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WEG comemora ·42 anos

com inauguração de Museu
-_·oM'eGA

( ;0 ijr..;·agiãjJA.�O � 371-8973
Carlos Eggert. 433 _ Vila lalau

Cesar Junkes

Museu WEG será inaugurado hoje na Avenida Getúlio Vargas, onde funcionou a primeira sede da empresa. Com
30 ambientes, o Museu aborda os temas WEG, Jaraguá do Sul e ciência e tecnologia CADERNO ESPECIAL

Mercado Público Municipal
seráocupadopormais produtores

DI4StRV

. Cesar Junkes

Renilda Wagenknecht produz e vende alimentos congelados no Mercado Público e integra a Apeafa. Página 4

Malwee perde para Criciúma Pintor é acusado de tráfico
Malwee perdeu por 5 a 4 para a Anjo Química,

de Criciúma, na noite de sábado, e mantém a

primeira colocação na chave classificatória daDivisão
Especial do Estadual. PÁGINA 12

Policia prende em flagrante o pintor de parede
Carlos André Alves Rosa, natural de Jaraguá do Sul,
conhecido corno "Tigrinho", acusado de tráfico de

entorpecentes. PÁGINA 11

--

Cesar Junkes

O atirador Samuel Lopes busca

apoio da iniciativa privada para
conseguir 'bancar os· custos
provenientes da prática deste
esporte. Ele estará na

Schützenfest dando dicas sobre
essa modalidade. Página 11

PTB deJS comemora
novas filiações
o diretório municipal do PTB

filiou, durante encontro realizado
na tarde de domingo, 132 novos

nomes, sendo que alguns deles
devem concorrer a uma vaga na

Câmara de Vereadores.
PÁGINA 3

Hospital Jaraguá lança
. SIPAT sobre reciclagem .

e Lixo hospitalar
PAGINA 6

Associação pede
Melhorias para o

_

�

BairrO' Agua Verde
PAGINA 5
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Desperdício Zero
MAR.A. REGINA KRAusE

Devastação, miséria, desemprego, violência ... são
muitos os problemas que, além da fome, precisam
ser "zerados" no Brasil. De acordo com os

ecologistas,
.

se nos falta água ou comida, não é

porque a Terra fracassou em sua capacidade de nos
.

alimentar e, sim, porque nós cuidamos de conservar'

o ambiente que' nos cerca.

Alarmante! Assim os técnicos definem o

desperdício de -água no Brasil. Para Aldo Rebouças,
o grande problema brasileiro, ironicamente, é a

abundância. "Por termas muita água, a cultura do

desperdício impera no país todo, ·diz ele. Nossos

pro b lemas são de grande desperdício, baixa

eficiência das companhias e degradação da qualidade
,

.

Humanização
No dia 16 de setembro de r Além de ser um

1961, três jovens catarinenses '

fundaram a Eletrornotores

Jaraguá, num imóvel alugado
na Avenida GetúÍio Vargas,
no centro de Jaraguá do Sul.
Assim nasteu a Weg, junção
dos nomes dos idealizadores
Werner Voigt, Eggon João da

Silva e Geraldo Werninghaus
e que, em pouco mais de uma

década; tornou-se a maior

empresa de motores elétricos

da América Latina.

al preconizado pelos funds

dores estendeu-se para os co

laboradores - mais de 11 mi

pessoas - onde muitos atua·

ram de forma voluntária duo

rante dois' anos na

estruturação, montagem e

doação de acervo para o Mu·

seu.

A reforma preservou OI

aspectos antigos do prédio,
onde foram construídos ou·

tros 760 metros quadrados,
um equilíbrio perfeito entreo

velho e o novo. Ironicamen·

te, Werner, Eggon e Geraldo

pareciam saber que um dia sua

empresa teria tamanho signi·
ficado, pois guardaram cuida·
dosamente as primeiras' noW
fiscais e outros documentol

históricos que agora cotn·

põem o acervo do Museu.

Além de ser um ponto tu·

rístico para o município, o

MuseuWEG, através de seUl

30 ambientes focados nos te·

�as WEG, Jaraguá do Sulf

tecnologia, representará m�1
do que um espaço históric�
Será um ambiente reflexiv�
interativo, educativo e, prin'
cipalmente, humanizado e

emocionante.

ponto turístico

para o município,
o Museu JVEG,

através de seus 30

da água".
Segu�do um relatório do Tribunal de Contas da

União, das 27 companhias estaduais de saneamento,

nove têm perdas sup er iore e a 50% durante a

distribuição; em 3, o índice de desperdício chega
próximo de 70%.

Apesar do Brasil ser o país que tem mars água
'di�ponível do planeta, a ameaça de escassez é real,
mas há tempo de evitá-la. Os rios brasileiros reúnem

13% do volume fluvial mundial. Além disso, é sob

o território brasileiro
-

que se encontra a maior

reserva de água doce do mundo. Trata-se do

aqüífe.ro. Guarani, um gigantesco reservatório

subterrâneo que cruza a fronteira de sete Estados e

avança pelos territórios argentino, paraguaio e

uruguaio. Só ali jazem 37 mil quilômetros cúbicos

de água potável, o que daria para encher 7,5 milhões

de estádios do Maracanã, segundo cálculos do

geólogo Heraldo Campos, especialista no aqüífero.
Toda essa água disponível, no entanto, não se

traduz em responsabilidade no uso ou em qualidade
de vida. O resultado disso chega, muitas vezes, e

espantar, como no caso de Manaus CAM), localizada
na maior bacia hidrográfica do mundo e submetida

a um rodízio de água entre os bairros por falta do

produto. No Paraná, a. SANEPAR prevê que os

mananciais da região metropolitana' de Curitiba

estarão esgotados entre 2030 e 2050.
A educação, dizem os especialistas, é o caminho

para acabar com o desperdício, porque a' ação de

cada um é o maior do que qualquer interv�nção que

governos ou empresas podem fazer.

.

ambientes focados
.

nos temas JVEG,
Jaraguâ do Sul e

tecnologia,
representará mais
do que um espaço

históricoParalelamente ao seu cres

cimento - está presente em

mais de 50 países nos cinco

continentes:" a Weg acompa
nhou e foi, indiscutivelmen
te, uma das principais respon
sáveis pelo desenvolvimento

econômico, social e político
do município que hoje é con

siderado o terceiro em movi
.

mentação econômica do Es

tado.
Nos aspectos social e cul

tural, a presença da WEG é

igualmente determinante,
através da participação em

inúmeros projetos não só in
. terna como externamente. Foi

um dos principais patrocina
dores do Centro Cultural de

Jaraguá do Sul, que possui
,

uma das'mais completas es
.

truturas técnicas e físicas do

país, além de promover cons
tantes eventos sociais, muitos
em parceria com o poder pú
blico.

Hoje a Weg tem inúmeros

motivos para comemorar e

um a mais que nos outros

anos, fazendo desta data um

elo divisor tanto na história da

empresa quanto na do muni

cípio. No mesmo prédio que

-, abrigou a primeira sede da

WEG será inaugurado hoje o

Museu WEG.
O comprometimento soei-
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o vereador do PP de J araguá do Sul, Paulo

Ademir Flo rian i quer a' reativação do posto

policial do Bairro de Nereu Ramos. No início

deste ano, o vereador enviou ofício ao secretário

de segurança pública do Estado, João Henrique
Biasi solicitando a. reativação dó posto policial,
argumentando que a comunidade de Nereu Ramos

é de 12 mil pessoas, n�mero bem maior que a

população total de muitas cidades do Estado de

Santa Catarina. Mesmo assim, a comunidade de

Nereu Ramos continua sem o posto da -polícia,
mas a ,o número de rondas das patrulhas móveis'

aumentou consideravelmente.

PROJETO
Um projeto de cooperação social que envolve a

parceria entra a Secretaria de Segurança Pública e

Defesa do Cidadão, órgãos da indústria e do

comércio, empresas privadas e Univali pretende
promover a inclusão social dos adolescentes
recolhidos nos Centros de Internamento do

Estado. O programa engloba a, educação, a

profissionalização e o posterior direcionamento
ao mercado de trabalho, em ação que deve ser

coordenada pela Gerência E�tadual de Proteção
ao Adolescente. O projeto foi discutido semana

passada e 'teve a participação de representantes
do Senac, Fiesc, Senai, empresas privadas, além
da gerência e equipe técnica do Centro Educacional'
São Lucas, de Florianópolis, do coronel Dejair
Vicente Pinto, diretor de Justiça e Cidadania da
SSP e do gerente de Proteção ao Adolescente, Enio
Ribeiro Filho.

CASAN
O' depoimento das duas testemunhas, o ex e o

atual gerente de Recursos Humanos da Casan,
Valmir Ferreira da Silva e Carlos Fernando de

Morais Barros, respectivamente, confirmaram
ainda mais as suspeitas de' má gestão por parte
da direção da 'empresa, que resultou e� m�is de
890 ações trabilhistas. A Comissão Parlamentar
de Inquérito da Casan, presidida pelo deputado
estadual do PT, Dionei Walter da Silva, volta a se

,

reunir no dia 22', quando ouvirá os presidentes de
oito sinqicatos que representam os servidores nas

reclamatórias judiciais. O depoente Carlos

Fernando de Morais Barros' assinalou que a

terceirização dos serviços custa mais caro para a

empresa e ainda confirmou que servidores
indicam familiares para leitura dos hidrômetros,
COrte, ligação e reparos de rede.

lVIêelico Ofta.lrnofogfata
e �pccialização: Hospital de Clínicas Estado do Rio d� Janeiro

'

Curso na Sociedade Brasileira de OfmImologia doI{íó de Janeiro

II: ..,"
Fone: (047) 275-1150, ".II. Mal. Deodoro, 776. Sala 12. Ed. Moxlmunn tenter
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ICRESCIMENTO: FIDELIDADE PARTIDÁRIA E IDEOLOGIA SÃO ATRIBUTOS NOVOS EM PARTIDOS PEQUENOS

PTB de Jaraguá .do Sul

registra 132 novas filiações

O presidente do

diretório municipal do
PTB, vereador Jean Carla

Leutprecht, explica que a

intenção agora é a fideli�
dade partidária e o fim da

imagem do, PTB com�
partido de, aluguel. "Em
todo o país o crescimento

do PTB' tem sido signifi-

ARAGUÁDO SUL� Ex

vereadores que exerceram

seus mandatos no período
de 1970 a 1977 ingressaram
com requerimento na Jus
tiça para .terem direito a in

denização do Governo Fe

deral. O valor das indeni

zações pode chegar a 30

salários mínimos por ano
de mandato na Câmara

Municipal. Têm direto à

verba indenizatória os ve

readores que exerceram

mandatos entre os anos de

1969 a 1975 em municípi
os que, na época, tinham
menos de 150 mil hab{tan
,tes e que tiveram seus ven

cimentos cortados pelo go
verno militar através do AI

,

7, decreto que tirava dos
vereadores o direito a re

ceberem seus vencimentos.
" O aposentado Fidélis

Carlos Hruschka, de 69

anos de idade, foi vereador
pela Arena durante dois

mandatos. Ele comenta que,
na época, eram 11 verea

dores que se reuniam toda

cativo e aqui .estamos indo
muito bem", afirma

Leutprecht. Ele cita como

exemplo dessa boa fase o

expressivo número de

filiações, que somente na

,

reunião de domingo foi

de 132 pessoas, "A nossa

meta, até o final deste mês,
é conseguir 150 novas

filiações e até o final do ano

a meta é chegar a 800

filiados", acrescentá o pre
sidente do PTB.

'Ainda segundo Leut

precht, a intenção é lançar
10 candidatos a vereador e

ampliar a bancada do PTB

na Câmara de Vereadores

]ARA?uA DO SUL� Fi

delidade partidária. Esse é

o lema do 'PTB de Jaraguá
do Sul, que promoveu
reunião para novas

filiações no domingo à tar
de tendo conseguindo a

adesão de 132 pessoas, al

gumas delas com interesse

explícito em concorrer a

uma vaga na Câmara de

Vereadores, como e o caso

do ex-integrante do pp,Jair
Pedri, que abandonou a

sigla junto com o vice-pre
feito Moacir Bertoldi, que,
por sua vez, encontra-se Reunião para novas filiações aconteceu domingo à tarde
atualmente no PL.

'

Ex-vereadores serão beneficiados com verba indenizatória"

,I .

em tres a cinco vagas, para

O ex-vereador José Carlos Neves será um dos beneficiados

segunda-feira, às 19 horas,
na Prefeitura, onde tam

bém funcionava a CâII?-a
ra, na PraçaÂngelo Piazera,
O ex-vereador afirma que
ainda .não sabe o que vai

fazer com o dinheiro, mas
ressalta que certamente de

verá investir na saúde:

O atual chefe de gabi
nete da Prefeitura de

Jaraguá do Sul, José Carlos

Neves.comenta que a notí- '

cia é boa mas, a exemplo
de São Tome, afirma que
só vai acreditar no resulta-

, do da ação quando estiver

com o dinheiro no bolso.

"Será uma espécie de re-'

compensa, mesmo que tar

dia, dos nossos direitos

usurpados pela ditadura",
avalia Neves, que foi verea
dor rio período de 70 a 77,

Vicky Sartel

tanto conta com o apoio da
legenda única, composta
pelo PTB, PDT, PL e PPS,
que formaram uma frente

tendo como candidato a

prefeito o pediatra Moacir
Bertoldi, vice-prefeito de

Pasold (PSDB) e ex-inte

grante do PP. (MARIA HELE

NA DE MORAES)

por dois mandatos.

Assim como Fidélis

Carlos Hruschka e José
Carlos Neves, outros ex

vereadores interessados em

requerer a indenização esti

veram reunidos na Câma

ra semana passada para es

clarecerem dú�idas com o

advogado Luiz Carlos

Pabst, de Indaial, Ele este

ve recentemente emBrasília

protocolando mais de 70

processos somente da re

gião de Massaranduba, Pe
nha, Barra Velha, Corupá,
Schroeder e Guaramirim.

A expectativa é de que
o governo federal pague
essa dívlda para cerca de 40
mil ex-vereadores, dos quais
25.800 já protocolaram
processos de reembolso,
sendo que a maioria deles é

de ex-vereadores do Nor

deste e Norte do Brasil. A

lei que garante o pag.l.men
to aos ex-vereadores deste

período foi aprovada no

ano passado pelo Congres-'
so Nacional.
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INOVIDADE: PREFEITURA VAI AUMENTAR NÚMERO DE ESTANDES NO MERCADO PÚBLICO

Mudanças

}ARAGUÁ DO SUL -

o Mercado Público de

Jaraguá do Sul, que nes

te mês completou um

ano de atividades depois
da reinauguração, ainda
não conseguiu atingir os
objetivos iniciais, que
seria o de colocar na prá
tica o associativismo e

incentivar a produção e

consumo de produtos
feitos aqui mesmo. No
mês que vem, o secretá

rio de Produção da Pre

feitura, Dieter Janssen,
deve enviar projeto de lei

à Câmarade Vereadores

que prevê a ampliação do
espaço para a instalação
de mais seis empreendi
mentos. De acordo com

o secretário, o que a Pre

feitura quer e pretende
fazer é oferecer condi�
ções de trabalho e desen

volvimento aos produto
res familiares de Jaraguá
do Sul, que, através de
suas respectivas associa

ções, podem requerer a

ocupação de um espaço.
"Estamos fazendo

todo o possível para ocu
par o espaço em 100°/,0.

previstasestão

do
• •

ano que vem

tes e derivados, produtos
agropecuários e plantas e

flores ornamentais.

Janssen esclarece que os

produtores integrados a

uma associação não pa
gam aluguel e usam o es

paço democraticamente,
mas os particulares pa
gam aluguel.

INSATISFAÇÃO - Na

avaliação do presidente
do condomínio de fru

tas e hortaliças, Van
derlei Lenz,' a situação
não está nada boa. Se

gundo ele, os produto
res do Mercado Público

sociação Brasileira dos

Mutuários da Habitação
em Taubaté, muitas pes
soas inadimplentes aca

bam perdendo o imóvel,
mesmo com depósito re
gular do FGTS. Ao ne

gar o pedido do

metalúrgico, a Caixa ale

gou que a resolução nú

mero 163/1994 impede
saques para pagamento

.

de prestações em atraso.

A juíza não aceitou o ar

gumento do banco, jus-
I

tificando que "a norma

não pode disciplinar algo
que não consta da lei".

o .manual da Casa

Própria, lançado em ju
lho pela ABMH, traz si

tuações em que o mutu

ário pode sacar os recur

sos do FGTS. Exemplar
da cartilha pode ser ob
tido nas sucursais da As

sociação em todo o País,
cujos. endereços e telefo
nes estão disponíveis na

página da internet

www.abmh.org.br, por
meio da qual o mutuário
também pode copiar a

cartilha.

De acordo com a

,ABMH, as leis 5.107/66

Produtos são bons, mas o volume de vendas deixa a desejar

enfrentam a concorrên

cia dos feirantes de sá

bado de manhã. "Não

estamos sendo valoriza

dos conforme disseram

que seríamos, no início,
Eu mesmo não coloco
mais meus produtos. O

, que acontece agora é que
a pessoa ql,1e toma con-

.

ta da loja de hortifru

tigranj eiras' simples
mente compra os pro
dutos e revende, como
acontece em qualquer
fruteira da cidade", afir
ma Lenz .. (MARIA HELENA

DE MORAES)

FGTS pode ser usado para pagar prestações em atraso

Os novos empreendi
mentos ainda não estão

fI-

instaladosporque, no ser-

viço público, é preciso li
citação e como a instala- .

ção de mais produtores
requer mudanças na es

trutura física do prédio,
vamos fazer a reforma no

início do ano que vem",
avisa o secretário. Ainda .

de acordo com Janssen,
devem se instalar no

Mercado Público es

tandes com venda de

fitoterápicos e macro

bióticos, lima lanchone
te, revistaria, carnes, lei-

e 8.036/90 permitem a

utilização do FGTS para.
esse. fim. Para fazer juz a'
esse direito, o valor de

positado deve abranger,
nomínimo, 12 prestações
mensais e atingir, no má

ximo, 80% do valor das

. prestações. As leis, se

gundo a associação, não
excluem as parcelas em

atraso. Na mesma deci

são, a juíza suspendeu o
.

leilão extrajudicial do
imóvel do metalúrgico,
que poderá fazer o paga�
menta das prestações e

retomar o bem.

INFOR

_,

para o IniCIO

}ARAGUÁ DO SUL-.A

juíza federal de Taubaté'
MansaVasconcelos auto
rizou o metalúrgico
Joubert Torquato do

.
Carmo a utilizar o FGTS

.

( Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço) para
pagar prestações atrasa

das de um financiamento
habitacional assinado na

Caixa Econômica Fede
ral. A decisão abre prece
dente para que outros

mutuários em todo o País

exigem o mesmo trata

mento na esfera judicial.
De acordo com aAs-

ASSEMBLÉIA
A Associação Brasileirade Recursos Humanos! seção
de]araguá do Sul, realiza,' no dia 30 deste mês, assem

bléiageral para a eleição da diretoria. O registro de eha

pas encerra no dia 19. Hoje, às lSh30, acontece reunião
de trabalho sobre o tema Perfil Profissiográfico
Previdenciário, com a participação de Gilberto Henriqs
Fausel, engenheiro do trabalho. Oencontro de hoje aeon

tece.na sala de reuniões Heinz e Ilse Kohlbach, no Cen·

tro Empresarial de ]araguá do Sul.

MICROCRÉDITO
A partir de amanhã, o Besc ( Banco do Estado dll
Santa Catarina) começa a financiar o microcrédito, ade·

quando-se à resolução do Banco Central ( 3109, de 24/
07 !03), que determina aos bancos destinar, no mínimo,
2% dos saldos dos depósitos à vista captados pela im

tituição na concessão de empréstimos á população di

baixa renda e a microempreeendedores. A decisão foi

aprovada na reunião da diretoria, realizada semana pas·
sada. Nesta linha, o Besc vai financiar até R$ 500,00

para pessoas físicas detentoras de contas no banco I

também as que não tem. Neste caso, o interessado devf

comprovar a renda e fazer um cadastro simplificado
Para as pessoas. jurídicas, enquadradas como

.

microempreendedores, b valor do empréstimo é df

R$ 1 mil. O prazo é de 12 meses e a taxa de juros é de

2% 'ao mês, mais IOF, para ambos os casos. O saldo di

depósitos á vista' varia bastante,' mas o Bes

disponibilizará R$ 6,5 milhões para estas operações, qUf
não são rentáveis, mas têm alcance social importante,

TRABALHO
Pelo sétimo ano cons�cutivo a Multibrás AS :Eletrodo·

mésticos, fabricante das marcas Brastemp e Cônsul, esci

relacionada entre ''As 100 melhores empresas para Sf

trabalhar", prêmio concedido pelaRevistaExame. Além
da Multibrás, somente quatro' empresas ganharam ai

.ediçôes do prêmio, realizado desde 1997. Criada em

maio de 1994, como resultado da fusão e integração da

Brastemp, Cônsul e Semer, empresas do grupO
Brasmotor, a Multibrás S.A Eletrodomésticos tornou'

se a maior indústria da linha branca na América Latina

Hoje é subsidiada da Whirlpool Corporation, maior

fabricante mundial de eletrodomésticos. A Multibrás i

a única empresa do Brasil que fabrica, com as marcai

Brastemp e Consul, todos os produtos de linha branca:

refrigeradores, freezers horizontais e verticais, fogõel,
lavadoras de roupa, secadoras, lava-louças, fornos df

microondas, condicionadores e depuradores de ar. Com

a marca Brastemp oferece também eletrodomésticos

portáteis como batedeiras, cafeteiras, liquidificadores e

processadores de alimentos .

Cotação de ontem
Compra Venda

COMERCIAL 2.9147 2.9155

PARALELO 2.9200 3.0000

TURISMO 2.8.500 2.9700
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DIVINA PROVIDÊNCIA
Nos dias 18 e ) 9 deste mês o Colégio Divina

providência estará realizando no Ginásio de Esportes
a JyfOCC - Mostra Científico-Cultural, com a

participação de 28 estandes, envolvendo trabalhos dos
alunos desde aEducação Infantil até o Ensino Médici
A abertura acontece dia 18, às 19 horas e estará aberto

ao público até às 21,:30 hs. Dia 19 a visitação inicia das

7:30 hs às 16 hs. O tema central será a Paz e o lema

"Tudo o que com amor se faz gera a paz", será

explorado nas exposições que vão desde o conto de

histórias, passando por experimentos matemáticos,
brinquedos de todos os tempos e temas atuais como

poluição sonora e visual e terceira idade.

CURSO SENAI
o Senai lança novo curso de Eletricista instalador

Residencial na modalidade de Educação à distância.

Composto por dois módulos 'tem duração de 60 hs:

e 140 hs. respectivamente. O curso acontece com 70%

à distância através de material desenvolvido

exclusiv:amente pafa a modali?ade. Os outros 30%
do curso são destinados a parte presencial, que é

dividida em momentos individuais e coletivos. O curso

está previsto para iniciar dia 18 de setembro. Mais

informações podem ser obtidas pelo fone 372-9500

TORNEIO DE INTEGRAÇÃO
A Acijs e Apevi preparam o 10 Torneio da Int�gração
dos Núcleos Setoriais, que acontece no dia 28 de

setembro (domingo) na SER Marisol. O objetivo é

estreitar o relacionamento entre núcleos e nucleados,
promover negócios entre os participantes, divulgar
as empresas e integrar diretorias e associados.

Inscrições abertas até dia 19 com os consultores para
as modalidades de Futebol de Salão, Vôlei de Areia

masculino e misto, bocha (dois naipes), dominó, truco·
e general. Haverá sorteio de brindes; com almoço a

R$ 5,00. Mais informações 275-7020.

"Pois é pela graça
que sois SaJV0S,
por meio da fé". - Participe! '_

Efésios 2:8a Rua MaxWilhelm, 289
Baependi - Jaraguá do Sul
Fone: (47) 370.-61.80

�.,. onvivência ad�IS orecida,
mas n\\\i cicredite em falsas

prorne� as. Cor: Azul,
branco'e preto.
1.

o o romance,
ntada a ser infiel e

Na área

ai, declare-se,'
cuidado com a

de. Cor: Cinzo,
pink e creme.
Câncer-Boas vibrações em

OIS. Com quem
com intrigas,
e vinho.

.

___G_E_R_A_L__---�---------------------�C�ORREIDUft��QY05
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

IREIVINDICAÇÕES: ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DE ÁGUA VERDE PEDE MELHORIAS PARA O BAIRRO.

Associação faz solicitações
"

.

para o bairro Agua· Verde
]ARAGUA DO SUL - o

,

bairro ÁguaVerde conta com
cercade 1700 habitantes, e tem

.

hoje 93 empresas rio bairro

sendo 21 indústrias, 36 comér
cios e 36 prestadores de servi
ços; gerando um total de 626

empregos diretos, segundo le
vantamento do Proder Con
senso. A região tem como re

presentante da Associação dos
Moradores do Bairro Água
Verde (Amave), Maltair

Voltolirú, que recentemente re-
'.

alizou um levantamento das

necessidádes do bairro � en

caminhou à prefeitura muni
cipal solicitando atenção para
as reivindicações. Segundo
Voltolini sãomuitas as necessi

dades. Uma delas é a conclu

são total e urbanização das

marginais daBR 280, nas ruas
Carlos Hardt e João Wiest

Junior que deveriam ter tra

vessias parapedestres. "Segun
do me informaram na prefei
tura não há dinheiro previsto
para este trabalho, enão hápre
visão de término desta obra',
lamentaVoltolini.

O secretário do desenvol

vimentomunicipal,Humberto
Travi, explicou que havia pro
jeto para túnel da Unerj e de
término do túnel da Tifa

Bleise,mas que com a entrada

do novo presidente, foram
cancelados diversos projetos,
como estes dois que deverão

receber apenas as marginais.
ObairroÁguaVerde, sem

pre sofreu com alagamentos,
emconseqüênciado transbor
damento do canal. "Seria ne

cessário fazer outra via de es

coamentopara o rio Itapõcu",
adianta o presidente qUI3 soli-

e

o

Use sua sutileza
oje. Na paixão,
será motivo de

con u Cor: Branco,
preto e azul.
V' '-- Clima de

o seu trabalho,
ha mais paciência.
, amarebe branco,

Rua Afonso Nicoluzzi precisa de pavimentação urgente

cita também a troca dos. tu

bos de 30 por 40 ou 60, para
melhoraro escoamento de es

goto.
Uma das maiores reivin

dicações diz respeito a condu
são e urbanização das ruas

.

Lena Nicoluzzi e Afonso

Nicoluzzi, que abrangemmais

de quatro quilômetros de ex

tensão e que necessitam depa
vimentação. "Temos uma fá

brica de aromas que não pode
se prejudicar por causa da

poeira da estrada. É urna via.

importante, extensa e que pre�
cisade pavimentação", afirma.

Com relação ao tráfego,
Voltolini pede que sejacoloca
do um redutor de velqcidade
ouuma lombada eletrônica na

Rua ErwinoMenegotti, onde
estão 'localizadas empresas

.

comoMonfort,Wiest, Samae
eMenegotri, e que temurn flu

xo de funcionários ao final do

expediente muito grande.
Voltolinidiz aindaquepor cau
sa do trânsito de caminhões

pesados em determinadas vias
.

do bairro, como nas Ruas

Henrique Nagel e Erich

Sprung, a estrada estábasranre
danificada, apresentando ra

chaduras. ''A prefeitura deve
. ria ou desviar o caminho para
outra rua ou realizar a manu

tenção davia, que está se dete

riorando por causa do peso
dosveículos", apontaVoltolini.

Na área da educação, se
gundoVoltolini, a implantação
de ensino do segundo grauno
período noturno se faz neces

sárianobairro. ''Atualmenteos

estudantes se deslocampara os

bairros Vila Lenzi e Vila Rau,

Já encaminhamos os docu

mentos para aSecretariaRegi
onal de Educação, e estamos

aguardando urna posição",
destaca. O Presidente da

Amave acredita quepelaquan
tidade de recreativas particu
lares existentes no bairro-po
deria ser feitaumaparceriapara
que a comunidade pudesse
usufruir do espaço durante o

.

dia. ''Não seria nem necessá

ria a construção de uma área

pública, se estas fossem aber

tas para a comunidade, mas
no entanto não temos estas

parcerias", reclamaVoltolini.
O presidente da Amave

solicita ainda ao poder públi
coque hajaurn repasse de ver-

.
bas para que seja realizada a

construção da sede própria da
associação.Atualmente as reu

niões acontecem em uma sala .

nacomunidade SãoJudas Ta
deu. ''Aliás, quero pedir a co
munidade do bairro que se

façamais presente, não só nas.

reuniões daAmave como nos
eventos festivos e participan
do dos trabalhos voluntários,
para que nos conhecemos

melhor, sejamos atuantes e

para que todos fiquem saben

do das necessidades do bair

ro", destacaVoltolini.
A última solicitação do

presidente é a de que se crie e

implante urn programa mu�

nicipal de hortas comunitárias.
"Temos em nossa cidade

muitos terrenos urbanos, cujos
proprietários sequerresidemna
cidade. Poderíamos cuidar

.

destes terrenos fazendo hor

tas comunitárias, opina o pre-
.

sidente aAmave.

Voltolini reconhece que o

poder público ajudou bastan
te na realização, no dia 16 de

agosto, do Programa Bota

Fora na comunidade do bair
roÁguaVerde. ''Esse progra
ma foi'muito bom para lim

parmos um pouco nosso

bairro e diminuíra quantidade
de sujeira e entulhos. Foi bas
tante proveitoso o programa,
deveriaacontecermais vezes e

todos os bairros", finaliza
Voltolini: (CElICE GIRARDI)

jogo de cintura tividades
li

.
. " gem estarão

f����fji� Namoro um

tanto problemático. Cor:
Vinho,marromeazul.
P

'. edknr-se a um
será amelhor
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ISAÚDE: HOSPITAL JARAGUA ABORDA RECICLAGEM DE LIXO E MANUSEIO DE LIXO HOSPIT�LAR

Hospital
Jaragu

á

]ARAGuA DO SUL � A

Comissão Interna de Pre

venção de Acidentes

(CIPA) do Hospital e Ma
ternidade ]araguá iniciou a

SIPAT 2003 - Semana In

terna de Prevenção de Aci

dentes de Trabalho. O

evento é voltado à preser
vação do meio ambiente.

Segundo a' presidente da

CIPA, Hilda Bastos, aspa
lestras vão estar mais

focadas à importância da

reciclagem e aos cuidados
no manuseio do lixo. hos
pitalar.

De atardo com a psi- ,

cóloga do hospital,
Celeneh MoreiraDias, des
de o ano passado os fun

cionários já aderiram ao

programa de reciclagem
de lixo e este ano implan
taram o Programa - de

Gerenciamento de Resídu
os Sólidos PGRSS, que
tem como finalidade a se

paração dos resíduos sóli

dos do hospital e posteri
or venda. "Com o dinhei

ro deste material vendido
,

já compramos mais de 40

lixeiras para depósito de
material reciclável e com

pramos também batons

para os funcionários que

participam do programa",

e ma ternidade
realiza SIPAT

Cesar J unkes

Palestras sobre reciclaqern e cuidados com lixo hospitalar
"

explica Celeneh.
Segundo a psicóloga, a

separação do material con
taminado é muito impor
tante porque é necessário

o manuseio correto do
material que pode pôr em
risco a saúde do funcioná

rio-e daqueles que recolhem
posteriormente o lixo.

"Esse assunto é de suma

importância parque a ma

neira como se trata o paci
ente, o jeito de lidar com

materiais hospitalares são

indispensáveis para evitar a

contaminação das pesso
as", destaca Celeneh.

De acordo com relató

rio do próprio hospital, já
foram recolhidos de outu

bro do ano passado a ju
nho deste'ano, 551,8 Kg de

materiais. " Nós arrecada
mos por mês uma média
de 151 kg de papel, 277
kg de papelão, 116 kg de

plástico e 7,5 kg de alumí

nio", informa Marcia

Twardowski, técnica de

enfermagem da Comissão
de Controle de Infecção

Hospitalar.
Ontem a SIPAT iniciou

com a palestra do estagiá
rio em engenharia
ambiental, Eduardo Fran
cisco Pedro. Funcionários
receberam os batons e fo
ram apresentadas as equi
pes das gincanas. "Nove
equipes de cinco pessoas
estarão arrecadando mate

riais recicláveis, para incen
tivar a separação do lixo,
que serão vendidos para
investirmos em materiais

para o hospital", declara
Celeneh.

'Hoje um grupo de vo

luntárias da OASE estará

apresentando uma peque
na encenação teatral aos

funcionários. Amanhã, em
vários horários, Ó gerente
de enfermagem,
Manzerine Pedro da Cu

nha, falará sobre a necessi
dade de conscientização no
manuseio do lixo hospita
lar. Dia .18 será apresenta
da, a partir das' 9 horas,
uma mostra fotográfica
com tema voltado ao meio

ambiente, na portaria 1. O
\

encerramento acontece na

Sexta-feira, por volta das
15 horas, com a entrega da

premiação às equipes ven
cedoras. (CELlCE GIRARDI)

Autora de livros didáticos visita Jaraguá do Sul

�

TERÇA-FEIRA, 16 d.e setembro de 200)
--

Vicky S,rtI

Comunidade prestigiou a primeira feira de artesanato

Schroeder já pensa na

próxima feira de artesanato

Pensando e Vivendo a Orientação
Profissional e Vocacional

SCHROEDER - A secre

taria de Educação, Cultura,
Turismo, Esporte e Lazer

promoveu no último sába
do a primeira edição da fei

ra municipal do artesanato

Schroede-rense, no galpão
lateral do despachanteJonas.

Segundo o secretário,
Harildo Konell o objetivo
desta feira foi o de divulgar
os produtos confecciona
dos pelos artesãos do mu

nicípio, além de agregarmais
valor à renda, ''Nossa avali

ação foi muito positiva. O
público realmente partici
pou, comprou e aderiu a

A escolha de uma pro
fissão é uma necessidade.

'A cada dia quepassa per-
,

cebemos que os jovens têm
maior dificuldade para fazer

suas opções e construir seu

Projeto deVida,pois umuni

verso de cursos e novas' es

pecializações têm surgido.A
tecnologia está presente em

todas as áreas, e o fascínio

por conhecer coisas novas vai
tomando conta do jovem.

feira. Além dos bons negó
cios, que somou mais de RI
1 mil muitas encomendas
também foram feitas", diz
o secretário.

Segundo o secretário a

idéia é fazer uma segilllda
edição já no mês de outubro
e agregar mais produtos,
"Queremos fazer outra feira
no dia 11 de outubro e te

mos a intenção de vender
também plantas naturais e

medicinais. Temos alguns
produtores na cidade, só falta

verificar a participação e

cadastrá-los", adianta Konell.
(CELlCE GIRARDI)

Pensando e analisando
tudo isso, o Colégio MariStll
São Luís vem desenvolven
do o Projeto de Orientação
na Psicodinâmica da Esco

lha Profissional, com o obje
tivo de facilitar o momento

da escolha ao jovem.
Este projeto é iniciado na

10 ano do Ensino Médio e

tem sua culminância no 3°
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]ARAGuA DO SUL - A uma palestra para os profes- da pelos autores. De acordo A coordenadorade 5" a

escritora Thereza Cochar sares da instituição, tendo com a professora, Cristina 8" séries, Edileusa Tomelin,
Magalhães, autora dos livros como convidados educado- Poltronieri este é um ótimo acredita que a visita da autora
didáticos de línguaportilgue- res do Colégio Marista São momento para solucionar al- émuito importante para a es-

.

sa, da Editora Saraiva, Luís, que também adotam o gumas dúvidas, pedir opini- cola. ''Acho que eles se preo-
adotados de 2" a 8" séries no mesmo livro de autoria de ões e avaliar o bom desem- cupam com a atualização dos
Colégio Evangélico ]araguá, Thereza, penha apresentado pelos alu- profissionais, bem como a

está hoje em ]araguá do Sul, A intenção é realizar um nos no decorrer do ano leti- formação de qualidade pro-
realizando visita ao colégio, bate papo, e discutir as idéias vo,

.

exposto através de traba- porcionada aos educandos",
Além da visita acontecerá sobre a proposta apresenta- lhos desenvolvidos em aula. finaliza.
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mensal e diário. Tratar: 370-
3561 cl proprietária.

R. lido Forrnlgarl, 197, cl 3.
qtos, elv. R$45.00,00. Tratar:
9997-2020·. Creci 7402

uma casa. R$ 65,00 por mês
incluso água e luz. Bairro
Czerniewicz. Tratar: 376-2614
ou 9135-3985,

ALUGA-SE - próx. WEG II, pI
rapazes ou moças, cl 4 qtos, 3
banho Tratar: 371-3132.

(proprietário)

COMPRA-SE - casa no centro

ou próx., que contenha 4 qtos
e demais dep., com terreno de
uns 400m. Até R$
85.000,00. Tratar:373-0993

. ,. .

ImOVelS
PENSÃO - aluga-se, quarto e

cozo mobiliado no �io Molha.

Tratar: 370-7698. (proprietário)
PROCURA-5E- pI alugar, próx.
ao centro, pI fins comerciais.
Tratar: 9904-6190 cl Marcos.

PRECISA-SE - de moças pI
dividir aluguel de casa. Já possuiCZERNIEWICZ-vende-se, na'

ScÉNICAuzÉ li:

CJ./O AUTHENTlQUE 1.0'.16V
Melhores Compras 2003

.

em suas Categorias .

