom negócio? Então anuncie no

Jornal CORREIO DO POVO, e veja o rescltado.
O telefone é 371-1919. Ligue e confira!

garante que o seu trabalho
será totalmente apartidário,
sem. nenhuma conotação
de fundopolítico. ''Vamos
trabalhar em comum acor

do, levando as reivindi

cações das comunidades
até a Prefeitura. Não va

mos deixar de ouvir o an-·

seio das pessoa�, notada
mente as que residemno
interior e que não estão

cientes do trabalho que está
sendo feito pela atual

administração", argumenta
Ternes.

A primeira medida do
novo assessor se concretiza
ainda este mês, com uma

reunião entre todos os pre
sidentes ou representantes
das 35 associações de mo
radores de Jaraguá do Sul.
A reunião deve acontecer

na Scar (Sociedade Cultura
Artística), com a presença
de mais de cem pessoas.
(MARIA HELENA DE MORAES)

ESTADODESANTA CATARINA
PREFEITURAMUNICIPALDE JARAGUÁDOSUL

EDITAL DE SELEÇÃO DE PESSOAL EM CARATERTEMPORÁRIO 01/2003.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁDO SUL, abre incrições e baixa
normas para a seleção de pessoal que será admitido em caratertemporário.

Tornamos público, para o conhecimento dos interessados, que estão abertas
as inscrições para o PRECESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, de acordo com a Lei

2.003/95, regulamentada através do DECRETO 3502/97, de 07.02.97.

1- DO CARGO
1- A seleção destina-se à contratação em carater temporário da função de:

Médico Dermatologista (20 horas) - 01 vaga.

II - DAS INCRIÇÕES
2 - As incrições estarão abertas nos dias 12 a 14/02/2003, no horário

das 8:00h às 11:30 horas e das 13:00h às 16:00 horas na Seçretaria da Saúde,
sito na Rua Jorge Czerniewicz, nº 800- Bairro Czerniewicz.

3 - Documentação necessária:
* Cédula de Identidade (original e cópia)
* Carteira de Trabalho e Previdência Social ou outro doéumento que comprove o

tempo de serviço e experiência na Função.
* Diploma e Registro no Conselho da elasse (original e cópia)
* Prova de quitação militar eleitoral
* Curriculum Vitae (anexar cópia dos certificados com carga horária)
* Certificado de Curso e residência ou titulação na área de atuação.

III - DA SELEÇÃO
4 - Os candidatos serão avaliados através de Curriculum Vitae.

5 - O Edital completo estará afixado no quadro mural da Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul, sito à Rua Walter Marquardt, 1111- Bairro Barra do Rio Molha.

Jaraguá do Sul, 12 de Fevereiro de 2003.

GUARAMIRIM - Na so

lenidade de posse do novo

presidente da Amvali, a

secretária-adjunta de Plane
jamento do governo do

Estado, Anita Pires, profe
riu palestra sobre "Descen
tralização Administrativa",
enfocando a atuação das

29 secretarias regionais que
o governo do Estado vai

implantar em Santa Catari

na. Trata-se d-a formação
do Conselho Regional de
Desenvolvimento, que vai

abranger as cidades de

Jaraguá do Sul, Guarami
rim, Massaranduba,
Schroeder e- Corupá. "Te
mos mais dois meses para
implantar todas as regionais
e a nossameta será encurtar

adistância entre o governo
e as comunidades" decla

rou.

A'secretária explica que
o conselho será composto
por representantes de en

tidades, instituições, organi
zações privadas, que vão

traçar as necessidades e

. fatores importantes para o

desenvolvimento dos

municípios, e, conseqüen
temente, da região. "Com
as reivindicações forma

lizadas, o governo vai

estudar o orçamento e

operacionalizar a viabiliza
ção dos projetos", diz.

Anità rnencroria a
<)1

atuação dos fóruns regio-
nais que existem erri Santa

Catarina e garante que estas

entidades serão integradas
ao conselho de suas res-

pectivas regiões. "Vamos
buscar descentralizar a

administração, trabalhando
em conjunto com estas

entidades. A formação das

mesmas será uma nego
ciação política, mas, certa- ,

mente, as pessoas que to

marão frente deste projeto
terão de ser devidamente

qualificadas e capacitadas
para exercer determinada OI
função", enfatiza Anita.