BLUMENAU
322·8800

. ITAJAI
348 .. 8460

-JOINVILLE
435 .. 3700

JARAGuA DO SUL
370·6006

.

Consórcio Renanlt
Para informações sobre preços E! condições, inclusive sobre a' disponibilidade de estoque'. consulte a sua Concessionária Renault para sua região .
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(47)376-1682
3'75016'1

RQ_ Roberto Zeidel, 451
CorQpâ-SC

,
,

CONSELHOS UTEI
Quarto

ISANTA CRUZ!
I Metede: de Construção I

I� i
1275-3727 i
'R: Ali)(jrto Santos Drummondt. I
�
nR 1.71 . Vila I.cÍlau- J� do Sul:

íCASA-J.E�'1Icasas Pré-fabricadosl
1,""'..,,,,,,-,,,,,,···. l.,
I 372-16i8-;
.

João Jcnuério Ayroso, nO 341 :

lJ(l�(l.!l.lJ�.... �.�9.lJ.�r.�.(l·�... J!llJ�.�(l .. ·.�.lJU

III
275-2234/275-2894

Única Loja: '

Rua WalterMarquardt; 2:170

'Ma18r1als paraCOnstruÇão
':Ferragens e fel'l'8lll8R18S
• MatarialUatricI

Recrute os seus filhos para o ajudarem numa limpeza de rotina. Seguir regularmente
uma rotina irá desenvolver bons hábitos de arrumação nos seus filhos e irá reduzir os
problemas causados por ter sempre de lhes lembrar que limpem o Quarto.

.

Uma arca para os brinquedos aos pés da cama dos seus filhos é o local ideal para
guardar os brinquedos e os jogos. Caixas de plástico ali cestos são a maneira .perfeita
para eliminar a desarrumação. ,

As crianças g-ostam que o seu quarto seja o "seu cantinho". Poderá encorajar este
sentimento incorporando algumas das ideias dos seus filhos ao decorar o quarto, se eles

gostarem da decoração é mais provável que mantenham o Quarto limpo e arrumado.

Sala de Estar
Arrume sempre primei 1'0. Leve os pratos sujos para a cozinha, Apanhe os brinque�
espalhados. Recolha os jornais para colocar no caixote do lixo para reciclar.

Limpe primeiro o pó .e depois aspire. Deve deixar que quaisquer partículas de pó,
sujidade, etc. caiam no chão onde serão depois limpas pelo aspirador.
a melhor pano para limpar o pó é um pano de algodão limpo e húmido. Para
humedecer.o pano, segure par um dos cantos e humedeça ligeiramente borrifando·Q
€om água limpa .. a pano deve ficar apenas húmido o suficiente para limpar o pó sei

deixar veios de água na mobília.

Quando estiver a limpar estantes siga este procedimento: primeiro levante e limpeQ

pó a cada objecto, em seguida limpe o pó da prateleira em cima e por detrás. Comece no topo da estante e siga para baixo.
Nunca limpe o pó a uma lâmpada quente com um pano húmido porque a lâmpada parte-se.
Humedeça Um pincel limpo e mole para remover o pó de portas com persianas, das teclas do telefone, da mobília com relevos, etc.
Um pano húmido ou luva de borracha conseguem remover pêlos de animais dos estofos da mobília.
Ponha a tocar a sua música preferida enquanto está a limpar. Uma música ritmada e alegre mantê-Ia-á a mexer e tornará o trabalho mais
agradável. Walt Disney sabia o que fazia quando pôs os Sete Anões a cantar enquanto trabalhavam.

Varra e aspire os soalhos primeiro para limpar as migalhas e a sujidade antesde lavar com a esfregona. Comece a lavar o chão a partir do canto
mais distante da cozinha e vá lavando até chegar à porta.

Utilize um pano na ponta do cabo dá esfregona para chegar aos espaços estreitos entre
electrodomésticos,
Para amolecer à sujidade dentro do microondas, encha uma chávena de água e progro
o microondas para a temperatura máxima durante uns minutos. O vapor irá amolecer o

sujidade que conseguirá depois limpar�facilmente.
Transforme num hábito a limpeza. da sulldode Imediatamente após ter utilizado o
microondas; pois é quando a sujidáde émais fácil de limpar. QLlando a sujídade secar e

ficar dura, serámais difícil de remover.

As tampas em áÇO inoxidável do lavá-loiças ficam a brilhar se forem lavadas na máquina
I

lavar loiça,
Ponha os queimadores do fogão e os tabuleiros do forno de molho em água quente e

detergente, Isto irá amolecer a sujidade e, será mais fácil limpá-los.
.

, Coloque as grelhas do forno num saco para o lixo e borrife-as com um anti-gordura paro �

limpar melhor,
'

FIGUEIRA'
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

·

... 310-4508

"310-4991
Rua JoséTlleoooroRibeiro. 2793 • SI ilz

"

RuaFlIIlclanoltl1lflllll. 0'1110· Bana do RioCemRua Robano Ziemann. 491· Czerniewicz

IFRANZNERl
1 ,,:,\oteriais de Construção:

Materiais Elétricos ,

Hidráulicos;. Fenagens i
TIjolos - Telhas - Cimento:
Tintqs e Verniles

·376-1597
376-0786

i Rua Emílio Schulz, n? 40 ,
L_�ª�.!,',Ji.�_:!�E9_G',J9.c:l�_��U

,

BONATTI
BARRA
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

t-27fi.,2000
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



.
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.

ísA�o QUE VOCE PROCURA PARAlcom.Ma
ONSTRUIR OU REFORMAR•••

·

IlJToll1azelll'
370-0800
Av. waltlemar Grubba, 1555
Vila 'alau - Jaragllá tio Sul

r:
_ H

:
•••

_-.,"

AGUAQUENTE
Venda ele aqlleceelCJres
solare», elétricos e figás. I .

372.0705 I 273-1532
Rua João Marca"o,
ilo 255 • SI 02 • Centro I
\J���9�� ��__ ��� ..� �ç/

_.�.�.

II��I
lnstaladora
Elétrica
.. , • IH:� .••_ ••• II;"'·

R. Paulo VoHollnl, 5Jft' Jai'agUa do Sul

�
MANNES®
Materiais de Construção

Ferragens- EletrOdomésticos

373-0001
Rua 28 de Agosto, 1515 • Guaramirim

_,. .

•••ESrA AQUI!!! Comércio de Materiais.
de Construção

373-0391Consulte nossos anunciantes

IJOTELHAS
Materiais de �Construçõo �
47) 314-2200

Rua Estrada Bananal do Sul, 100
, Beira Rio - Gual'amim

I���, "'--TI-JO-A-RT-E
�----

i· -1 ARTELA,JE
1(47) 374-1910 I 37,0-3232 .Nosso negócio é concreto

I:Rua Marechal castelo Branco, $588 i 370-2315 OI
.

• Centro. SCHROEDER • i

MAT. DE CONSTRUÇÃO

AV.PREF.W.GRUBBA,4386
CENTENÁRIO· JGuÁ DO SUL

,

(47) 375·1239
'

Rua da Saudades, 300
Centro • C�rupá • se

Walter Materiais
de Construção

Rua Dorval Marcatto, 80
Loteamento Firenzi Bairro
Chico de Paula - Jaraguá do Suf

Construindo o seu Sonho!

'375-1183
Rua: )araguá, 50 • Cen�ro

Corupá - SC

fone: 376-0897
9975-0131

275-3462

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4 CORREIO DO POVO T E RÇA- F E t RA, 16 de setembro de 20�

cl 1 dorm., centro. Tratar: 372-
1395.

'

PROCURA-5E - pI alugar; cl 3
dorm., nas prox. Do centro. Até
R$300,00. Tratar: 372-1395.

SCHROEDER - vende-se,
110m2, Ter. de 562m2, R. bom
Pedro, 829, Rio Hem, cl 3 qtos
grandes, 2 salas, coz., 3 qtos

'

peq. e demais dependências.
R$45.000,00. Tratar: 372-
3922 ou 9122-41Q8. Creci
9238

TRÊS RIOS DO NORTE - vende

se, cl 2 pisos. R$25.000,00.
Tratar: 276-1018 ou 276-
0605.

TRÊS RIOS D() NORTE - vende

se, alv., bom estado, toda
murada, cl 3 qtos e demais

dependências. R$26.000,00.
Tratar: 9997-2020. Creci 7402! VENDE-5E- alv., na R. AnaZaco.

R$35.000,00. Tratar: 370-
7594.

VENDE-SE - cl 177m2, 4 qtos,
coz., sala; banh., lav., próx. ADV
Aurora/Trltec. R$55.000,00.
Tratar: 376-2506 ou 370-2200

cl Eliziane.

VENDE-SE - cl 170m2, todo
murado, cl 3 qtos, sala, coz.,
banh., lavand.; Ter, cl 325m2•
Tratar: 276-0743 cl João.

,

CASA PROPRIA 'SPONCHIADO S.A.

ÚLTIMAS VAGAS
P/ COMPRA/t CONSTRUI" REFORMAR,CAprrAL DEGIRO, ETC.

CRÉDITO' PARCELA

-R$ 15;000,00 R$ 167/00 ------
_'R$ 25.000,00. R$ 277,00--
'_'_R$ 40.000,,00 R$143,OO_-
,_.R$ 75.000,00 R$ 775,00__
_._R$ 100.000,Q� R$1095,0",--O-
_,,-R$ 184.500,00 R$2024,OO_,-

INFORMAÇÕES: (47) 9981-3627(47) 326'-6.654 cf Paulo'- Qualquer horário
ALUGA-SE - pI moças ou

rapazes, alv., cl 4 qtos, 3 banh.,
sala, coz., .garagern e

, dependências.

VILA RAU - aluga-se, próx. a- Águas Termais de Piratuba.
Faculdade. R$250,00. Tratar:

.

Tratar: 372-3192.
276-0352. (proprietário)

ALUGA-SE - cl 90m2, 2 dorm.e
,demais dependências, no

Loteamento Ouro Verde,
R$250;00. Tratar: 9957-7545.

VILA RAU - vende-se, 2 casas,
no terreno Acóab. R$27.000,00.
Tratar: 275-1559. (proprietário)

VILA LALAU - aluga-se pImoças
,
ou rapazes, alv., cl 4 qtos, 3
banh., sala, coz., garagem e

dependências. Tratar: 371"
3132 ou 371-6262.

PRECISA-SE - de moças pI
dividir um apto no centro. Tratar:

275-2650.
VILA LALAU - aluga-se, pI
moças ou rapazes, alv., cl 3
qtos, 1 banheiro, sala, coz.,

garagem. Tratar: 371-3132 ou

371-6262.
<'

ALUGA-SE - qto pI moças.
, Tratar: 275-3851 cl Rose.

PROCIJ,RA-SE - pessoas pI
dividir aluguel, ao lado da

, ro,doviária, no residencial Bartel,
.

bloco 6, qpto 41. Tratar: 9902-
,

9915 cl Daniel na parte da
manhã.

'

ALUGA'-SE
'

quitinete,
mobiliada. Tratar: 370:3561.VILA LALAU - aluga-se, pI

moças ou rapazes, alv., 4 qtos,
3 banheiros. Tratar: 371-3132.

(proprietário)
ALUGA-SE - no Cond ..

Residencial Concórdia, nas

PROCURA-SE- moça pI dividir
apto. Tratar: 372-3474 ou

NOVA BRASíLIA - vende-se t
----------' 496m2, totalmente plano,'

asfaltada. Tratar: 275·301�
Creci �950.

9127-7430 cl Adriana.

PROCURA-SE - pessoas que
tenham apto pI alugar, de

preferência próximo ao centro.

Tratar: 370-8441 cl Alexandre.

SCHROEDER - vende-se, centro,
comercial e residencial, valor a
combinar. Tratar: 9133-3476.
Creci 3476

VENDE-5E - no Ed. Royal Barg,
cl 3 dorm. sendo l suHe,
sacada cl chur., cozo mob.

'

Entrada + parco em 50 meses

direto cl proprietário. Tratar: ,

,

275-3070. Creci 8950. '

VENDE-SE;'" grande, no Edifício

Jaraguá, ou troca-se por dois

aptos pequenos em área
central. Tratar: 11 6976-9448.

ÁGUA VERDE - vende-se, R.
Paulo Kraemer, 371, cl 371m2,
cl escritura, local alto.

R$25.000,00. 'Tratar: 372-
3922 ou' 9122-4198. 'Crecl
9238

BAEPENDI-,p(óX da rodoviária,
c/420m2, 12x35m.,
R$40.000,00(faci I ita-se).,
Tratar: 372-3922 ou 9122-

4198. Creti 9238

,

BARRA DO SUL- vende-se, cl
13,80 x 25,00, cl meia água
de 4x6, a 200m da praia.

R$7.000,00 de entrada
assumir prestações

- R$240,OO. Tratar: 371-7)
cl Sandro. (proprietário)

COMPRA-SE - na Barra i

Jaraguá Esquerdo. 50% entr
+ fncto. Tratar: 376-10841
Anderson.

PiÇARRAS - vende-se, t
405m2, próx. Candeiai
R$8.000,bo. Tratar: 311
1395. (proprietário) ,

RIO M.OLHA - vende-se, t
969.480m2, escrituradi
R$150.000,00. Aceita-seca
_ou' apto no negócio. Trata
9112-5501. (proprietário)

SANTA LUZIA - vende,sl
centro, cl água, luz, esgoto
escritura, pronto pI co

Tratar: 275-2335. (prop

TERRENO - vende-se, pró
Wigando Meyer. R$4.5aa,OO
troca-se por carro. Tratar: 21'
1343 cl Andreia.

TRÊS RIOS DO'NORTE-ven
se, cl 425m2, cl luz, água
telefone. R$8.000,00. Aceit

se carro no negócio. Tratar:21
0605. (proprietário)

VENDE-SE - cl 18.aOOml
cercado, início da Bom Plant,�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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D�

Fácil acesso .y�'
Excelente localização V'

Privacidade V'

Totalmente. funcional V

Designmoderno. v"

Esquadrias de alumJnio v"

5 opções. de planta V

Usado FGTS v

Quando você recebe o seu apartamento Le Petit, ele vem completo e você ainda pode personalizá-lo a seu modo, fazendo
com que o apartamento fique com o seu estilo. o seu Le Petit já vem com torneira de água quente e balcão americano:

Apartamentos
.

.

LE PETIT
qúalidade V�

segurançaV

satisfaçãoV'
acabamentoV.

-. ..A,:. .,.
.

PêJra. voce que e

Mude seu conceito deviver
.. b�
(jatáenf; fi

RESI[)EN

Plantão no Local
Rua ErwinoMenegotti - Próximo ao Samae

,

Empreendimento Convise,
que já entregou mais de

250 unidades.

R. lVIaredUlI Deodoro ân Fonseca, 972
ROyll1 Barg Cenier -]l7mglllí tio 5HZ � se

CONSTRU.
"Inovando Conceitos de Vída"

70 meses para pagar
R$ 15.000,00 entrada

saldo direto c/ a Cone tru tora

Churrasqueira na sacada,
Opçaoz vagas de garagem, Dep, Privativo,
Tubulação:água quente,
Completo sistema de segurança.

Plantão de Vendas; 24h. Inclusive.
Sábados-e domingos
Fone: (47) 275-3070Sala de jogos; Sala-deginástica, Sauna cfambiente de descanso,

.'

E?alao defestas cfchu:q-a:sq� e bar;Home Theater,
.

Písclna adulto e infantil, Playground;
Ambientes decorados.emobiliados.

Prédio:

L Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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. .iA,. ,i ,;, ,'-._ -','_- .. ,.... ,'---0 -s ,_,.

VOCE IA JMAGINO'U$UA EMPRESA
NA:ME1HOR l'OCAJ.IZAÇAo·

DEIAtAGU)1
f'" ','

•

.

/

Ró�,
casa, alv., 9 cômodos. Tratar:
375-0340. (proprietário)

VENDAS/LOCAÇÕES

VENDE-5E - na R. Prefeito José
Bauer, ao lado da recr. da Caixa

Econômica, cl 420m2• Tratar:
9134-7639 ou 371-9686 cl
Janice. (proprietário)Lojas, (!. S.c:llc:I�. Cc)ryl,�rdais

(Com divc;rSql;,metragens)

ConstiHê nossos
prazôs de
pagamento.

VENDE-SE � comercial,
condomínio centro, cf 3.900m2,
totalmente aproveitáveis.
Tratar: 275-3070. Creci 8950.

LOCALlzACÃO:
,',

8
VILA LALAU - vende-se, cl

RixfMarecharDeodoroõ . .,.�al '"
640m2, escriturado, cl meia

. da Fôns�$9n:::Ceoti'o C:ONSTR� ti água nos fundos.

FONE:. (41)275-3070 "InóvandoOoncettosdeVídà" 5 R$55.000,OO. Tratar: 370-
,�----���--�--��--------------�

CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO
,

'

ADE.MILAR
Com 'parcelas a partir de R$ 199,44 você viabiliza
seu projeto de reforma, construção .ou compra do
seu imóvel na cidade, praia ou campo.

Cartas de crédito. de R$ 20.000,00 a R$ 120.000,00

.Lances podem ser também embutidos ou com
FGTS (de acordo com norma doSFH)

'ConslIlte-nos!

311-8814 Empreendim.entos
Imobiliários Ltda

Rua Epitádo Pessoa, 4 t 5 - ]araguá do Sul

1787. (proprietário) I TRAjALHOS�C"ÓM'<IAVA::JÃT
VILA LENZI - vende-se, cl I (Aguaquenteefnal
1.940m2, R. Lourenço Kantzler. I \S\R$140.000,OO negociáveis. I til
Tratar: 371-5512. (proprietário, .

10

II' ..1i!' ( .....1

"P" (47) 370-7488/370-&870 19602-37
L fllJa:}()sê I<r�lll;!;i, ?12 :yíla I'IClV" :Jar<lguâ doS�.

VILA RAU - vende-se, de

esquina, cl 425m2, terreno
plano, c/ escritura, livre de
enchente. R$22.000,OO.
Tratar: 9997-2020. Creci 7402

VENDE-SE - centro, ou troca-se

pI terreno ou casa. Tratar: 11
6976-9448.

RIO MOLHA - vende-se, pr'
Igreja a 6km do centro, ace
todo asfaltado. Mini paraíso,
toda infra-estrutura, área
20.000m2, cl terreno pro
ri construir. Local ti
condomínio rural somente
residências ou laz
R$55.000,OO. Aceito con'.

proposta pI pgto à vista�'
carro de menor valor co

parte do .pgto , Tratar: 31
- 8563. (proprietário)

DISTRIBUIDORA-vende-se, de.
cosméticos, na Reinaldo Rau,
728, sala 6. Valor a combinar.
Tratar: 275-0547 cl Lurdes.

VENDE-SE -loja de confecções,
compl. Tratar: 370-1657.