(FABIANE RIBAS)

Irineu Pasold
Prefeito Municipal
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Rua Reinaldo Rau, 86 sala 7-

�rculo
Italiano

o Círculo Italiano de Jaraguá do Sul, nasceu d
uma iniciativa de um grupo de descendentes da Itália
residentes em Jaraguá do Sul e região.

A Fundação oficial ocorreu em uma assembléi
geral no dia 29 de novembro de 1991, embora os encontro .

do grupo viessem acontecendo desde abril de 1991.
A Sede Social está localizada na Rua do

Imigrantes Italianos, nO 33, Bairro Vila Nova e fOI

inaugurada no dia 25 de março de 2002.
.

.. São 668 metros quadrados de área construída em terren
de 1.288 metros quadrados.

Com arquitetura moderna, o aproveitamento d
terreno resultou numa casa com dois andares em ambiente
bem distribuídos .

. A entidade reúne os descendentes de italianos d

região do valedo Itapocú, com a finalidade de resgatar
cultura, promovendo, mantendo e incentivando por todo
os meios a preservação das tradições, dos costumes, do
usos e festas dos antepassados e o cultivo da língua italian
e seus dialetos.

Na área cultural, mantém o coral. italiano e

dança folclórica, biblioteca e. o curso de língua italiana
Na área social, promove encontros mensais, ond

é saboreada uma deliciosa comida típica caseira
destacando-se a polenta, o macarrão, a galinha e outra

iguarias, sempre acompanhadas por um bom vinho, co
muita animação.

O Círculo Italiano de Jaraguá do Sul,
'

reconhecido como Utilidade Pública Municipal, Estadual
e Federal, conforme publicação no DOU nO 37 de 25/02
2002.

.'

Conta com sócios inscritos e está lançando
"Campanha de Novos Sócios",

Ser sócio do Círculo Italiano é:

"Ter orgulho como alguém que valoriza as ações culturais
resgatando a história dos nossos antepassados, bravo
italianos, que souberam preservar a cultura da Pátri '

Mãe, e ter amado a segunda Pátria que os acolheu".

Venha fazer parte
desta família. Maiores

informações através

dos membros da Dire

toria e Conselho, e pelo
telefone 370.8636, a

partir das 14hOO.

entes de silêncio Fique atenta ao

o ajudá-Ia a ce à sua volta. Evite
conflito interior. Você.

u no namoro.

sodas irão lhe
trazer aborrecimentos.
Câncer - Dê· uma atenção

eu corpo e à sua

se sinta

om relação aos

tina. Nada de

HISTÓRIJ\ _

POR EGON JAGNOW

CORREIODOPOVO 9

,

"Gemütlichkeit und Musik", que tem como tradução
próxima "espíritc jovial e música", muito bem se aplicava

aos nossos colonizadores. Em meio às agruras do

pioneirismo, a música ser via como "bálsamo a untar a

alma calejada". Eles gostavam da música. Esta e o canto

faziam parte do seu dia a dia. Inúmeros foram os grupos
rnusicals que também surgiram na época. Alguns se

tornaram famosos. Outros nem tanto. Na foto, a Banda de
João Graxa.

Alberto Faria --;- Conferência no Museu Histórico, a 14/5/24

REPRESÁLIA (220) Chegado o momento da defesa, o negro ilustre

subiu à tribuna, e, sereno, parodiou-o:
- Subi .... subi ... subi. .. e quem fui encontrar

.lá em cima, senhores jurados?
E aludindo à mãe natural do ofensor,

apontando-o, entre oriso da assistência:
- O filho da Maria Manca!. ..

Vigoroso e inclemente na sua oratória, Luiz
Gama, o grande negro. abolucionista, era, não

raro, atacado nos tribunais de modo impiedoso e

grosseiro. Certa vez, no Foro de São Paulo, o dr..
Falcão Filho, professor da Faculdade de Direito,
exclamou, no exórdio de uma acusação, no júri:

- Desci ... desci. .. desci ... e quem fui encontrar

lá embaixo, senhores jurados? Luiz Gama!

Fique atenta aos

s, pois poderá lhe

!1íW�cimentos. Não
�1I problemas
financeiros atrapalhem a

. harmonia na relação a dois.
Peixes - Não deixe que o

ompetição entre

s colegas estrague a

no seu serviço. Na
etiva, fique atenta

de uma rival.

com gente agressiva.
�m geral será de

e. No romance, a

precrp poderá colocar
tudo a perder.
Vir em - Não seja tão crítica

: A convivência

parentes deverá

��i,Fiff��t�1 d;:;�udi�:� a

relação a dois.
•

ão - Separe assunto

ira da sua vida afetiva. \
idade de agradar quem
levá-Ia a' fazer

ssageiros.
Capricórnio - Pense bem

resolver um
. A melhor maneira
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POR EUG�NIO VICTOR SCHMÔCKEL

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

seu tempo foi bem empregado.
Barão do Itapocu

r

RA A HISTORIA
HÁ 15 ANOS

Em 1988, logo no começo do ano, espalhava-se .a notícia de que
Jaraguá do Sul seria uma das cidades a ser incluída rio que o governo
catarinense chamou de Corredor de Exportação, um convênio
firmado entre Estado e a Portobras, de ampliação e melhoramento
do .Porto de São Francisco do Sul. O asfaltamento do acesso ao

porto era tomado como um sinal de seriedade das intenções do

documento, notadamente os estudos que se desenvolviam com

vistas à ligação entre Joaçaba e São Miguel do Oeste, com a

participação financeira do governo federal. Naquela época, podia
se pensar na Ferrovia Norte-Sul, que o presidente Sarney garantia
que sairia em 88, o primeiro trecho que corresponde a um trecho
da obra total. Mas construir duas ferrovias dava razões para duvidar
do sucesso - uma para o Rio' Grande do Sul e a nossa para o

Porto de São Francisco do Sul, quando recursos financeiros não

estavam para garantir o sucesso da empreitada.
Jaraguá do Sul era beneficiada com recursos da ordem de Cz$ 2,5
milhões, repassados pelo governo do Estado, através do Ministério
do Interior para fazer frente aos prejuízos havidos no Município,
durante as cheias de 13 e 14 de fevereiro. Naquela data, 74

municípios foram beneficiados com Cz$ 100 milhões. Além destes

recursos, Jaraguá do Sul solicitava e tinha praticamente garantidos,
junto às esferas federais, como Cz$ 5 milhões para a terceira ponte,
do Ministério do Planejamento, Cz$ 2,5 milhões para o sistema de

água no Ministério da Habitação e Urbanismo.

No ano 2000, a Receita Federal suspendia, sem nova previsão, a

data de divulgação da lista de pessoas físicas que teriam cancelados
o CPF (Cadastro de Pessoa Física), A decisão era tomada porque
os técnicos do governo se assustavam com o número de documentos
na iminência de desaparecer: 49,6 milhões, ou seja, 42,8% de todos

,

os CPFs existentes. O cancelamento dos' documentos fazia parte
dos planos da Receita Federal de "limpar" o Cadastro de Pessoas

Físicas, 110 qual estavam listados todos os cidadãos ativos' perante
o Fisco, ou seja, aqueles que se declaravam aptos de pagar impostos,
aos governos no Brasil, direta ou indiretamente. O cadastro existia
'há .mais de 20 anos. Desde que foi criado nunca passou por uma
revisão. Por isso, os auditores da Receita Federal acreditavam que
cerca de 30 milhões de pessoas físicas inscritas como ativas, na
verdade não o eram, morreram, foram morar' no exterior ou

simplesmente não existiam (caso dos documentos falsificados). O
superintendente nacional do Programa de Imposto de Renda, Luís,
Carlos Rocha de Oliveira, não sabia o que o governo iria' fazer com
os 49,6 milhões de CPFs cujos titulares há dois anos não declararam

Imposto de Renda, nem aO menos a isenção de IR - necessária

para quem ganha saláriomenor que R$ 900,00 pormês. Inicialmente,
não havia, previsão de um novo prazo para a declaração, visto que
já começava o ano-base de 2000. A solução para o caso sena

anunciada nos próximos dias.