VENDE-SE - padaria, compl.,
ótimo ponto e clientela, na Ilha

da Figueira. Tratar: 370-5767.

LOCADORA - vende-se, bairro
Água Verde. Aceita-se casa em

.

Barra do Sul ou carro. Tratar:

371-2525.

RESTAURANTE - vende-se, em
Schroeder, próx. Posto Mime,
todo equipado, c/ ótima
clientela, centro. Tratar: 374-
0793 ou 9952-3572.

empregoVENDE-5E;_ loja de confecções,
cl estoque e móveis, ótimo
ponto, aluguel acessível. R$
10.800,00. Tratar: .371-5512.
(proprietário)

VENDE-SE - loja Royal Barg,
ponto já for-mado, cl
mercadorias e mobiliário.
Defronte pI Marechal.
Tratar: 275-3070. Creci
8950.

TELE-MARKETING - precis
c/ experiéncia na área

CONSÓRCIO UNIÃO - precisa-se consórcio, cl telefone emc

de vendedores externos com (trabalho domiciliar), salário
experiéncia na área de + comissão. Tratar: 371-81
consórcios, salário fixo + Consórcio União.

'CURSOS DE EXTENSÃO UNERJ
• Patologia das Construções ·

o curso tem a finalidade de transmitir fundamentos sobre
problemas decorrentes da má qualkíade, aplicação e utilização de

materiais e serviços em obras de construção civil. Identificar a

manifestação das patologias visando a prevenção das falhas e

adoção de técnicas de reparo.

Programa:.................

". i. �t�pas cig procE)ss() cªnstrutiV'0 e usol1a constrtJ9ãgGiV'il�
'2:"

..

DurabiHdiléiê'de materráT�re compohentesdas edificaçoes:
3. Origens da Patofogíà.

...

4. Problemas patol6gicõsem:'
� FundaçõéS
Estruturas
Alvenaria

Impermeabilização
Revestimentos
Instalações elétricas e hidráulicas
Plntura

5_ Manifestações:
Umidade
Corrosão'
Desagregação
Destacamento
Flssuras e trincas

6. Procedlm'Eú,tõ.déy'··c·,'n"'Yf',C

Informações: 275-8200 - Ramais 8249/8253
extensão@uneTj.com.br

J:J�_,ª.BJ... Coordenação de Extensão e Relações Comunitárias

CONSULTE -NOS TAMBÉM SOBRE OS, DEMAIS CURSOS OFERECIDOS,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Recruta e seleciona para admissão imediata as seguintes vagas:

VAGAS ABERTAS -15/09/2003

'ALMOXARIFE (5770 EL) sexo masculino, segundo grau

completo, com conhecimento em informáticae experiência
na função
.FRESADOR (5773 EL) sexo masculino, experiência na

função, possuir curso de interpretação de desenho mecânico

'ESTAMPADOR (5774) sexo masculino, primeiro grau

completo, com experiência na função
'REPRESENTANTE COMERCIAL (5775 EL) ambos os

sexos, segundo grau completo, conhecimento em

informática, possuir veículo próprio e celular, com

experiência na área gráfica
�

'OPERADOR DE CAIXA (5760 EL) - ambos os. sexos,

segundo grau completo, com experlência na função
'VENDEDORA (5767 'EL) segundo grau completo,
conhecimento em informática, com experiência em vendas

·AUXILlAR DE VENDAS (5768 R) sexo feminino; primeiro
grau completo
'AUXILlAR DE ENFERMAGEM (5751 A) segundo grau,
ambos os sexos, possuir Coren, conhecimento em

informática

'ASSISTENTE DE QUALIDADE (5749 A) segundo grau,
ambos os sexos, informática, possuir Técnico químico ou

de alimentos j Engenheiro químico ou de alimentos j
Bacharel em química, experiência na função de 01 ano

'GARÇOM (5728 A) sexo masculino, primeiro grau,
experiência na função em hotel ou restaurante

'AUXILIAR ADMINISTRATIVO (5726 A) ambos os sexos,
segundo grau completo, informática, experiência na área'
contábil e estoque
'PINTOR (5717 ES) sexo masculino, com experiência ou

noção em tinta pó e.llquida.
'CONSULTOR DE, VENDAS (L) ambos os sexos, com

experiência em vendas em RH, segundo grau completo, se
possível possuir veículo
'ESTILIStA (5691 A) ambos os sexos, experiência na

função'
'VENDEDOR AUTÔNOMO (5671 A) com experiência em

vendas, se possível possuir veículo e celular

'MÉDICO' DO TRABALHO (5644 L)
'VENDEDOR (5655 A) ambos os sexos, segundo grau
completo, se possível experiência em vendas, preferencia
Com habilitação, e bom conhecimento da região
'ENCARREGADO GERAL DE COSTURA (5422 A) - ambos
Os sexos, segundo grau, experiência n,a função, ter
habilitação.se possível, conhecimento de planejamento de

Costura.

'AUXILlA� TÉCNICO IV (5334 ES) - sexo masculino,
.

acima de dezoito anos, formação em técnico eletrônico,
Ou eletrotécnico.
'OPERADOR DE PRODUÇÃO - trabalhar nas áreas de

prOdução do ramo metalúrgico ou alimentos, primeiro e
segundo grau completo, sexo masculino.
'AUXILIAR DE PRODUÇÃO: experiência' em montagem
de móveis e ou esquadrias de alumínio

'FRESADOR - CALDEIREIRO - FERRAMENTEIRO

SERRALHEIRO - TORNEIRO MECÂNICO

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

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

Empresa de Jaraguá
.

contrata Programador
Delphi

Experiência mínima de
um-ano

Enviar Curriculum para
vagaprog@uol.com.br

CORREIO DO' POVO 7

(47).370-0251

OFEREÇOME - PI trabalhar como
dama de compania, cursando
técnico em enfermagem, cl

. experiência e referência. Tratar:
372-1325 cl Sônia.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como enfermeiro. Tratar: 274-
8Ql0 ramal24 cl Hllter,

\

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como babá. Tratar: 273-1570.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como babá, meio período. Tratar:
371-0685.

OFEREÇO"ME - pI trabalhar

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS
SENAC2003· .

Carga Horária: 40h # Pertodo: Setembro/2003

Sábªdos (8h às 12h) # Investimento: R$ 320,00 ou 1 + 1 R$ 165,00

GARÇOM
Carga Horária: 60h #. Período: 22/09 a 05/11/03 2�l 4í! e 6!l ( 14h às 17h)

# Investimento: 180,00 ou 1 + 3x R$ 60,00

DESIGN DE INTERIORES

Carga Horária:' 44h # Período: 20/10 a 12/11/03 2i! a 5!l ( 19h às 22h) #

Investimento: 300,00 ou 1 + 2 R$ 104,00

o Senac reserva-se o direito de cancelar ou transferir o. evento caso. não àtinja o. ,nÚmero.:mínimo de participantes

Rua Adélia Fischer, 303 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina
www.sc.senac.br- E-mail: "arauadosul@sc_senac.br

como estarnpador, cl
experiência, ajudante de
motorista ou auxiliar de

pedreiro. Tratar: 373-3787 ou

9993�1751.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como dobradeira, revisora, cl
experiência, babá ou diarista.
Tratar: 373-3787 ou 9993-
1751 cl Noeli.

'i6
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA

.

372-2032

NíVEL SUPERIOR
.

.

Cursando: Administração de Empresa -

1º fase em diante
'

Requisitos: Domínio em Word, Windows e Internet.
.

Setor do Estágio: Administrativo
Carga Horária Diária: 98 horas

Cursando: Ciências Econômicas ;'Contábeis
Requisitos: Domínio em Wiridmys, Word e principalmente
Excel .

Carga Horária Diária: 08 h

Cursando: Ciências Computação j Sistemas de
Informação .

Requisitos: Domínio em Windows, Word, Excel e
conhecimento em HTML.

'

Carga Horária Diária: 08 h

NíVEL ENSINO MÉDIO
Cursando: Ensino Médio

Requisitos: Conhecimento Informática, comunicativos
Carga Horária Diária: 08 h

Localizado na UNERJ - Bloco A - Sala 1

,

Empresa de Tecnologia contrata
profissional de informática com
conhecimento em Linux. Possuir

carteira de habilitação.

Tratar: 370-4090 hor. comi.II

veículos
R$6.000,OO + 18x R$292,00
ou R$10.000,00 à vista.
Tratar: 376-2206 cl Alex .

CELTA - vende-se, prata, 03,
garantia, cornpl., cl ar. Tratar:
9973.8955 ..

CORSA -vende-se, wagon,16v,
01, 23.000km comp. + a.c. R$
18.300,00. Tratar: 9953-5541
(12:00 ou após 17:30)

COR5A-vende-se, 99, i.o, 4p,
60.000km, azul, tr. elétr., KADETT - vende-se, EFI, 92.
rodas, alarme, película e som. Aceita-se carro, de maior valor,
Tratar: 9117,3464.

.

. já financiado. R$6.500,00 à
vista .. Tratar: 370-2146 c.1

CHEVETTE -vende-se, 87; SIE.
R$1.90Ó,00. Aceita-se moto no

negócio. Tratar: 370-9796 cl
Carlos.

Odézio.

5-10 - vende-se, de luxe, 96,
gasjGNV. R$18.500,00.
Tratar: .9112-5501 cj Rogério.

CORSA - vende-se, bordô, 1.0,
95, des. tras. e diant., ar quente
e 'frio, alarme, tr. elétr., som
automotivo e película. Entrada

5.10 - vende-se, cabine dupla,
cinza, cornpl., motor 2.8 turbo,
.capota marítima, Sto Antonio,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Pick-up Corsa 1.6 ' 01 branco G R$ 13.500,00
Corsa 4p, 1.6, ac., d.h 01 branco G R$ 16.800,00
.Gol Special, a.c. 00 branco G R$ 12.500,00
vw 16 - 200 truck-baú 00 branco D R$ 78.000,00
Corsa Wagon 00 cinza G R$ 16.500,00
Ka 99 prata G R$ 11.500,00
Honda CBX 200 Strada 99 verde G R$ 3.900,00
Gol4p 99 verde G R$ 13.500,00
Palio EL, cl ar 1.5 97 bordô G R$ .10.900,00
Blazer 2.2 97 branca G R$ 22.800,00
Gol 1.0 compl. 97 branco G R$ 12.000,00
Corsa Sedan, GL, 1.6 97 branco G R$ 12.900,00
Blazer 2.2 97 branco G R$ 22.800,00
Corsa Wagon 97 bordô G ,R$ 15.200,00
Palio EX 96 laranja G ,.R$ 9.900,00
'Gol! GL compl. 96 azul G R$ 15.500,00
Escort Hobby 96 azul G R$ 8.500,00
Escort L - EUro' 94 vermelho A R$ 8.900,00
MB 709 carroçeria 93 vermelho D R$ 35.000,00
Chevette DL 91 branco G R$ 5.800,00
Pampa 1.8 90 verde G R$ 6.000,00
Moto CB 450DX 88 cinza G R$ 3.500,00

83 amarelo D R$ 45.000,00

f En_â:lt:c·ti:â!W,�

Av. Waldemar Grubba • Jaraguã do Sul· se

CORSASEDAN PRATA 2000

ESCORT GLX, COMPLETO PRETO 2000

GOL GDI Cf AR, ALAR, TRAV. VERMELHO 2000

KAGL 1.0 PRETO 2000

CORSA SEDAN SUPER VERDE 1999

CORSAWIND VERDE 1999

GOL SPECIAL + RODAS VERMELHO 1999

MAREA WEEKEND ELX 2.0 20V CINZA 1999

GOL MI1.0, 4P BRANCO 199B

CORSA SUPER 4P VERDE 1997

PALIO EDX, 4P PRATA 1997

ESCORT HOBBY CINZA 1995

GOL CLll.6 + RODAS A2UL 1995

GOLF GL COMPL. (-AR) A2UL 1995

CORSAGL 1.4 BRANCO 1994

CORSAWIND PRJ\TA 1994

. �CORT GL + DH + TRIO VERMELHO 1994

OMEGAGLS VERDE 1993

MONZA 2.0, COMPLETO VERDE 1990

GOLCL 1.6 BRANCO 1989
II

ECCRTGL MARROM 1987

GM
Vectra GlS cornp. Vermelho, 98 G
Vectra GlS cornpl. Branco 97 G'
Corsa MPR Cinza 97 G
Vectra GlS Prata 96 G
Corsa Super MPFI Branco 96 G

Omega GlS, compl., cf teto Dourado 94 G
Chevette Dl Prata 93 G
Chevette Dl Cinza 91 A
Monza Vermelho 84 A

VW
Gol Special Vermelho 02 G
Gol Special Branco 99 G
Gol 16v Vermelho 98 G

, Santana Azul 96 G
GolCl Prata 95 G

FORD

Ka, v.e., T.e. Prata 99 G
FIAT

Palio EDX Branco 97 G
Uno Mille EP Preto 96 G

RENAULT
Clio RN 1.0 16vcompl. Prata 01 G

:"�'Í.!'��Ê�EÍ1'4:wÂLg�iAiIi�gi���.li,'2ij�RRO,v.ÊiM'8:JÀIIÂ��Â;gÓ'�ij�'II,'

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

RAT
Palio EX 1.0 l.t., d.t., a.c. 99 branco
Fiorino Fur�ão 1.5 98 branco
Uno Mille, lmp, desemb., 91 . azul
Palio Weekend 1.5, v.e., t.e., l.t 97 verde
Uno Mille SX, 2p, l.t., d.t., a.q. 97 prata

VW
Gal MI 1.0, 2p, compl. 99 branco
eer i.o 94 azul mel. �
Gol S, 1.8, álcool 85 bege
Apollo1.8 91 azul met
Goll.Q 94 azul mel

J;M
Corsa Sedan, 1.0, a.q., d.t., v.e., t.e. 99 branco
Corsa Sedan 1.0, alarme, t.e., a.q., d.t. 00 cinza
$-10 Deluxe, cornpl. 98
S-10 2.0 GNV, travas, alarme 97 azul
Kadett SL, 1.8, álcool, I.t., d.t., a.q. 92 vermelho
Vectra GLS 2.0 97 cinza
Plck-up Carie 1.3, d.h. 99 branco
Monza GLS 2.0, compl, -ar 95 azul mel.
Monza SLE 2.0 88 verde mel
Corsa wind, 4p, I.t., d.t., a.q. 99 verde
S-10, diesel, 4x4, compl. 2.8 01 cinza

FORD
Escort 1.8, lçv, 4p, compl, - ar 98 chumbo
Escort 1.6 88 azul mel
Escort 1.8L 93 cinza
Escort GL 1.6 87 dourado
Escort GL 1.8 a.q. 92 azul mel.
Pam a 1.6 95 cinza

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
, .

neqncms
neste espaço!

R: Walter Mar uardt �1

Titan 01 verde

YBR 00 preta
Corsa Wind, 4p 99 brancO

Vectra Gl, compl., 2.0, gasolina 98 prata
Gol MI 1.6, gas. 97 vermelM

Píck-up corsaGl 96 bordô
Escort hobby, gas. 94 bordô
Uno ELX, 4p, eletronic 94 prata
Gol CL 91 prata
CBX 450, gasolina 89 azul

Escort 88 cinza

Escort L 88, álcool 88 verde

Monza SLE, 1.8, compl. 87 bege

Voyage 1.6 gas. 82 cinza

Fusca 1300 78 brancO

Fusca 1300, gasolina 73 bege

R$ 9.500,00
Parati branca 4p, 1.0, 16v, c/ opc.FIAT Tempra 96 Branco F-250 03 prata 97

PalioED,2p 97 Branco R$ 9.700,00 Twister 02 vermelha c/partída, 22 dono
Uno CSL, 4p, v.e. 93 Prata 'R$ 7.800,00 Celta 01 prata Uno, EP 4p compl. (-ar) 96 azul

VW Gol,4p 99 Branco R$13.200,OO GolGIII 00 branco 16v, 2p, a.c. Uno, EP, compl. -Ar, 2p 96 azul
PassatAlemão, compl. + Aul.. 95 Cinza R$17.800,OO CorsaWind 99 branco 2p
GolMI 98 Branco R$10.500,00 Astra 99 branco 2.0completo Kadett, 2p, com opc, 95 brarco
Saveiro 96 Branca R$ 9.000,00 Kadett 97 cinza cf opc.

prataS-10gab., 97 prata compl., 6 cil., GNV l.ogus cornpl. 94
LogusCLI 95 Prata R$ 8.900,00 GolMI 97 verdemet. c/opc.
Santana Quantum 96 GNV R$12.900,OO Ranger 97 branca GNV Escort Hobby 94 bordô
GoI1.0' 93 Branco R$ 6.800,00 Gol1.6CLI �6 branco c/ opc. Monza, rodas 93 bordô
Gol 95 Prata R$ 7.500,00 Gol 96 branco 1.0, plus
Kombi envidraçada 93 Bege R$ 7.200,00 Parati 95 azul ci, 1.8, c/ opc, Del Rey Zp. GL 89 branca

GM Omega ,93 Grafite R$12.500,OO Uno 95 bordo 4p, trio elétrico
branca

Chevette 92 Cinza R$ 5.000,00 Tipo 95 branco compl. Chevette, rodas 88

Tenipra 93 preto compl. ehaillpag�S-10,compl. 97 Cinza Ômega 93 grafite GNV Go11.6 ale. 86
FORD VeronaGLX 96 Azul ehaillpagnlMonzaGLS 92 cinza compl. Chevette 1.6 ale. 84DelRey 84 Ouro D-20 gabinada ' 89 bordô compl.

BelinaGLX 89 bordo álc., d.h., 1.6 Fusca 83 branca
F-10O 89 branco carroceria madeira
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MOMENTOS
HISTÓRICOS

Era uma vez tr�$ amigos. Jovens. Sonhadores. ,

Um trabalhava como escriturário num Bahco. O
segundo cuidava de aparelhos elétricos, O terceiro era

mecâ,nicQ, Dois deles nasctdos e ctiaqos em Jaraguãdo
Sul, no'belo Vale do Itàpõcu. Outro nascera em

JoinvíUe e, com o pai, cuidava de" uma oficinamecânica.
A linha do trem e uma precária estrada de terra ligavam
as duas cidades.

'

Eggon, O primeiro, era filho �e Emílio Silva" um home
voltado às letras e à política, Werner, o segundo, era
retraído e cap'lZ. Ordenava oJabirinto de fios que
tornava e torna possível a transmissão e o uso de
energia elétricfl, proéÍ1,Izida pelas usinas Empresul,
'lproveitando as águas que descem das encostas da Serra
do Mar, na busca do mar Atlântico.Geraído, o terceiro,
era entendid6'em engrenagens e COl1eXOeS que o

homem criou para produzir meios capazes de fazer ainda
melhores, mais rápidôs e eficientes os esforç()s das mãos
humanas."