Obr.Cat.Loni Driemeyer Wilbert

Paróquia Evangélica Luterana Barra do Rio Cerro

,

O QUE É A VIDA? 1\
Ouantase quantas vezes já nos perguntamos, {�/" ,refletimos sobre o que é a vida. Certamente em

\"'"
I
,I '" �situações e ocasiões diferentes, temos tido _./, ..

.

-ff
respostas diferentes. '1

� �_�$'
A nossa vida inicia quando somos concebidos. C'Cffi1lSS"-0

Não é por acaso! '�O Espírito de Deus me fez, e oA luzsopro do Todo-Poderoso me dá vida" (Jó 33.4). A '

vida é dádiva de Deus.

A vida inicia, ainda, no ventre de nossa mãe. É vra
um tempo precioso. Ali são lançadas as primeiras
impressões positivas ou negativas que ficam registradas no nosso

subconsciente e nos acompanham em nossa vida.

As idéias, os pensamentos e os comportamentos iniciam nos primeiros
anos de vida. É bem possível que na infância tenhamos tido experiências
desagradáveis, e adquirido alguns falsos conceitos. POdemos aprender
a perdoar e ser felizes, a despeito de tudo que possa ter-nos acontecido

antes e ter uma vida saudável, plena e feliz.

Como entendemos a vida? Entendemos ela sendo alegria e brilho, ou

trabalho e cansaço, ou um misto de trabalho e lazer ou luta no escuro,
ou lágrimas, ou luta constante, ou esforço para subir, ou inclinar-se sob

uma força maior, ou início da eternidade ...

A vida é aquilo que pensamos, cremos e dizemos a nós mesmos. As

coisas que pensamos, cremos e dizemos influenciam sobre o,modo como

nos sentimos e somos.

No livro de Provérbios fala: "como imagina em sua alma, assim a pessoa
é" (23.7), e "Os pensamentos do justo são retos" (12.5). A vida é o início

da eternidade. Ela é bela! É um constante voltar-se a Deus (SI.11!j.59).

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 PÚBLlCA- A RUA DE N° 978 PASSA ADENOMINAR·SE MARIA BANDIN

LENZI;
332/02·2' VOTAÇÃO SECRETA; LlO 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 PÚBLlCA- A RUA DE N° 972 PASSA A DENOMINAR·SE NATÁLIA
MARIA RUBINI ANDREAUA; ,

338/02·2' VOTAÇÃO SECRETA; MARISTELA MENEL' ROZA (PFL); DENOMINA VIA P,ÚBLlCA - A RUA DE N°665 PASSA A DENOMINAR·SE OSCAR
FERREIRA MENDES;
342/02·2' VOTAÇÃO SECRETA; LORITA ZANOTI! KARSTEN (PMDB); DENOMINA VIA PÚBLICA - A RUA DE N° 752 PASSA DENOMINAR EULÁLIA
OUTRA BENVENUTI! ; "

'

343/02·2' VOTAÇÃO SECRETA;, LORITA ZANOTI! KARSTEN (PMDB); DENOMINA VIA PÚBLICA - 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 SORA
POMIANOWSKI LENZI;,

'

pROJETO DE LEIS DO EXECUTIVO APROvADOS POR 18 vOTOS:
344/02 - 2' VOTAÇÃO; EXECUTIVO; SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO DO SERViÇO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA
E ESGOTO DE JARAGUÁ DO SUL - SAMAE;
352/02 - l' VOTAÇ_ÃO ; EXECUTIVO; SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÓES DO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS;
353/02·2' VOTAÇAO ; EXECUTIVO; ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL N° 2,969/2001, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2001;
355/02·2' VOTAÇÃO; EXECUTIVO; ATUALIZA DISPOSITIVOS DO ANEXODEMONSTRATIVO 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 EANULA
DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL ;

358/02 ·1' VOTAÇÃO; EXECUTIVO; AUTORIZA A REVISÃO DOS CONTRATOS DE RNANCIAMENTO PARA AQUISiÇÃO DE CASA PRÓPRIA, CONSTANTES
DO LOTEAMENTO ITAPOCUZINHO II ;

341/02 - 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 CONTRIBI,JIÇÕES DE MELHORIA NO MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL; RETIRADO DE

PA!!IA;
. .,

345/02.- 2' VOTAÇÃO; EXECUTIVO; RATIFICA CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL E A ASSOCIAÇÃO
POLITÉCNICA DE JARAGUÁ DO SUL- APOLITEC ; 15 VOTOS FAVORÁVEIS E 02 VOTOS CONTRÁRIOS POS VEREADORES MARCOS SCARPATO
(PIl E JOSÉ PENDIUK POS SANTOS (PIl'
pROJETOS PE LEIS PO EXECUTIVO APROVADOS pOR 17 VOTOS; .

346/02·2' VOTAÇÃO; EXECUTIVO; MODIFICA DISPOSITIVOS DO ANEXO DEMONSTRATIVO DE MErAS 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, SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
• FME'

348/02.2' VOTAÇÃO; EXECUTIVO; AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICleAL A ADQUIRIR POR PERMUTA ÁREA DE OSMAR JOSÉ DIRETTI/ ELENIR VOLPI
DIRETTI E NADIR VOLPI STRINGARI/ ILlANE STRINGARI/ MAURICIO STRiNGARI ;

,

350/02·2' VOTAÇÃO; EXECUTIV0; DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DEJARAGUÁ DO SUL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS;
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; APfiQ'LAQQ
EQR�

,

349/02·2' VOTAÇÃO; EXECUTIVO; AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPALA CANCELAR TRECHO DA RUA DONA MATILDE EA ADQUIRIR 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 COM�LEMENTAR
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 DEZEMBRO DE 2001' 13 VOTOS FAvORÁVEIS E 05 VOTOS CONTRÁRIOS pOS VEREApORES MARCOS SCARpATO (PI) JOSÉ PENDIUK
DOS SANTOS (PT) IVO PETRAS KONEL (PMDB) PEDRO ANACLETO GARCIA (PMPB) E LORITA ZANOUI KARSTEN (PMDB)'
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) JOSÉ PENDIUK DOS SANTOS (PT) IVO PEIRAS KONEL (PMDB) pEDRO ANACLETO GARCIA (PMDB) E LORITA ZANOTI!
KARSTEN (PMDB)'
003/02 - 2' VOTAÇÃO; EXECUTIVO; RXA 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 (PT) JOSÉ PENDIUK DOS SANTOS (PT) IVO PEIRAS KONEL (PMDB)
pEDRO ANACLEIO GARCIA (PMDB) LORITA ZANOTI! KARSTEN (PMDB) E JEAN CARLa LEUTPRECHT (PTB)'
004/02·2' VOTAÇÃO; EXECUTIVO; FIXA OS VALORES VENAIS PARA FINS DE LANÇAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL Ec 'fERRITORIAL 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 SCARPAIQ (PT! JOSÉ PENDIUK DOS SANTOS (PI) IVO PEIRAS KONEL iPMDB)
PEDRO ANACLEIO GARCIA iPMDB) LORITA ZANOTI! KARSTEN IPMDB) E JEAN CARLO LEUTPRECHT iPTBi'

I
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I PERSEGUIÇAO: POLíCIA ENCONTRA O SUSPEITO DO CRIME COM A ROUPA MANCHADA DE SANGUECrânio humano é encontrado

sábado, em Schroeder
SCHROEDER _ V.M.,

49 anos, que preferiu não
ser identificado, encontrou
no último sábado, às 20

horas, um crânio humano

nos fundos de sua proprie
dade. Ele contatou com a

PolíciaMilitar que,ao se di

rigir para local, constatou
tratar-se de uma ossada

humana, o que foi imedia- .

tamente encaminhada à

Delegacia de Polícia Civil.
De acordo com a dele

gada Pedra Konell, a ossa
da foi identificada como

sendo de Egon Dumker,
62 anos. Ele desapareceu
em fevereiro de 2000 e a

família registrou um

boletim de ocorrência à

época, afirmando inclusive
que Dumker apresentava
um histórico de álcool.