,

Jovens, eles sonhavam. Quase sempre solírâríos. Não
raro, juntos, como am.igos e cãtarinelises. Depois
muitas conversas, trocas de experiências, noites de
bailes e mesas de cho@p, o sorrho Comum ganhou
desenho: as fáb.dcas de jaraguá, [oigville, Blumenau,
São Berto, Indaíal, Pomerode e outras tan�'ls,
criadas e operadas pela gentecatarinel1Se, estavama

pedir motores elétricos, eficientes e>seguros.
O sonh(), começou a ser realidade numa mo"tlêsta
oficina que entalava fi,Qs que são, hoje e S�lhl?re, o
coraçãouos mQtores.,Com erp,penho,e arte;'
dedicação e trabalho, a oficina se tránsformou em
fábrica modelar dos>'lllqtore$,elétrico$ W�g. W 'de
Werner, E de Eggoh e G de Geraldo.

' ,

98 m()t�res pe�ueninQs e poucos fOrílm c�e�cendº
em tamanho, potência e quàlidade, As fáotieas
também se multiplic�ramj e estão a completar meio
século.AWegleva mo,rbres .a todo () POssQ Brasil,>,

,,' ,,','
, /

foLaté o Rio daPrata, no S\J.l. Ao norte até os Estados Únidos. Atrraveü'ou o

,Atlânttco, Chegou à :A�ia, d�J:?0is de se an' naEu
,

A realiaade sl4plantou o sonho. Em mriit a San atarina sabe q1J.ê,
até o ano de,2000, a Weg prQduziuM19.00Q roptol'es para o Br;j\sil e O

tmdo. Festejemos, P.�$, cã:tatillenses, a Wêg dejaraguá,do
Sul e el,.lalteçamos aqlpaeidade de nossa gente de§onhar
grande e realizar, aÍJildá ma!!?r, li eIftpresa�ê)1lúnflmente
nacional, que oferece emprego digno a,10.152 trabaUiadores
e pr9jeFaPflrao m?l'ldo, a,cada' ara qrgulhode Santa
Gararíria, a autêntica grandeza asil.'

01C31
mec

Ainda bem que já
€lxistia gernte muito
eríativa em 1961 ...

,AUTOMATIZAÇÓESParabéns, Weg!
Pelos 42 ANOS Vendas emanutenção ParabénsWeg.

Obrigado pelo Museu.e pela i1ia�gurdção do MUSEU WEG Há 8 �nos acompanhando a trajetória
de sucesso da Wee. PARABEN51l1..ti!.EMBRAPLA

'

.9BABA�IE�ft

(47) 465-0055
Rod. SC 301. nO 7355 - Araquari - SC

R:Angelo &hioche,: 280 - Sala 2 -

&/. Tufip8 -.i8mguá do Sul Fone/Fax:(47)

3377°1_-11'11R: Re/noldo Rsu, 60 - Loja 1-
&/, Mariee'PI""" - .i8raguá dq Sul

215-3098 - 9913-9421
'

Rua João Planinsheck, 1.419 - Nova Brasília

-,

(11) 6947-2544
R: Sa arâs 196 - São Pauio - SP
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o desenvolvimento de uma cidade,
'reg'i�o, estado ou país depende dos

'ato·r.e� .que os .lnteqram, O perfil é
baséka-à na composição do seu

'segmento,
Jaraguá do Sul caracteriza-se

pelo incremento progressivo de
'estruturas produtivas que extraem

dos modelos pré-existentes os seus

paradigmas,
O associativismo ganhou

notoriedade por apresentar
instrumento irradiador das práticas
aqui adotadas, Tem-se no

empreendedorismo o foco singular a servir
de orientação, proporcionando às organizações
empresariais um crescimento ordenado,

Esse conjunto de 'práticas adotadas tem, não raro, um espelho bem

próximo chamado WEG, A WEG, cujo compromisso gerencial vai desde
o treinamento e aperfeiçoamento de pessoal ao aprimoramento
tecnológico, além de representar orgulho à sua gente, serve de modelo à
comunidade e automaticamente interfere de manei ra positiva ao

progresso dos que iniciam suas atividades,
A WEG é uma referência empresarial, conquistando a passos largos

o respeito pela adoção de práticas de desenvolvimento sustentável com
forte preocupação não só com técnicas de preservação ambiental, mas
também com compromisso social.

A atenção que demonstra para com seu quadro de pessoal, com a

participação nosresultados, faz com que todos se comprometam com o

progresso, transformando cada um, de certo modo, seu acionista,
A preocupação com a preservação da sua história, culminando a

criação de um museu referência, bem demonstra sua visão de que o

futuro se constrói ai icerçado num passado bem sedimentado, sustentado,
em ações fi rrnes e co raj osas, ,

O projeto de expansão, tendo como meta alcançar o podium mundiàl
em seu ramo, atesta o espírit�' empreendedor e a capacidade de
enfrentar desafios, alcançá-los e superá-los, Seus investimentos em

expansão e modernização fazem da WEG a empresa catarinense que
maior recurso aplica em nosso estado.

'

Pela maneira simples e discreta de seus fundadores, a WEG

transforma-se na empresa símbolo do seu segmento, conquistando o

respeito no mundo dos negócios, além de ser uma verdadeira referência
de obstinação sem, entretanto, ter se afastado de suas raízes,

,

Parabéns. à W EG, seus fundadores, acionistas, gestores,
colaboradores eparcel ros pelos 42 anos de prosperidade!

Paulo l.uiz dp.'Silva Matos- Presidente da ACIJ S

-

OPNIAO
q.I':"

Vicente Donini,
Diretor Presidente

da Marisol S.A

RESPEIT()::::>
"

às diferenças''"
Sinto-me extremamente real izado

por ter tido o privilégio de participar,
desde o início das atividades e por longos
30 anos, da vida da nossa grandiosa
WEG. Tive nessa admirável empresa, a
minha verdadeira universidade. E

também todas as oportunidades que um

profissional pode almejar, consciente de
ter correspondido a tamanha confiança.

Orgulho-me de ter sido o primeiro
.office-boy da WEG e por ter ocupado
também outras importantes posições,
cujas últimos cargos foram: Diretor Su

perintendente da Weg Motores S.A., de
1981 a 1984; Diretor Superintendente
da Weg Acionamentos S.A., de 1984 a

1991 e, ainda, membro do Conselho de

Administração, de 1984 a 1989 e Pre

sidente do Conselho Consultivo da WEG

S .A., de 1989 a 1994.

IyaW EG as coisas não aconteceram e

não acontecem ao acaso. Cada passo é
minuciosa e estrategicamente planejado
e sua implementação é conduzida com

disciplina férrea. E a mais notável de

todas, as suas ações relaciona-se ao ser

humano, caracterizando-a como uma

verdadeira usina de talentos, onde são

reconhecidas e respeitadas as diferenças,
poten-cializandoas de forma sinérqica.

Diferenças estas reconhecidas tam

bém na maneira de ser de seus fun

dadores, que me atrevo, de forma res

peitosa, exteriorizá-Ias:

WERNER RICARDO VOIGT

Reflexivo, comedido e dócil; estudioso e dotado de ra,

ciocínio lógico muito apurado, do alto de sJeu's conhe,
cimentos técnicos e com o seu elevado senso de praticidade
e economicidade, revelou-se no ponto de equilíbrio,
contrapondo-se educada e pacientemente as posiçõel
extremadas.

EGGON JOÃO DA SILVA
Visionário, carismático e obstinado, austéro e

discipl inador, conquistou desde o primei 1'0 momento, pOI
seus atributos pessoais, o -reconhecirnento de seus parei
como líder natural para vcomandar o incipiente
empreendimento de outrora, ,�transformando-a., nesta
notável W E G que todos ap rendemos a adm i l'a'I'; ,

;,.,' ;,�
\i:

GERALDO WERNINGHAU� "
'

OGER
A

Muito mais segurança

Jaraguá .d.o Sul

Determinado, homem de ação e de real izações, COl11lUa

obstinada persistência e dedicação, soube como pOUCOI,
formar times e comandá-los com fi rrneza, teve C0l110

traços fortes a austeridade, a lealdade e a imparcialidade,

Assim eu vejo a W EG"dos idos de 1961 até os dias de hoje,
nestes seus quarenta e dois anos de exitosa existência,
tornando-se neste curto espaço de tempo numa autêntica
multinacional brasileira,

'

,I,�I.I

J

Jornalista responsável: Carolina Tomaselli - Fotos: Cesar Junkes/Cl) Vick Bartel/CF; Arquivo CP e Arquivo Weg - Paginação Eletrônica: Vinicius Schane
CORREIODOPOVO Opto. Comercial: 371-1919icomercial@jornalcorreiodopovo.com.br - Fotolito: Cromoarte Criação e Fotolitos - 376-0816 - Impressão: Gráfica e Editora CP - 370-7919
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fJierner, Eggon e Geraldo

Primeira sede da empresa, instalada em um imóvel alugado na Avenida Getúlio Vargéls

DUTRA
Consultoria

WWw.dutraconsultoria.com.br Tel/fax: (47) 371-6241
R: Mal. Floriano Peixoto, 10 -' Centro - jaraguá do Sul - SC

Coln um capital inicial de Cr$ 3.600,00 o equivalente a US$ 11.726 ou a

três fuscas,' na época Werner Voigt, Eggon João da Silva e Geraldo
Werninghaus começaram o promissor empreendimento, a Eletromotores

Jaraçuá, registrada em 30 de junho de 1961.
A empresa iniciou suas atividades no dia 16 de setembro de 1961 com a

instalação de máquinas para a produção do primeiro motor. A Eletromotores

Jaraguá foi instalada em um imóvel alugado na avenida GetúlioVargas, 667,
no centro de Jaraguá do Sul.
O expediente da WEG, nome representando as iniciais dos trêssócios e que em

alemão significa "caminho", começou na sequnda-feira.tdla 18, às 7 horas.
Nos dois primeiros anos de atuação os obstáculos foram muitos, pois o

mercado de motores elétricos era constituído por marcas conceituadas como

Arno, G E, Búfalo, Brasil e Paulista: As primeiras vendas foram feitas em

Santa Catarina e em São Paulo, onde a WEG comercializava diretamente com

os consumidores, devido as dificuldade de transporte, comunicação e a

desconfiança na nova marca.

Visando expandir a produção, os fundadores instalaram duas novas empresas
no início de..J.963: a Saweg, com a participação de Samir Mattar, para
produzir reatores e transformadores para geladeiras, e a Nina, fábrica de

máquinas de lavar roupa, que tinha como sócio Eugênio José da Silva, irmão
de Eggon. Os dois empreendimentos foram desativados em 1967.

Com o crescimento nas vendas, os sócios decidiram pela criação de um parque
fabril próprio, que foi instalado na rua Venâncio da Silva Porto, próximo à
sede alugada em outubro de 1964 .

. Seguindo um processo industrial compatível com os novos tempos, a WEG deu
um salto em tecnologia e iniciou o treinamento contínuo de seus

colaboradores, O aprimoramento tecnolóqicopossibilitou a construção dos

primei ros equipamentos de produção: máquina de injetar retores, forno de
ferro fundido a óleo para tampas e carcaças e máquina de estampo progressivo
para cortar chapas de retores e estatores.

Com a instalação do parque fabril próprio, a partir de 1965 a empresa viveu

transformações na área industrial com a introdução de novos sistemas de

produção. A falta de mão-de-obra qualificada exigiu treinamentos, que foram
feitos pelo professor espanhol Antônio Serrano de La Pena. E, em 1998, foi

.
criado o Centro de Treinamento, para atuar na formação de jovens e adultos
em cursos profissionalizantes.
Os próximos anos foram caracterizados por um grande crescimento, que
exigiram da WEG volumes maiores na produção de motores elétricos. Os
fundadores foram à Alemanha em busca de tecnologia e, em dois anos, a linha
de montagem recebeu o que havia de mais moderno, tornando imprescindíveis
a criação de novos setores e a ampliação do parque fabril. Neste período,
foram montados vários laboratórios que deram origem ao Centro Tecnológico.
Em 1970, foi lançado um novo motor de alta qualidade, resultado do uso de
modernos e sofisticados equipamentos, que surpreendeu o mercado brasileiro.
Na primeira década de atuação, a WEG passou a figurar entre as principais
empresas brasileiras, consolidando-se no mercado interno, com filiais em São

Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Belo Horizonte.

1
�

J

A publicação Notícias
WEG surgiu em 1969.

Primeira edição da WEG em

Revista, lançada em 1999
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"

o IMPULSO A

Ricardo Junges é um exemplo de
colaborador que iniciou sua
carreira profissional através do

Centroweg (Centro de Treinamento
WEG). Assim como grande parte
dos atuais colaboradores da WEG,
foi aluno do Centroweg entre os

anos de 1998 e 2000.

E;le diz que soube do Centro por

acaso, quando estava na casa de
um amigo que comentou que iria
fazer inscrição. "Me interessei e

fiz os testes com meu amigo. Nós
dois acabamos passando e fazendo
o curso juntos", comenta.
Daí para frente iniciou um período
intenso de estudos, divididos em

aulas teóricas e práticas sobre

mecânica, área que havia optado.
Além de real izar o curso

gratuitamente, também recebia,
uma ajuda de custo. Ricardo

explica que passou a gostar do
curso somente no decorrer das

aulas, então decidiu ir até o fim.

Assim, no dla dois de feverei ro de

1998, foi contratado para
trabalhar no setor de manutenção,

onde continua até hoje. Em

janeiro de 2001, durante a

formatura, Ricardo foi

homenageado como aluno

destaque MM36M (Menores
Mecânica Turma 36

Manutenção). Ele recorda que
as notas tiradas acima de oito

permitiam que os alunos
levassem para casa a peça que
haviam fabricado, assim como as

melhores médias figuravam em

um quadro com os nomes

exposto no Centro. "Isso nos

motivava", afi rma.
Também com o apoio da

empresa, fez um curso de dois
aROS para Técnico em

Eletromecânica no Senai, onde
cerca de'80% do valor total foi
custeado pela WEG.
Atualmente Ricardo cursa a l'
fase da faculdade de Tecnologia
em M ecân i cal na U nerj, após ter
passado na 2' colocação no

vestibular. A WEG contribui com
50% da mensalidade.
Ricardo explica que todo o

carreira profissional

Ricardo com um dos trabalhos
desenvolvidos durante o curso, um

prisma regulável

esforço valeu a pena, pois J

consequiu comprar um carro e

adquirir inúmeras coisas. "Maso
que mais'valeu a pena é que me

tornei um profissional, um

Manutentor Mecânico",
acrescenta.
Sobre o futuro, o jovem Ricardo
tem planos bem definidos: "Quero
terminar a faculdade e atuar

numa área de engenharia dentro

da WEG( de preferência". E

reconhece: "Toda minha

experiência profissional dependeu
do Centroweg".

Apresentamos cumprimentos pelo
transcurso do 42° aniversário do

Grupo Weg, formulando votos de
muita prosperidade para o belíssimo
Museu Weg, que só tem a acrescentar

�o desenvolvimento de Jaraguá do Sul.

Rua Donaldo Gehring, 135 -

Fone (47) 371-7511/Fax: (47) 275-1820 -

Jaraguá do Sul- se
Home Page: www.cassuli.adv.br
e-mail: cassuli@cassuli.adv.com.br

Cassuli Advogados Associados S/C

oxn/sc 397/99

oto
Jaraguá do Sul
R. Adélic Fisher, 239 - Centro - 371-2999
R. Walter Marquardt, 7'27 - Barrei - 370-8800
Guaramirim
R. Irineu Vilela Veiga, 135 - Centro - 373-3080

�
RONDA
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PRIMEIROS
funcio

.

O primeiro colaborador registrado é

.

Honório Pradi, que iniciou o expediente em 18

de setembro de 1961, juntamente com Waldir

Lesmann, Dalbergio Elísio e um adolescente de
16 anos, Udo Voigt, nas funções de servente

geral, que se destaca na WEG Máquinas.
Vicente Donini, adolescente em 1962,

auxi I iava nos serviços externos. N o ano

seguinte foi admitido no escritório. Em 1965

chegou à diretoria de Vendas e mais tarde à

superintendência da W EG Acionamentos.

Desligou-se da empresa em 1993 para dirigir a
Marisol .

.

OUo Kutscher de Ollvelra.Tassessor desde

1966, iniciou na contabilidade financeira e

custos, chegando a diretor Administrativo em

1967, onde permaneceu até .1973.
Eugênio José da Silva, com a extinção da
fábrica Nina, assumiu o cargo de diretor de
1963 a 82, como responsável por suprimentos,
construções, materiais e reflorestamento.

Reiner Modro, admitido em 1962, aos 16

anos de idade, desenvolveu uma longa carrei ra,

alcançando a diretoria de Produção em 1978 e

Veículos, peças e serviços
uu

Rua Francisco Fischer, 100
Centro • Jaraguá ..do Sul
FONE: (47) 37,.2",·

, ...

nanes
a superintendência da WEG Máquinas em 1986,
desl iqando-se da empresa logo em seguida.

Douglas Conrado Stange chegou 'em 1967

para empreender uma carrei ra nas áreas de

contabilidade e custos, chegando a diretor de
Controle. e Comercial e às superintendências das
unidades de Motores e Exportadora.
Destacaram-se, ainda, outros diretores como

Henrique Berqan, Euclides Emmendoerfer,
Nelson Driessen e Adolfo Reimer.

O primeiro engenheiro, Moacyr Rogério Sens,
.

foi admitido em 1968. Com seus conhecimentos

técnicos, alcançou a diretoria Industrial, em

1980, tornando-se diretor Técnico e

superintendente da WEG Motores.
Samir MaUar, pioneiro em vendas, dirigiu a

filial de São Paulo, onde introduziu (os motores

WEG. 'Os primeiros representantes foram Paulo
Donini, inicialmente em Santa Catarina e depois
no interior, de São Paulo, bem como Rodolfo Piaz

(SC), Darcy Moreira Campos (RS), Adolicyr
Cardoso (SP), Joel Fraga Toledo (MG), João

Henrique Plewa (SP)' Wilson Rebelo (SP) e

Grilando de Oliveira MoUa (PR).

=
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HISTÓRIAS DE
um representante WEG
'Admitido em março de 1967, Wilson Rebelo foi um dos

primeiros representantes comerciais da WEG, Durante os 15

anos que trabalhou ria empresa, atuou na região de Ribeirão

Preto, no interior de São Paulo.
No período em que a marca começava a dar seus primeiros
passos no mercado brasileiro, Rebelo conta que quando se

apresentava como representanteWEG, ninguém a conhecia.
"Perguntavam o que era", comenta: E acrescenta que, para
conseguir vender os motores da empresa jaraguaense, tinha
que montar um conjunto de bomba com peças de um

fabricante deJoinville.
Uma estratégia utilizada par Rebelo e que fez com que se

tornasse um dos principais representantes da empresa, era
pedir a amigos representantes de outros produtos que fossem
alternadamente a uma determinada loja e pedisse os motores

WEG, como se estivessem interessados em comprá-lo. Assim,
após três dias de procura; Rebelo comparecia aquela empresa
e fechava o negócio. "O comprador achava que estava

perdendo vendas, então fazia o pedido", esclarece. Além
disso, o representante também fazia um investimento

particular: distribuía parte de sua comissão para os
balconistas das iojas para que dessem preferência na venda
dos motores WEG.

'

Quando saiu da WEG, em 1981, suas vendas ultrapassaram
90% do mercado da sua região. "Sempre priorizei a
honestidade junto aos clientes", completa afirmando que o

representante é a imagem da empresa no mercado. "Se o

representante fosse caloteiro, a WEG conseqüentemente
.tarnbérn seria",

Comparando a W EG de hoje com o período em que nela

atuou, Rebelo afirma que' a atuação do representante é mais,
cômoda. "Hoje o mercado é comprador, o cliente vem atrás

A CRYOVAC sente-se orgulhosa
,

em compartilhar, 'ao lado da WEG, a
passagem destes 42 anos de história,
marcados por mui to trabalho e dedicação.
Como parceiros dessa importante empresa,
prestamos também nossa homenagem à

inauguração do Museu Weg.

SealedAir

. ESPECIALWEG

,

Wilson Rebelo; ",Eu acredito na WEG"

da WEG. Naquela época não", anuncia.
Rebelo atribui o crescimerito ordenado e sólido da WEG
à organização, honestldade, seriedade, qualidade e à
confiabilidade dos clientes na marca, "principalmente
depois' de formar uma Rede de Assistência Técnica

Nacional", exemplifica. Quanto aos três fundadores,
comenta que o maior exemplo deixado por elesfoi o
humanismo e a slmpllcldade.v'pois sempre foram as

mesmas pessoas e continuam agindo da mesma forma".
Na época, uma concorrente ofereceu a ele cinco vezes o

seu salário, além de carro e custeio para despesas, pois
era urna das maiores fabricantes de motores do Brasil,
enquanto a WEG estava apenas começando. "Não
aceitei o convite, pois acreditava na ascenção da WEG.

,
Agi acertadamente, pois aquela empresa acabou
fechando anos depois, e a WEG dominou o mercado".

'Hoje, vendo a empresa de fora para dentro, como
cidadão jaraquaense, Rebelo acredita que a W EG será a

maior do mundo em poucos anos. "É pela credibilidade
e qualidade, e não questão de preço. Eu acredito na

WEG", finaliza.

CRYOVAC®
Food Packaging Systerns

CRYOVAC BRASIL LIDA.

(47) 372·9300
R: Joaquim Francisco de Paula, 4670
Chico Paula -Jaraguá do Sul - SC
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JARAGUÁ DO SUL
'

- (47) 276-03321
e-mail: darpe@netuno.com.br

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - (47) 367-0359
GOIÂNIA - (62) 223-3733
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AMAIOR DA

Milionésimo motor fabricado em 1975

Em 1972, a previsão era de triplicar a

produção em três anos, através da execução
de um ambicioso projeto de expansão, que

incluía uma moderna fundição, novos

equipamentos e máquinas para a usinagem e

ferramenta ria.

Com estas modificações, a W E G tornou-se a

principal empregadora da cidade,
recolhendo 18% do ICMS de Jaraguá do

Sul. No mesmo período, criou as filiais de

Recife e, e� 1978, de Porto Alegre, São

Paulo e Belo Horizonte.

Em 1973, a empresa precisou novamente de

maior espaço físico, pois os 30 mil metros

quadrados e os 7 mil de área construída não

comportavam a voracidade de crescimento.

Então foram adquiridos mais 400 mil

metros quadrados no principal acesso de

Jaraquá do Sul, onde se iniciaram as

construções do parque fabri I II, que entrou

em operação no início de 1974.

Já com planos para conquistar omercado internacional,

a WEG participou das principais feiras eletrceletrônicas

no exterior e criou uma empresa na Alemanha, a Jará.

Três dias antes do 14° aniversário, em 13 de setembro

de 1975, saiu da linha de montagem o milionésimo

motor elétrico, conferindo à WEG o título de maior

fabricante de motores elétricos da América Latina e

líder das exportações brasileiras do produto.
Para dar continuidade à evolução tecnológica, a partir
de 1976 foi construída a nova fábrica III, responsável

pela produção de motores de 60 a 500 cavalos. E, em

1979, su rqe a central de processamento de chapas.
Tanto avanço exige a junção dos laboratórios físico

químico, metaJográfico, elétrico, mecânico e de

metrologia, dando origem ao Centro Tecnológico, que
reúne também as áreas de projetos e normalização. O

objetivo era o de "extrair, absorver e fixar tecnologia",
trinômio imprescindível ao desenvolvimento

industrial.

CORREIO DO POVO 7
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Amerlca Latina

Pis
Fone:

"

ln Q S 371-0277

Av. PrefeitoWaldemar Grubba, 2222 � Vila Lalau - Jaraguá do Sul 37 1 -0274
Fone/Fax: '
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NOVOS
'Rumos
No início da década de 80, a WEG repensou sua

estratégia empresarial e começou a planejar o

futuro, em busca de resultados programados. Por
duas décadas, a empresa conviveu com crises da

economia brasileira e oscilações de mercado,
contornadas com ações ágeis e risco calculado ..

Resolveu, então, diversifi'car a produção, que não

, podia permanecer restrita aos motores elétricos. Era

preciso complementar, agregar tecnologia e solução
elétrica e eletrônica aos já conhecidos motores. Foi

aí que surgiram novos e grandes investimentos,
através da ampl iação da estrutura já existente e da

criação de novos complexos industriais.

Assim, em janeiro de 1981 foi instalada a WEG

Acionamentos, apta a produzir componentes
eletroeletrônicos e promover a engenharia de

aplicação para sistemas, firmando-se no comando e

proteção de motores.
.

Em junho do mesmo ano surgiu a WEG

Transformadores, destacando-se no ramo de

transformadores de distribuição e força, com uma

farte presença nos mercados de geração, distribuição

ESPE,CIAL WEG TERÇA-FEIRA, 16 de setembro de 200J TI

AREA:
12.000.000Mg
PINUS

A WEG Florestal é responsável pela produção de matéria-prima para a empresa

e transmissão de energia elétrica.

A WEG Máquinas iniciou em agosto de 1981, com a

produção de máquinas elétricas girantes de grande porte,
direcionada principalmente aos segmentos de mineração,
petroquímica, usinas, papel e celulose. A nova empresa

absorveu também a produção de motores de corrente

contínua e de média e alta potência, além de geradores de

energia.
Visando atuar no segmento' de tintas e vernizes industriais,
em novembro de 1983 foi inaugurada a WEG Química, em
Guaramirim. E para suprir-se de matéria-prima, a resina de

pinus, foi instalada a WEG Florestal.

Com a escalada da expansão que chegou ao exterior, a WEG

passou a vender1ecnologia própria à

associada Eletromotores Yaracuy, da

Venezuela, que começou a produzir
motores elétricos a partir de dezembro

de 1984, com know-howda WEG.

Já em 1988 foi instalada a WEG

Automação, no pólo tecnológico de

Florianópolis, que foi transferida parao

parquefabril de Jaraguá do SuL em

1993, estruturando-se no mercado de

eletrônica de potência, instalações
industriais, automação e controle de

processei industriai s.

ós da Vêmais Mídia Externa nos sentimos honrados em

participar do desafio de reproduzir os principais fatos que
marcaram a história da WEG; uma empresa jaraguaense
que acreditou na força transformadora dos seus
colaboradores e que, com trabalho, disciplina e

perseverança, foram vencendo asdificuldades para se

tornar a maior empresa de motores do. mundo.

Muito mais que papel, tinta, laminação, adesivagem
de textos nas paredes, estamos ajudando a

'

escrever mais uma página dessa história. Museólogos,
arquitetos, designers, marceneiros, eletricistas, pintores,
mecânicos e outros profissionais se juntam para montar

um grande quebra-cabeça: o Museu WEG, uma história
que não termina por aí.

.

�
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os DIRIGENTES
A partir de março 1989, Décio

da Silva, filho de Eggon, -

assumiu o cargo de presidente
executivo da WEG, definido

através de uma votação entre os

executivos e parentes d.i retos
dos fundadores.
Até chegar à presidência, Décio
preparou·-se profissionalmente.
Fez parte da primeira turma do

Centroweg' (Centro de

Jreinamentol e formou-se em

engenharia mecânica e

administração. Durante 10

anos, exerceu diferentes funções
e cargos na WEG, e estagiou em

empresas similares na

Alemanha e Itál ia.
Da mesma forma; após a

seleção do principal executivo,
foi definido o papel dos
antecessores. Eggon João da Silva, junto
com os sócios-fundadores, Geraldo
Werninghaus e Werner Voigt, e ainda o

vice-presidente Gerd Edgar Baumer,
passam a integrar o Conselho de

Admiriistrâção, inicialmente em tempo
integral, assumindo outras atividades
dentro e fora da empresa.

REDE CHEVROLET

���
CONTE COMIGO

Déciô da Silva, presidente executivo do Grupo WEG

Nildemar Secches, da Perdigão e Edson Vaz
Musa, da Rhône-Poulenc também passaram a

compor o Conselho de Administração.·
Entre outras personalidades, já integraram o

conselho, Antonio Carlos Konder Reis, Paulo
Konder Bornhausen, Oswaldo Colin, José
Lifschits, Eugênio da Silva, Marcos Henrique
Buechler e Vicente Donini.

Rua: Mal. Deodoro Fonseca,,557
Centro - Jaraguá do Sul
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NOSCINCO
continentes

Com o objetivo de ser líder mundial partir da Bélgica. Mas'
em motores elétricos industriais, a percebendo a neces-'
partir de 1991 a WEG iniciou um pro- sidade de criar uma

grama arrojado de internaciona- filial própria em cada

lização, instalando filiais. próprias nos país, abriu sucessivamente empresas na Ale
cinco continentes. manha, na Inçlaterra e, em 1998, instalou mais

Inicialmente, criou nos' Estados três filiais européias: na França, Espanha e na

Unidos a WEG Electric Motors, para Suécia, visando aumentar a participação no

atender diretamente os fabricantes de mercado mais disputado e exigente do mundo.

máquinas e equipamentos, além de cap- Em 2001, instalou-se na Venezuela e Itália.
tar as tendências tecnológicas no maior

.

Também chegou à Ásia, com a WEG Japan,
mercado mundial de motores elétricos. em Tóquio, para medir força com os

Ampliou, ainda, o �sistema de' competitivos- fabricantes asiáticos de motores

distribuição para o México e Canadá, elétricos. No emergente mercado da Oceania,
aproveitando a formação do mercado instalou a WEG Austrália, tornando-se uma

comum do hemisfério Norte, o Nafta. rede global de negócios, quê soma atualmente
Para cansai i dar sua posi ção no sessenta países.

Mercosul, a WEG Equipamientos Elec- Assim, a década de 90 foi marcada por um

tricos chegou .à Argentina em 1994, 'extraordinário crescimento na produção de
onde assumiu a liderança do mercado .rnotores elétricos, com a ampliação das ex

com o parque fabril em San Francisco. portações e a consolidação definitiva no mer-

.

Em 1992, a WEG decidiu criar uma cada brasileiro.

empresa para atender toda a Europa a

Tpcild
Eletroindustrial

Weg
sinônimo de sucesso nesses 4'2 anos

de história, que agora sera
registrada no Museu Weg.

Especializado em cartuchos poro impressoras
Garanti0, qualidade e economia.

Laboratório próprio - Um novo conceito em reciclagem

Rua: Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 83
Sala 1 • Centro· Jaraguá do Sul • SC Fone/Fax:376·3869
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APós 43 anos de atuação, a W E G ai cançou o posto de mai o r

empresa da América Latina e a maior do mundo no ramo de

motores elétricos instaladaem um único parque fabril.
-

Presente em mais de 50 países nos cinco continentes, a
WEG quer mais: até 2007 planeja ser a maior do mundo.

Em sua segunda geração, a administração no molde familiar

sempre teve uma ampla participação no mercado mundial.

Possui cinco parques fabris no Brasil e quatro no exterior

dois na Argentina, um no Méxlcoe em Portugal -, além de

representantes, distrlbuidores, revendas integradas e

assistência técn i ca.

Em 2002, o Grupo WEG investiu R$ 83 milhões na

expansão e modernização dos parques fabris, 80% nas

unidades do Brasil e 20% no exterior. Em Portugal, a WEG

adquiriu a 4' fábrica de motores elétricos, com o objetivo de

consolidar sua posição no mercado europeu. Para este ano,

está prevista a construção de uma nova un idade fabri I de

18.750 m', no México, para a produção de motores

industriais, monofásicos e de geradores, com um

investimento de U S $ 11 mi I hões.
.

Em pesquisa e desenvolvimento tecnolóqico, como o

aprimoramento e o lançamento de novas linhas de produtos
e o atendimento a encomendas de produtos engenhei rados e

especiais, foram investidos R$ 20,5 milhões.
Os resultados destes investimentos refletem-se 'no lucro da

empresa que, em 2001, atingiu o primeiro faturamento
bilionário de sua história, R$ 1.268,9 rnrlhôes. já em 2002,
esté número saltou para R$ 1.534,9 milhões, um aumento

de 21% em relação ao ano anterior. O lucro líquido cresceu

25%, chegando a R$ 220,3 milhões em 2002 .. No mercado

interno, os segmentos de automação industrial e energia
contribuíram .para esse resultado. já o mercado externo foi
favorecido pelo câmbio nas exportações.

ESPECIAL WEG CORREIO DO POVO 11
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"Para nós, um orgulho ter projetado, parte desta história. "
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WEG CONQUISTA PREMIO
FGV de Excelência Empresarial

®
P LÁST I c=; c::> s

ZANOTTI
(47) 379- 1309

Rod. Guilherme Jensen, Km 58 - Massaranduba - se

No dia l° de setembro, o Grupo
WEG recebeu o Prêmio FGV de
Excelência Empresarial', como
reconhecimento pela
competência e eficiência
empresarial. Concedido
anualmente desde 1991, o

prêmio é destinado às 12

empresas classificadas na

pesquisa "As 500 Maiores
Sociedades Anônimas do
B rasi I", aval iadas pela
DGD/IBR E (Divisão de Gestão
de Dados do Instituto
Brasileiro de Economia).
As 12 S.A foram selecionadas
levando-se em consideração o

desempenho econômico
financeiro em 2002, além da
regularidade e a tendência de
seus resultados nos últimos três
exercícios.
O di reter presidente da W EG,
Décio da Silva, recebeu o

A trajetória do Grupo WEG é caracterizada
por prêmios nos mais variados segmentos

prêmio em cerimônia realizada em São

Paulo, que contou com a presença do
Ministro do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior, Luiz Fernando
Furlan.

. As novas idéias geram o sucesso
das grandes empresas e a Weg,
aos 42 anos, teve uma idéia

. brilhante de criar o Museu Weg.
Iniciativa, que só' tem a contribuir
para o desenvolvimento cultural

de nossa cidade

Embalagens
Fone/Fax: 371·1711

R: Preto José Bauer, 1300 - e-mail: lulimar@lulimar.com.br
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ebm Motores Ventiladores Ltda São Paulo
Tel.: +55-11-4138 5090 www.ebm-brasil.com

Nós, da ebm Brasil, sentimo-nos honrados em fazerparte do grupo
de fornecedores da Weg Indústrias S/A e gostaríamos de parabenizá
los pelos 42 anos de sua existência; contribuindo significativamente

com o desenvolvimento da indústria brasileira.
Também aproveitamos a oportunidade para parabenizá-los pela
belíssima contribuição à cultura brasileira, com a inauguração do

Museu Weg, que conta um poucp da história de uma empresa que tem

orgulho de ser brasileira:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.

PARABÉNS, GRUPO WEG! .

Nossa homenagem pela passagen desses 42 anos

de iniciativéJs, como a funda�ão do Museu Weg,
que marcam sua trajetória de sucesso'lI.

""
.

Companhia Brasileira de Alumínio

V Votorantim

.

Rua Anfiláquio Nunes Pires, l2l2 - GaspariSC - Fone: �1-"2.5m

---www.aluminioeba.com.br.--

',O.•·· 't-l�,. . "

R: Manoel' Francisco da Costa, 2620 - Vieiras - Jaraguá do Sul- SC - lel. (47) 370-550L

'\

,

·WEG, 42 ANOS UMA MARCA DE SUCESSO!
E MARCA, NO MUSEU WEG, O SUCESSO AO, LONGO DESSES 42 ANOS

Member IMC Group

,

R: Bela Vista, 77 .: Centro _ Sã,o Bernardo do Campo _ 'SP Tel.: (11) 4123-3200 . Fax: (11) 4123·1009·

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Weg,
'42 anos de prosperidade!!!
Esta data, marca a construção

do Museu Weg, obra que
retrata os esforços de quem

acredita num sonho.

parabéns

www.eslanciaribeiraogrande.com.br
(411 215-1995 - reservas@eslanciaribeiraogrande.com.br

ilhabela@ilhabela.ind.br 370-4135
Rua: José Teodoro Ribeiro, 1967 - Ilha da Figueira - Jaraguá do Sul - se

PARAFUSOS E FERRAMENTAS

Ribeirão Grande
Hotel Estância

i
'

Ferramentas, Máquinas- Rodízios
Máchos.:��Uxas - Churnbadores
\' " �

.

..'
'

Serias :. Brocas-'Rebites

Tel/Fa'x".:" 37-1-0041
vendas@siparferramentas.com.br
,R: Domingos da Nova, 330
Centro - Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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{fonzq-�}do- trabafho.- e

dedicação-��do-�rP�
f:/}ek��42 {Z.IUM/�

dedicação-��
�do-Vakdo-.!T� nossa.

� f:/ oocoe�muiáJ.-&tCe&W--
\ '

Prefeitura Municipal de Corupá

GUARAMIRIM
ADMINISTRAÇÃO 2001 - 2004

'

Trabalho e Transparência

.���

Weg42 anos

NESTA DATA TÃO MARCANTE. DEVEMOS VOLTARAO

PASSADO E AGRADECER'OS SÓCIOS-FUNDADORES
DAWEG E roDA SUA ATUAL E ATUANTE,DIREÇÃO.

QUE COM TANTA DETERMINAÇÃO ESTA

ETERNIZANDO SUAmSTÓRIA NESSE MONUMENTO

QUE MUITO ORGUUIA TODOS OS JARAGUAENSES:

Museu Weg
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A restauração preservou os aspectos antigos do prédio, onde funcionou a primeira sede da empresa.