Segundo Fedra, os indícios
são contundentes, haja vista
quepróximo àossada tinha
uma corda e a roupa era

identificável como a

descrita pela família. ''Tudo
indica que ele cometeu

.

suicídio", afirma. (JE)

Luiz Henrique intensifica
combate ao narcotráfico

FLORIANÓPOLIS _. O

governador de Santa

Catarina, Luiz Henrique da
Silveira, afirmem ontem

que o Estado combaterá a

ação dos narcotraficantes
"com toda a força, através
de . um programa de.
ocupação das áreas do
minadas por 'marginais,
envolvendo todas as áreas

do governo". Luiz Hen-.
rique e o secretário na-

. ,
.

cional de Segurança Pú- .

blica, Luiz Eduardo Soa

res, estiveram reunidos no
Palácio daAgronômica _
residencial oficial _ por
mais de duas horas.

- _ Neste encontro,
buscamos fórmulas para
potencializar o combate ao .

narcotráfico _, resumiu

Luiz Henrique. Também
participaram da audiência .

CORREIODO

rovo
;. . .

Ha 83 anos

servindo a

comunidade
da Região
do Vale do

Itapocu

....

o secretário de Defesa do

Cidadão, João Henrique
BIasi; o comandante-geral
da PolíciaMilitar, coronel
Paulo Conceição Caminha;
o comandante do Corpo
de Bombeiros, coronel
MiltonAntônio Lazzaris; o

delegado-geral da Polícia

Civil, Dirceu Silveira Jú
nior, e o diretor do De

partamento de Justiça e

Cidadania, coronelDejan
dirVicentePinto.

Para Soares, o projeto.
catarinense deverá sem de

exemplo para os demais.
Estados brasileiros. "Co"
mo o problema de Santa

Catarina é- ainda embrio
nário em relação aoRio de .

Janeiro e SãoPaulo, inicia"
tivas como esta vão servir .

de exemplo de ações bem
sucedidas,"

Polícia tem fortes indícios
.
'. .

da autoria do homicídio
CORUPÁ _ o pedreiro

José da Silva, 40 anos, foi

encontrado morto no úl

tim,o sábado, na BR-280,
Km 83, próximo à sua

residência, em Corupá. De
acordo com a delegada de

plantão, Fedra Konell, o
principal suspeito de co

meter o homicídio ,é o

desempregado Milton

Ricardo Santos, 37 anos,

que é natural de São Paulo,
mas reside há anos naquela
localidade. O motivo do

crime, segundo ela, foi um
desentendimento entre eles

relacionado a um dinheiro

devido. Testemunhas afir-

mam que na sexta-feira, dia
7, por volta das 22h30, ou
viram uma discussão em

frente à residência da víti

ma, mas não sabem exata

mente quem estava no

local. Elas afirmam apenas
que acusado e vítima eram

amigos e normalmente

ficavam agressivos quando
ingeriam álcool.

A Polícia Civil, em ação
conjunta com a Polícia Mi

Iitar, efetuou a busca ao

suspeito, que estava fora

gido no 'matagal. Depois
que encontrá-lo, o mesmo

resistiu à prisão. Ao ser

detido, apresentava-se

muito nervoso e com a

roupa manchada de san-:

gtle.
O responsável pela

. Delegacia de Polícia Civil

de Corupá, WandeHei
. Zocarelli, di? que, no· de-:

poimento, Sant;s nega a
autoria do . homicídio.

Depois de responder ao

inquérito policial, o acu

sado foi solto .e responde
o processo ém· liberdade,
até que mais provas .in

criminatórias sejam levan

tadas. O laudo do IML

(Instituto Médico-Legal)
ainda não chegou até a

delegacia. No entanto, no

momento em que o corpo
foi localizado, policiais
registraram que a vítima

apresentava um corte na

testa e um furo bem abai-
. xo ao maxilar.

íNDICES - Polícia re

gistra um aumento nos

homicídios em Jaraguá do

Sul e região ocásionado

por motivos financeiros.

De maneira geral, são dívi
das em atraso que o.cobra

dor não vê outra alternativa

senão intimidar a vítima até

que ela dê alguma previsão
de pagamento, o que, na

maioria das vezes, não

acontece. (JULIANA ERTHAL)

Fogo destrói cerca de 30% da Pizzaria Extra G
]ARAGUÁ DO SUL _ O

Corpo de Bombeiros foi

acionado ontem, por volta
das 17h30, pelo proprie
tário da Pizzaria Extra G,
Rosemiro Ferreira, em ra

zão do princípio de incên

dio, iniciado no álinhamen
to da fiação da chaminé.