Um novo conceito

Neste ângulo, a nova construção do prédio, que ampliou a estrutura de 200 para 960 m2

CORREIO DO POVO

r

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Alcioní Macedo Canuto, técnica em museologia

Para trabalhar no projeto, Alcioní - a única técnica em musecloqla
da região - foi .dispensada da Prefeitura de .Iaraquá do Sul e de
outros trabalhos, para atuar excJ.usivamente no Museu WEG.
Acumulou experiências no Museu Municipal "Emílio da Silva",
considerado pela Fundação Cultural um dos mais bem produzidos
de Santa Catarina, visitou museus interativos na H ungria e Áustria
e, no Brasil, teve como referência os Museusda USP
(Universidade do Estado de São Paulo) e da PUC (Pontifícia
Universidade Católica).
A restauração preservou os aspectos antigos do prédio, onde foram
construídos outros dois pavimentos de 760 metros quadrados, que
oferecem mais de 30 atrações diferentes. O primeiro piso traz um,

espaço para exposições, itinerantes e outro permanente com

máquinas, equipamentos e fotografias antigas da história da '

empresa. Possui, ainda, uma praça educativa e uma sala
multimídia. O segundo pavimento oferece, entre os diversos
ambientes, uma sala de café, biblioteca e espaço tecnológico.
"O que existe dentro da museologia moderna é que o museu deve
levar mensagem e crítica", explica Alcioní, dizendo que não se

admite que o Museu seja apenas contemplativo. Nesse sentido,
cada elemento presente no Museu foi discutido e racionalizado
como, por exemplo, a existência do elemento cobre, componente
presente no motor. "Você tem que abri r e motor e ver nele um

coração pulsando, para que ele demonstre o fruto do trabalho
humano", exemp I ifi ca,
O arquiteto responsável, Reinhard Conrads, explica que a

'arquitetura fdi definida na medida em que os cenários foram sendo
modelados, onde o resultado é um ambiente contemporâneo,
dinâmico e repleto de elementos georii_éti"icos. "É um espaço muito
complexo, que mostra desde avanços tecnológicos até o ser

humano em.seu ambiente de trabalho", analisa Conrads.
Segundo Alcioní, com o lançamento do Museu WEG Jaraquá do
Sul está respondendo aos anseios da comunidade, que sempre
procurou manter sua identidade através de eventos que preservem
a cultura local. "Queremos fazer do município uma referência no

estado", comenta.

Na parte externa, a primeira fonte de energia para os

colonizadores, a roda d
'

água

Réplica de uma linha de montagem feita pelo primeiro
engenheiro da WEG, Moacyr Rogério Sens, em 1968

Primeiras publicações da WEG, e as primeiras máquinas
de escrever utilizadas na comunicação interna

Através das cores, as crianças terão neste espaço aulas
interativas e poder,ão brincar com equipamentos eletrônicos

. D=tjChantel. t?!l

Uma pequena parte do acervo de motores históricoll
WEG, expostos sobre uma estrutura em estilo enx31

u
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ar

Biblioteca Walter Christian, que dá acesso

à Sala do Futuro com experiências interativas

,

42 anos de tecnologia para um único propósito:
A VALORIZAÇÃO DO HOMEM!

�(.)Cq�I�
,

: Fone: 275-4000

.'
e,

Parabenizando a empresaWeg e seus colaboradores
'�"���:t.��;< ';�'" ,Relos 42 anos de sucesso. '

§ '�'ltlk.\i?à{�,1i(: �

I. j, .. '"

'

"

<'

"

42 anos de dedicação e.trabalho, e a realização de um
eto tão marcante, quanto o Museu Weg,merecem ser

homenageados!

, Fone: 47 275-2779
Rua Gov. Jorge Lacerda, 169 - Jaraguá do Sul - se

MaU cpte um� um�'"

MaxWilhelm, 39 - Centro - Jaraguá do Sul
S/Fax:(47)3711922-3712209- 3718147
.hoteletalan.com.br - hoteletalan@netuno.com.br' R: GuilhermeWeege, 111- Jaraguá do Sul- se - E-mail: ieconti@netuno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Décio da Silva, presidente executivo da WEG

Segundo o presidente executivo da WEG, Décio da Silva, o

maior legado deixado pelos fundadores é a cultura de

valorização às pessoas. "É isso que queremos preservar com este

Museu"; declara. Também comenta que o resu Itado do
investimento nas pessoas não acontece da noite para o dia como,
pôr exemplo, o Centro de Treinamento, que Eggon, Werner e

Geraldo iniciaram há 33 anos.

Décio explica que o foco do Museu está nas crianças, pois

DO

o futuro
querem preparar os futuros colaboradores da W EG para que
entendam a história da empresa e a valorizem. "A tecnologia e a

estrutura física evoluem, mas o princípio e a cultura são' valores que
não se perdem", analisa. Neste sentido, será feito um trabalho focado
nas escolas, que visitarão o Museu, utilizando os espaços temáticos
para aulas de história e geografia, por exemplo.
O presidente da WEG ressalta, ainda, que as ações da empresa são

planejadas em longo prazo, e que muito pouco se resolve num curto

espaço de. tempo. "O que colhemos hoje são sementes plantadas no

passado", diz. E cita como exemplo a exportação que a W�G iniciou
na década de 70, antecipando-se a muitas empresas. "Foi uma visão
em longo prazo e uma questão chave para o crescimento e

'

estabilidade da empresa hoje", analisa.r

Parabéns Weg,
, por nos levar a uma viagem,
na história dos motores

e pelos seus 42 anos.

370 O 101 Jaraguá do Sul

367 1655 Bal. Camboriú
394 5495 Indaial

www.cosmos.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Desejamos que a Weg prossiga ocupando
o justo lugar de destaque, conseguido através

do trabalho eficiente nestes 42 anos.

E toda essa trajetória de sucesso agora
esta registrada nesse novo

empreendimento:' O Museu Weg

E:iRUPPE'

NIEHOFF-HERBORN MÁQUINAS LTDA

RICANTE DE MÁQUINAS DE TREFILAÇÃO DE

0,1092 -Jd. Reginalice - Barueri/SP - Tel.: (11) 4198-4322-
www.niehoff.com.br / e-mail: diret@niehoff.com.br

/

Nos últimos 42 anos a Weg
r

encontrou até mesmo uma solução
para preservar parte de nossa história:

Parabéns Weg
pelos 42anos!

Parabéns Jaraguá do Sul

pelo Museu Weg!
CIIII&AS,!DOC!! IRISE ...:' "511

.

_- w _; _ ..

.,
.

-
.

Uma empresa co�o a WEG, que gerou tantos elementos da história da indústria Brasileira e social, nãopodia deixar de
ter um museu com registros de sua própria trajetória. Desde a criação do primeiro motor ao sucesso empresarial
desenvolvido nos seus 42 anos de' existência, a fábrica dB:.w;;iier Ri�ardo Voigt, Eggon João Silva e Geraldo

�
�

-

Werninghaus merece ser lembrada tanto por ....
seú passado' quanto por seu presente: o WEq Museu.

_;

-N o-s S Á
-

H O M E N A G E M

...

N

G
E

N

H

o
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o
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Nosso duplo Parabéns nesses

42 anos
E tem um presentão aí. ..

O Museu Weg
®

,
,

RETIMICRON

www.retimicron.com.br
refimicron@refimicron.com.br

Av. Minas Gerais, 438 - Nova Veneza - Sumaré - SP

Tel.: (19) 3864-2711 • Fax: 3864-1346
R: Sarmento L�ite nO 204 � São Leopoldo. Caxias do Sul· RS· Tel.: (54) 221·5966/Fax: 223·4834 �

,

,

.'

Desejamos que este novo empreendimento Cultural,
o

I

Museu Weg, guarde toda história de destaque conseguido
através do trabalho eficiente nestes 42 anos de atividades.

5EMIKRDNTel: (11) 4186-9500 ., Fax: 4186-3567
Av. InocêndoSeráflco, 6.300 - Aldeia - Carapicuíba - SP
E-mail: info@semikron.com.br - www.semikron.com.br innovation+service

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PARABÉNS, WEG!!!

Rua Ottokar Doerffel, 776. - 1 andar - Atiradores - Joinville/SC - 89203-001

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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•

I
Retentores

ra a
Qualidade do original

Rua CeI. Bento Bicudo, nº 1028 - Piquen '- São Paulo - SP - Tel: (11) 3975·1787 · Fax: 3998·9987
www.fibrama.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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RECONHECIMENTO
profissional é prioridade na WEG

. COLABORADORES

42 anos de experiência em inovações.
, .

A qualidade que se renova a cada ano!

Parabéns pela construção
do arrojado Museu Weg.

Fundição

(47) 338-1151
Rua Arno Delling, 440 - Bairro Itoupavazinha - Blumenau - se
E-mail: gammetal@gammetal.com.br - Home-page: www.gammetal.cotn.br

CORREIO DO POVO 21

Com cinco parques fabris instalados no Brasil,
Guarulhos (SP), Blumenau, Guaramirime
Jaraquá do Sul e quatro no exterior, dois na

Argentina, em Portugal e no México, o Grupo
W EG é responsável pela geração de mais de

11 mil ernpreqos.i,
A empresa que mais emprega ern.Jaraquá do

Sul também investe na qualidade dos

profissionais que contrata, não só através da

formação, como o Centroweg (Centro de

Treinamento), mas com incentivos financeiros.

Exemplo disso é o Programa WEG de

Qualidade e Produtividade, implantado em

1991, que distribui entre os colaboradores,
proporcionalmente aos salários, até 12,5% do

lucro líquido da empresa. A WEG e seus

funcionários definem as metas para cada ano,
onde o seu cumprimento serve de base para o

cálculo da participação nos resultados, O
-.

Programa faz, parte do modelo de gestão
participativa recomendado pelos fundadores da

. WEG, assim como a oferta de treinamento e

desenvolvimento e a abertura de oportunidades
de .crescirnento profissional,
No ano passado foi destinada uma média de

três salários a mais para cada um dos

colaboradores, num montante de R$ 30,2
milhõ�s. O superintendente da WEG Motores,
Moacyr Rogério Sens, afirma que a

distribuição dos lucros é urna recompensa aos

colaboradores por terem alcançado os

objetivos estipulados.

Cada ano que passa é uma grande conquista.

Chegar aos 42 anos é uma vitória

invejável, que orgulha os que

.

acompanham essa evolução.

E nada melhor do que um

museu para registrar

toda essa história

de sucesso da

Weg.

j
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TINDO

Alvés: "Eles acreditam e apostam nos colaboradores, fazendo investimentos em longo prazo"

Um dos colaboradores beneficiados com o PWQP (Programa WEG
Qualidade e Produtividade) é Sérgio Alves, que iniciou na empresa em 12
de janeiro de 1995, no setor de produção - bobinagem.
Natural do Paraná, Alves explica que lá comentavam muito sobre Jaraguá
do Sul e a WEG, sempre bem conceituada. Decidiu, então, tentar mudar
de vida estabelecendo-se em Santa Catarina. Quando veio para Jaraguá do
Sul, no entanto, não consegUiu empregar-se na WEG. Trabalhou por dois
anos na expedição da empresa metalúrgica João Wiest, quando novamente
tentou ingressar na WEG, "pois a empresa oferece muitos subsídios,
principalmente relacionados aos estudos", comenta.
Caril o auxílio e motivação do Sr. Erol, um funcionário do setor de
Recursos Humanos, Alves conseguiu realizar o sonho de ser colaborador
na maior empresa de motores da América Latina. Após um ano

trabalhando na bobinagem, foi transferido para o setor de expedição, onde
permaneceu por cerca de cinco anos. Há quase três anos, atua no PCP

(Programação e Controle de' Produção) da WEG Motores, cargo que
, conseguiu através do Recrutamento Interno, implantado pela empresa
como forma de valorizar seus colaboradores.

Alves, que tinha apenas o primeiro grau, retornou aos estudos no Colégio
Divina Providência, onde concluiu o segundo grau. "Foi o incentivo no

trabalho que me levou à estudar novamente", declara. A motivação no

emprego também fez com que Alves fizesse diversos cursos internos na

empresa, além de um Técnico em-Informática na Escola Técnica Federal. .

Atualmente, é acadêmico da 5a fase do curso de Marketing, na Fameg. Em
todos os casos recebeu auxílio da empresa para pagar os estudos.
Foi dentro da WEG que Alves conheceu a atual esposa, Valdina, que lá
trabalha há 15 anos. Juntos, os dois conseguiram concretizar diversos

.planos, como ter casa própria e carro. Alves explica que o PWQP é o

principal responsável pelas conquistas da família. "É uma renda que você

pode fazer outros tipos de investimentos", acrescenta.
Mesmo após oito anos de empresa, Alves ainda surpreende-se com a

atuação da diretoria da WEG. "Eles acreditam e apostam nos

colaboradores, fazendo investimentos em longo prazo", afirma.

A Caneri sente-se orgulhosa em homenagear
a Weg na' comemoração de seus 42 anos,

marcados pela solene inauguração
do Museu Weg. Parabéns!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Entre todos os colaboradores e dirigentes do Grupo WEG, Moacyr Rogério
Sens é, sem dúvida, um personagem de destaque. Sua história confunde-se

com a história da empresa que, na pessoa de Eggon João da Silva, retirou-o
literalmente de dentro da universidade para torná-lo peça fundamental da
maior empresa de motores elétricos da América Latina.

Este fato ocorreu em maio de 1968, quando então Moacyr era acadêmico da

Escola de Engenharia Industrial da U FSC (Universidade Federal de Santa

Catarina). Na ocasião, Eggon visitou a Universidade e assistiu a uma aula do

professor e diretor do curso, Caspa r Erich Stemmer, onde, sentado no fundo da

sala, o ídeallzador da WEG presenciou uma apresentação de Moacyr, em que

explicava pára a turma o projeto de uma fundição. "Só percebi que havia um

homem mais velho que os demais na sala", comentou sorridente. Terminada a

aula, o professor Sternmer chamou Moacyr em seu gabinete e, para a surpresa

do acadêmico, lá estava Eggon, que na verdade buscava um engenheiro para

sua empresa. Indicado pelo mestre, M oacyr recebeu um convite de Eggon para

fazer um estágio naWEG durante as férias de julho. Emocionado, Moacyr
explica que este foi um períodobastante marcante, pois seu pai estava
internado no Hospital de Caridade de Florianópolis "por 105 dias", como fez

questão de frisar, e lá acabou falecendo. Moacyr conta que chegou a comentar

com o pai que um homem de Jaraquá do Sul lhe fizera a proposta de trabalhar

numa tal de WEG, uma empresa de motores. "Meupai corrigiu-me, dizendo
que deveria ser algo relacionado à família Weege, que trabalhava com

açougue e não com motores".

Na verdade, seu pai estava equivocado. Em julho de 1968i Moacyr pisou pela
primeira vez na WEG, para atuar como estagiário. Na fundição, observou o

trabalho extremamente pesado e cansativo e procurou saber o que poderia
fazer para ai iviar o desgaste daquelas pessoas. Desenvolveu, então, um
carrinho de transporte de ferro gusa, um tipo de transportador para carreçar o

forno com o minério de ferro. Este foi o primeiro trabalho de Moacyr para a

empresa.
O segundo trabalho foi fazer uma prensa hidráulica, que o senhor Geraldo
havia pedido. "Eu e seu Werner fomos a um ferro velho local, compramos da
sucata um cilindro, uma bomba,e um tanque de óleo de trator. Com isso, fiz

Admitido em 1968, o engenheiro Moacyr Sens passou por quase todos os setores da empresa e

hoje é o Superintendente da WEG Motores

MOACYRSENS
I

competência e

profissionalismo
,

I
MUSEUiWEG

Ir.
.

�1. ,

PENSAR
I[

NDFUTURD.
't

SEM ESC3UECER

··'----�D_lE'�SSADCIIlll••��.

M�is uma vez .J.ar!tu. do Sul�briza

a informação e o ·.ont;eúdo cultural.

Com a inauguraçã doMuseuWEG,

mostra-Se cadavez mais a importância
dl

e a necessidade detalorizar o cidadão.
,ii

MuseuWE,G, novas janelas para o futuro.

uma prensa para prensar eixo de rotor", esclareceu Moacyr.
Quando estava desenvolvendo outro pr.ojeto, uma linha de montagem, seu
pai faleceu. Afastou-se da empresa por uma semana para cuidar dos
assuntos da família, pois era o mais velho de 12 filhos dos pais Vitória e

Carmem. Voltou para a WEG, trabalhou por mais uma semana e foi
novamente à Florianópolis para concluir o último semestre do curso.

Antes mesmo de terminar a faculdade, Moacyr foi chamado para trabalhar
na Weg, no dia 27 de novembro de 1968. O registro foi feito no dia dois de

dezembro, datas inesquecíveis para ele. "Fui o primeiro engenheiro da

Weg e o primeiro da turma arrumar um emprego", lembra emocionado.

Naquele ano, Moacyr afirma que a WEG Motores tinha 225 empregados,
que produziram 27 mil motores durante todo o ano. "Hoje, temos quase
11 mil funcionários, e produzimos 40 mil motores por dia", compara.
Nascido em 25 de setembro de 1943, no município de ltuporanga, Moacyr
compara Jaraguá do Sul quando se mudou para trabalhar e conta que a

cidade oferecia poucos atrativos de lazer e culturais. "Ia ao cinema e

assistia o mesmo filme várias vezes, pois aqui a TV estava começando a

chegar", diz. Após seis anos morando sozinho em Jaraguá, casou-se com

Albani Goulart, com quem teve dois filhos: Gabriel eFabíela, hoje com 26

e 24 anos, respectivamente.
Em 35 anos de WEG, Moacyr tem, além de ricas experiências, muitas
histórias pra contar, Uma delas foi sobre a viagem que ele e Eggon
fizeram à Europa a fim de comprar tecnologia pára a Weg III.

Começaram pela Alemanha e Suíça, onde Eggon tinha pleno domínio da.

língua alemã. Mas chegando à França, Eggon não falava francês e Moacyr
sabia apenas pedir sanduíche e vinho. Resolveram, então, ir num bar
comer e, quem sabe, assistir o jogo entre Brasil e Argentina. Após várias
horas com dificuldade de se comunicar, na hora de pagar a contá o garçom
viu Moacyr puxar uma nota de cruzeiros e perguntou: Vocês são

brasileiros? Por fim, o garçom que já havia morado no Brasil deu uma

garrafa de vinho para eles, que Moacyr carregou durante toda a viagem na
Éuropa. Antes de voltar para o Brasil, Eggon, no entanto, achou melhor
deixá-Ia com o motorista, para não ter problemas na alfândega por falta
de nota fiscal. �
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� ATUAÇÃO - Hoje, o engenheiro Moacyr Rogério
Sens é superintendente da Weg Motores, mas
passou por quase todas as áreas técnicas da

empresa. Trabalhou com projetos, controle de

qualidade e, desde 1978, é diretor técnico do

Grupo Weg, além de ter sido diretor da Weg
Automação. Nesta complexa trajetória
empresarial, ele conta que o maior prazer em seu

trabalho está relacionado ao aspecto social e não
ao técnico. \\0 desenvolvimento das pessoas é o

ponto principal. Um engenheiro pode ser o melhor
do mundo, mas tem que ser humilde, porque senão
tudo conspira contra você", comenta, ressaltando
também que a Weg conta com mais dê 500

engenheiros.
Atualmente; a Weg Motores tem seis mil
colaboradores e, além do superintendente, conta
com três diretores: Celso Siebert de vendas,
Sérgio Schwartz de logística e compras e Luís
Alberto Tiefensee na produção. Fora de Jaraguá
do Sul, a Weg Motores possui uma unidade em

Guarulhos (S P). A empresa, que produz motores
com potência de 1 a 500 cavalos, responde por
cerca de 60% do faturamento do Grupo Weg. Já a

Weg Máquinas, responsável por motores acima de
500 cavalos e qeradores, representa mais 10%.
Em 2002, a Weg Motores e Máquinas somaram

juntas cerca de 70% do faturamento do Grupo
Weg.