De acordo com o

bombeiroMarcelo Klitzke,
no fogo, que durou apro
ximadamente 45 minutos

e destruiu cerca de 30% do

estabelecimento, foram
utilizados 3,5 mil litros de

água para contê-lo. "Não
houve o registro de vítimas
no local", acrescenta. A

Pizzaria Extra G está
localizada na Rua Barão do

Rio Branco, e, segundo
informações, este foi o pri-

,
Cesar Junkes

Bombeiros gastaram cerca de 3,5 mil litros de água para combater sinistro

meiro registro de incêndio
.

naquele local, ,

Klitzke reforça a im

portância da prevenção
contra este tipo de inci

dente, que causa sérios pre
juízos financeiros, e, na-

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

.

Centro - Jara� do Sul

maioria das vezes, até

morte. Verificar a instala

ção elétrica freqüente
mente é fundamental para .

a garantia de que sua

propriedade não seja alvo

do fogo; que sé alastra

rapidamente.
Outra dica é esconder

produtos inflamáveis den

tro de casa. É comum as

crianças, por curiosidade,
transformar o fogo numa

. tragédia. (JE)

LOTERIAS

Lotomania Loteria Federal

concurso: 289 concurso 03708

03 - 05 - 06 - 1 5 -

1 0_
I

Prêmio: 57.605
16 - 18 - 25 - 26 - 2° - Prêmio: 71.992
27 - 33 - 39 - 43 -

3° - Prêmio: 63.851
49 - 61 - 64 - 65 - 4° - Prêmio: 59.793
70 - 72 - 74 - 99 5° - Prêmio: 62.067

Megasena
.

concurso: 436

01 -.06 - 07 - 29 - 48 - 57
"

Quina
concurso: 1106

1 6 � 25 - 30 - 62 - 73
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I DESEMPENHO: TIME DA MALWEE DE BICICROSS JÁ SE PREPARA PARA TORNEIO INTERNACIONAL

12 CORREIO DO POVO

1 frente a Chapecoense
(3a colocada" também

com 7 pontos), em Ita

jaí. O outro jogo da ro
dada reuniu as equipes
do Alto Vale, de Rio do

Sul, que tem como téc

nico o irreverente Sergi
nho Chulapa, e Tiraden
tes, de Tijucas, que em

pataram por 2 a 2, em
Rio do Sul.

A próxima rodada,
que inicia' o returno do

campeonato, acontece
amanhã: o líder Atlético

Aichinger recebe, em

Ibirama, a equipe do Fi

gueirense; o Avaí, na

Ressacada, recebe o Cri-

.
ciúma, e o Tubarão pe
ga o Joinville, em Tu

barão. Pela chave B

jogam, em Joinville,
Caxias x Chapecoense,
enquanto que o Lages
enfrenta o Tira-dentes,
em Lages, e o lanterna

Alto Vale joga contra o

Marcílio Dias, em Rio

, do Sul.

C

TERÇA-FEIRA, 11 de fevereiro de 2003

Equipe
..

de Jaraguá do Sul
fica' entre as cinco melhores

]ARAGUÁ DO SUL -

O piloto de competição
da equipe Malwee de

Bicicross Fernando do

Prado, da categoriaJúni
or Men, e o piloto Gui

lherme Getelina, da ca

tegoria Boys 11 anos,

foram os grandes des

taques da primeira etapa
da Copa Malwee de Bi

cicross, que aconte-ceu

neste sábado, em Jara
guá do Sul, com a parti
cipação de ciclistas de
12 cidades de Santa Ca

tarina. '

A equipe local conse-'
guiu nada menos que 38

troféus, conquistando
dois títulos de campeão,
três de vice e mais três

como terceiro colocado.

Fernando do Prado foi

considerado o melhor

piloto da competição,
enquanto Guilherme foi

o grande de,s:'taque da

categoria,Boys 11 anos.

De acordo com o di

retor da equipe, Valdir
Moretti, o desempenho
do grupo foi excelente,
já que a equipe conse

guiu, das '32 categorias
disputadas, ,fazer 12

Equipe conquistou 38 troféus entre os cinco melhores de cada categoria

campeões. A segunda
etapa da Copa Malwee

está agendada para acon
tecer no dia 8 de março,
também em Jaraguá do

Sul. Devem participa,r,
pilotos das cidades de

ternacional, que tem sua

segunda etapa nos dias

22 e 23 deste mês, em

Jaraguá do Sul, com a

presença de pilotos do

Chile e Argentina.
De acordo com Mo-

Joinville,Jaraguá do Sul" retti, a Copa Internacio-
.'

Brusque, São José, Rio nal de Bicicross teve sua

do Sul, Lontras, Gaspar,
Lages, Indaial, Videira e

mais duas equipes do

município de Balneário

Camboriú.

O diretor da equipe
local salienta que os pi
lotos de Jaraguá do Sul

já se prepar,am para o

próximo desafio, que é a

participação na Copa In-

pri-meira etapa nos dias

11 e 12 de janeiro, em
Vina del Mar, no Chile.

Esta será a segunda vez
que a Copa Internacio
nal acontece no Brasil e

a pnmeua vez em

Jaraguá do Sul. "O bici

cross de Jaraguá do Sul

tem um ótimo conceito

junto à Confederação

Internacional", garante
Moretti.

Apesar de todo esse

bom desempenho, Mo
retti lamenta a perda do
patrocínio. Segundo ele,
este é o último ano que
a Malwee vai patrocinar
o bicicross de Jaraguá
do Sul. Moretti garante

que vai batalhar por ou
tro patrocinador, mas,' se
não conseguir a verba

necessária para partici
pações nacionais, deve

'largar o cargo de diretor da
equipe. .Valdir Moretti tra
.balhacombicicross deJara
guá do Sul há 25 anos.

(MARIA HELENA DE MORAES)

Fundação Municipal de Esportes define calendário,
]ARAGUÁ DO SUL -

O calendário 2003 da

FME (Fundação Muni

cipal de Esportes) já está

definido, apresentando
duas alterações em rela

ção ao ano passado.
A informação é da

, diretora de Promoção de

volta a, acontecer nos

meses de julho e agosto,
com o do Aberto de

Futsal. "O futebol de sa

lão, que acontecia em

meados do ano, passa a

ser disputado de setem

bro a outubro, meses

costumeiramente muito

Eventos, Cleide Mosca, chuvosos em nossa re

explicando que uma das gião, o que atrapalha o

mudanças troca o perío- andamento dos esportes
do de realização do Co- praticados ao ar livre,
roa Bom de Bola, que mas não afeta as modali-

dades desenvolvidas em

ginásios", esclarece a di

retora.

Outra modificação
anunciada por Cleide

Mosca é o desmembra

mento do Projeto Futuro,
que foi separado por
modalidades e denomi-

Ela acrescenta que' o
calendário integra o livreto
de regulamentos das

competições promovidas
pela PME, que já está em

fase de impressão e deve

ser concluído no' final

deste mês, quando inicia
a dis-tribuição nas institui-

nadas de Festival Escolar, ções escolares, O mate

''A primeira competição rial também estará à dis

deste ano será o Festival, posição dos interessa-dos

Escolar de Futsal, em na Fundação Municipal
junho, adianta a diretora. de Esportes.

Joinville é O último

colocado no 1 o turno
Em jogo v�lido pela

última rodada dó 10 tu

rno do Campeonato Ca

tarinense de Futebol, o
JEC foi a Florianópolis
enfrentar o Figueirense e

perdeu, de virada, por 4
a 1, para o time da Ca

pital. Na primeira colo

cação ficou a, surpresa
do campeonato, o Atlé

tico Aichinger, de Ibira
ma, que recebeu o Cri

ciúma e venceu por' 3 a

2. Ainda pela chave A,
o Tubarão foi até a capi
tal dos catarinenses, no

domingo, e perdeu pata
o Avaí, por 3 a 1, na Res
sacada.
A chave B teve o Ca

xias, de Joinville, confir
mado na primeira colo

cação, com 11 pontos,
após empate sem aber

�ra do placar contra o

Lages, em Lages. Na se

gunda posição vem a

equipe .doMarcílio Dias,
de Itajaí, com 7 pontos,
depois da vitória por 2 a

Há 83 anos servindo a

comunidade da

Região do Vale do Itapocu
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