A' HISTÓRIA DE UMA EMPRESA
-

MEDE-SE PELA �ON.TRIBUIÇAO
. PARA AS GERAÇOES FUTURAS.

--

PARABEN$, WEG!

••

R: Campo Alegre, 49
Ilha da Figueira - Jaraguá do Sul - SC

leI/Fax: 371-3551 - e-mail: luki@netuno.com.br
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WEG amanhã

Nosso carinho e gratidão à Weg que soube com trabalho e

dignidade atingir 42 �nos de prosperid��et sempre zela�do
pelo sucesso, combinado com honestidade e respeito,
aperfeiçoando oêlaçoe com a comunidade-e oinculando no

municipio; o memorial de sua tr�ietôria: O Museu'Weg

Com o objetivo de ser a maior

fabricante de motores do mundo até

2007, a WEG inicia mais um ciclo de

expansão. A empresa adquiriu um

terreno de 438J mil metros

quadrados em Jaraquá do Sul para

abrigar um novo parque fabri I,
próximo ao Parque Fabri I II, que tem

atualmente cerca de 430 mil metros

quad rados. ,

A área total da empresa, com a nova

aquisição, será de 868 mil metros

quadrados. Para a ampliação e

modernização do Grupo, os

investimentos devem chegar a R$
132,2 milhões em 2003, dos quais R$
92,2 milhões serão destinados ao

Brasil e o restante ao exterior. Até

julho deste ano, R$ 57,3 milhões

foram investidos no Brasil e R$ 13,8
mi.lhões no exterior.
As mudanças começaram com o novo

prédio da administração da WEG
Motores (WMO), que fi cou pronto em

setembro. Com urna área de 5 mil
metros quadrados, o prédio também

passa a abrigar a administração da

WEG Exportadora (WEX). "O crescimento
,

da WEG estava exigindo um espaço maior.

A empresa está atendendo o mundo intei roo

As áreas de engenharia, de vendas e de

apoio à produção têm que acompanhar esse
crescimento", afirma o diretor

superintendente da WMO, Moacyr Rogério
Senso O local onde hoje funciona a WEX

passarápor uma reforma e receberá o

recém-criado departamento de Logística e

'Relações Internacionais.
Nonovo parque fabri,l, a primeira obra será
a de Serralheria da WEG Automação
(WAU), que inicia ainda este mês. já em

janeiro de 2004, deve começar a construção
doprédio da Expedição Mercado Externo

(W EX); com um depósito de contêineres
duas vezes maior que o atual. No mesmo

período, iniciam as obras da Injeção de

Peças de Alumínio (tampas e carcaças). A
partir de 2004 até 2006, uma série de

mudanças estão previstas na estrutura da

empresa, que terá uma faixa de 30 metros

de largura de mata nativa ao redor do novo

parque fabril e outra de 50 metros de mata

ciliar na margem do rio Itapocu, que passa
atrás do parque.

'

FATURAMENTO US$

US$ 2.000,000,00 _

US$ 1,000.000,00

US$ 500.000,00

US$ 100.000,00

US$ 50.000,00

1961 1970 1980 1990 2000

, Serlliços de transporles rolloviári s, armazenamenlo, logíslica e cargas em ge,a' compleras pata "0" Brali'.

Ano

. !
MATRIZ: JARAGUA D(j) SUL - Av. Pref. Waldemar Grubba; 2811 - Vila Lalau

Fone: 371-1944- Fax: 370-4908 - e-mail: transligue@transligue.com.br
FILIAIS: JOINVILLE -SO - Fone/Fax: (47) ,438-1 O�4 - joinville@trarlsligue.com.br

BLUMENAU - se - Fone/Fax: (47) 378-6262 - blumenau@transligwe.com.br
SÃO PAULO '- SP - Fone/Fax: (11) 215- 4255 - saopaulo@transligue.com.br
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W RNER, O Eletri.cista
Os assuntos relacionados à eletricidade sempre
atraíram Werner Ricardo Voigt, descendente de

imigrantes alemães vindos da região de Düsseldorf.
Nascido em 8 de setembro de 1930, em Schroeder,
desde cedo Werner esteve em contato com

máquinas e instalações improvisadas pelo pai e

fascinado pelas coisas relacionadas com a geração
de energia, como turbinas e rodas d

'

água, pois
naquela época não havia eletricidade no pequeno
vilarejo de Schroeder.
Ainda na infância, também demonstrou interesse

pela leitura, 'através do avô, construtor e professor,
que recebia 'da Alemanha livros e revistas sobre
eletricidade.
A partir dos 14 anos de idade, começou a receber

, orientação profissional do eletricistae músico

Purnhagen, tanto na área técnica quanto artística.
Depois do aprendizado com o mestre Purnhagen,
Werner mudou-se para Joinville, onde estudou no

Senai.
Aos 18 anos foi para Curitiba para servir ao
Exército e dedicar-se aos assuntos

eletroeletrônicos, onde acabou sendo selecionado

Av. Nossa Senhora do 0, 1842 - São Paulo � SP Z'qJ:<>OllO SG$
profusa@profusa.com.br - tel.:(l1) 3931-8677 Fax: 3931-9464

([CERÂMICA CHIAROTTI

Há 25 anos desenvolvendo qualidàde para segmentos:
automotivos, siderúrgicos, eletrodomésticos e eletroeletrônica.

ceramicachiarotti@dginet.com.br
SítiO Santa Domingas, s/n? - ex 97 - Jaguariúna - SP - (19) 3867-1070

Futuro.mensurar o
'd nodemos ,

Passa o, l'

para freqüentar a Escola Técnica

Federal, especializando-se em

radiotelegrafia e eletrônica.
De volta a Joinville, trabalhou por dois
anos na Empresul, uma concessionária de
energia elétrica. Aos 23 anos, atuou na

oficina de II I<anning & Weber".
Em setembro de 1935, Werner iniciou
seu próprio negócio, instalando uma'

pequena oficina no centro de Jaraguá do
Sul. A empresa fazia a manutenção de
veículos motorizados, montava rádios e

radiolas, fabricava e instalava geradores,
real izava bobinagens, enfim, prestava
serviços gerais para toda a comunidade

jaraguaense.
Ao lado de Eggon João da Silva e

Geraldo Werninghaus, fundou o grupo
Weg em abril de 1961. Por muitos anos

foi diretor de produção, até ser nomeado
membro do Conselho de Administração
do Grupo Weg em 1989, cargo que ocupa
até hoje.

, documentada.
precisava ser

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Filhode historiador e de origem açoriana,
Eggon João da Silva nasceu em 17 de outubro
de 1929,no atual município de Schroeder, na
época distrito de Guaramirim.

. Menino do interior germanizado de Santa'

Catarina, Eggon chegou cedo à escola,
instalada na década de 1920 por seu pai, que
er,a professor concursado:
Freqüentou também a escola em Jaraçuádo
Sul, ondepercorria todos os dias a distância
de dez qui lôrnetros a pé.

.

Aos 13 anos iniciou sua vida profissional como
"faz tudo" no Cartório \\Mário Tavares 'da

. Cunha Mello", em Jaraguá do Sul.
.

Um ano depois já estava trabalhando �;o Inco,
o mais tradicional estabelecimento bancário do

estado, em Itajaí. Nelej permaneceu por 14

anos, percorrendo inúmeros cargos e funções
até alcançar a subgerência, em Guaramirim.
Em 1957,. com os conhecimentos adquiridos
em administração, contabilidade e finanças,
torna-se sócio da "João Wiest & Cia", firma
especializada na produção de canos de escape
para veículos. A empresa, que em 1957

contava com 8 funcionários, em 1961

saltou para 150 colaboradores, período em

Eggon saiu para fundar a W EG.
Foi diretor, conselheiro e presidente de
inúmeras entidades de. classe, conselhos e

comissões de caráter nacional, como a

Associação Comercial e Industrial de

Jaraguá, a Comissão Empresarial de
Competitividade e o Comitê B rasi lei ro de
Qualidade e Produtividade. Também foi
diretor da Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo e da Associação
Brasileira da Indústria Eletro-Eletrônica.
No setor empresarial, a dedicação 'de

Eqqon não se restringe à presidência do
Conselho de Administração da WEG, mas
também nos conselhos de outras cinco.
grandes empresas: Oxford, Perdigão, Tigre,
Marisol e na Multinacional Champion ,

Papel e Celulose.

Atualmente, preside o Conselho de

Adminstração da WEG e é considerado o

maior estrategista econômico e político de
J araguá do Sul.

. Há 42 anos um exemplo de

dedicação e comprometimento
social e cultural. Parabéns!NETUNO·

TRANSPORTES
.

.

,

Exportação, Importação
e Transportes Especiais.
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•

GE LDO, O Mec nico
-

Geraldo Werninghaus nasceu em

Rio do Sul, no dia 26 de novembro
de 1932. Seu pai, Wilhelm, chegou
no B rasi I quatro anos antes,
trazendo para o +rmão uma máquina
alemã para a oficina.
Em 1943, o mecânico Wilhem, em
sociedade com Werner Richlin,
abriu uma pequena oficina de

serviços gerais de mecânica em'
Joinville e, anos mais tarde, iniciou
seu próprio negócio.
Geraldo, por sua vez, cresceu neste
universo de tornos e fresadores,
graxas e estopas, descobrindo ainda
menino qual era sua vocação.
Dos 14 aos 27 anos, exerceu

profissões não relacionadas à
mecânica. Trabalhou em Blumenau,
nas Indústrias Vahldick e lá também
serviu ao Exército.

. Weg

Aos 20 anos, voltou a trabalhar com o pai, em
Joinville e, em 1961, deixou a \\Werninghaus
& Filhos" para fundar a WEG.
De temperamento extrovertido, ao deixar as
atividades executivas diretas na WEG,
passando ao Conselho, a partir de 1989,
Geraldo iniciou nova e promissora carreira
pública. Dedicou-se à política em tempo quase
integral, ainda que mantendo regulàr presença
nos assuntos empresariais.
De 1989 a 1996, Geraldo participou de três
eleições pelo PFL, agremiação política que
ajudou a fundar em Jaraguá do Sul. Foi
vereador, deputado estadual e prefeito

.

municipal de Jaraguá do Sul, eleito no/dia 3
.

de outubro de 1996, cargo que deixou em

fevereiro de. 1999, quando veio a falecer em
um acidente de automóvel na BR 280. Sua
esposa, Lilian Werninqhaus, assumiu o lugar
do marido no Conselho de Administração da
WEG .

EPCOS do Brasil Ltda. parabeniza
o Grupo Weg pelos 42 anos.

Perseverança e competência fazem
parte dessa história de sucesso.

EPCOS
Fones: ++55 11 381 7-3441
Fax: ++55 11 3817-3443 / 3444
e-mail: sales.brêrepcos.com www.epcos.com

Há·42 anos

a Weg é uma empresa
amiga da cultura.

A fórmulal exclusiva.desta
iniciativa em criar

o Museu da Weg está centrada
no compromisso com à

cidadania.

www.rosiLind.br--rosil@rosiLind.br
Ruo: Fritz Bortel88, Boependi - Joroguá do Sul- se275-0556

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



TERÇA-FEIRA, 16 de setembro de 2003

'ftl procur� do desenvolvimento pede um número cada vez

maior de técnicos, exige um número cada vez maior de

sábios de reflexão profunda em busca de um humanismo

novo, que permita ao homem moderno o encontro de si
mesmo, assumindo os valores superiores do amor, da

amizade, do trabalho digno. Assim poderá realizar-se em

plenitude o verdadeiro desenvolvimento, que épara todos
e para cada um, a passagem de condições menos humanas
à condições mais humanas. (S.S. Papa Paulo VI).
Nós da Cassuli Advogados estamos felizes e honrados por
sermos Jaraguaenses e prestarmos serviços a UlEG,
empresa de pónta e orgulho nacional.
Parabéns à diretoria e seus colaboradores, que cumpre
não só uma função societária mas a função social
crescente".
Dr. Gilberto Cassull- Diretor daCassuli Advogados
Associados S/C

ESPECIAL WEG CORREIO DO POVO 29

"Palar da WEG é redundante, ela serve de exemplo a todos
' Inós sob o ponto de vista empresarial, e pela preocupação I',�social nestes 42 anos de atuação. Na Scar, em especial,

tivemos e temos a alegria da participação da diretoria, não
apenas com recursos financeiros mas, muito importante, I
através de pessoas como Sr. Eggon, Décio e Moacyr Sens, '1'aconselhando-nos e auxilia�do a empreitada.
A atitude de uma empresa está relacionada com o

" Ienvolvimento do indivíduo. Nesse sentido, a WEG destaca- I
se. O Museu WEG é um presente para Jaraguá do Sul, pois
representa uma abertura ainda maior ao mercado turístico
e um instrumento que ampliará as possibilidades do
movimento cultural de nossa região".
Monil<a Hufenüssler Conrads - Presidente da Scar

,-,,,,,,-

--'--------'-"O'"""'��"'=""""

"Como participante ativo no período de
existência da empresa Olipê e hoje como

Presidente do Sindicato Patronal dos

Metalúrgicos, posso avalizar com toda certeza
a importância que a WEG foi, é, e será para
nosso municipio'em termos de desenvolvimento

pessoal e cultural. Nósjaraguaenses somos

orgulhosos de poder contar com a WEG como

parceira em todas as ocasiões que
necessitamos".
Ismar Lombardi, Presidente do Sindicato
Patronal dosMetalúrgicos de JS

É COM'MUITA ENERGIA QUE

TRANSMITIMOS NOSSOS

PARABÉNS, ÀWEG, PELOS

SEUS 42 ANOS, E PELA

INAUGURAÇÂO DO MUSEU WEG!.,

ALSTÕ'M
www.alstom.com
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"Nossa Região. é privilegiada por
agregar grandes empresas que
estão. se expandido. a cada ano, e

como carro. chefe temos a WEG
que é, sem dúvida, o. maior

destaque da economia regional por
ser uma das maiores empresas do.
mundo, por empregarmilhares de
colaboradores e, principalmente,
pela excelência e alta qualidade
na fabricação. de seus produtos"
Dávio Leu

Prefeito. Municipal

'IA história da WEG confunde-se
CDm o. crescimento. da região. O
sucesso. da empresa deve-se ao.

arrojo, perseverança e humildade de
seus fundadores, que tem

continuidade através dos atuais
diretores e colaboradores. É um

orgulho para Guaramirim sediar
duas unidades da empresa, a WEG
Química e Metalúrgica, que muito.
contribuem para o. desenuoluimento
de nDSSo. municipio. Através do. seu
presidente Décio. da Silva, queremos
parabenisar.nesta oportunidade, a
grande família WEGn.
Mário Sérgio Peixer ,

Prefeito. de GlIaramirim

371·1000
WiUe Barthel, 185 - Baependi - Jaraguá do Sul- se

No. momento em que se registram os

42 anos da empresa WEG queremos
transmitir DS cumprimentos em

nome de todo PDVo. schroedense.
Temos certeza que o. espírito.
empreendedor dos fundadores e de
toda familia WEG levou-a a ser

destaque no. Brasil e no. mundo.
Parabéns!

üsvaldn Jurck,
Prefeito. de Schroeder

A história da WEG vem sendo.
construido CDm ingredientes muito.

especiais.
Se fez das metas objetivo e de cada

objetivo um aluo.
Ao.s diuersos componentes que hoje
integram uma trajetória de
absoluto sucesso, um carrega
consigo o. segredo. do. acerto: a
máquina humana,
Cada colaborador WEG sempre foi
capaz de superar-se e o. resultado.
está a olhos vistos: a WEG de

Jaraguá do. Sul para o. mundo.
Irineu Pasold,
Prefeito. de Jaraguá do. Sul

Quando. falo, o.UÇD ou vejo. a marca Weg,
lembro-me de minha trajetória CDmD aluno
do. centro. de treinamento, como servido.r
na área de ferramentaria e também
instrutor do. CTWconfesso que para mim
foi a escola da minha vida.
Aprendi que com humildade, vontade de
vencer, o. que nunca faltou para o. Sr.
Werner, o. Sr. Egon e o. saudoso Sr. Geraldo,
que impuseram na Weg um grande
potencial econômico para nossa região,
transformando-a na grande geradora de
empregos, participando. diretamente na

sociedade, em ações extra-empresarial, na
área da cultura, conhecimento, acedência
social, etc., também na área politica,
traçando. objetivos para Jaraguá do. Sul e
também para a região, capitaneado. pela
liderança do. Sr. Egon busca destaque a

nível regional, estadual e federal, impondo
aDS politicos eleitos e não. eleitos

independente de corpartidária participar
de forma ativa nas decisões para o.

desenuoluimento sustentado.
principalmente da nossa região.
Luis Carlos Tamanini,
Prefeito. Municipal de Coruoâ
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"Ousadia, visão de futuro, disciplina e muito trabalho foram as

principais caracteristicas que levaram ao surgimento da WEG, no
inicio da década de 60, Passados todos estes anos, a empresa continua a,
mostrar-se vitalizada, inovando, qualificando-se e liderando cada vez

mais o ranking das maiores indústrias de motores elétricos da América
Latina, Isso mostra que o lema dos pioneiros fundadores continua
Presente. Agora, a empresa poderá participar ainda mais da vida
econômica e cultural da comunidade de Jaraguá do Sul e região,
através do Museu WEG que está sendo inaugurado. Sem dúvida, a
WEG é um orgulho e exemplo a ser seguido por todos os catarinenses
que acreditam num futuro promissor baseado no trabalho, na
perseverança e em constante atualização".
Leonel Pavan, Senador PSDB/SC

')I História do Grupo WEG se

con/mlde com a ev_olução de
,

1m'aguá do Sul. E difícil separar a
trajetól'ia de urna da outra,
tamanha semelhança e identidade.

São frutos do trabalho árduo e

responsável de milhaeesde :-
,

brasileiros de todas ,!l<S raças, COI'es e"
credos.
Graças à dedicação de todos os

trabalhadol'es, cresceram juntas e

juntas se projetaram no cenário

nacional.
Aforça de trabalho de quase oito

lIIi/anônimos fez do Grupo WEG

referência para empresas de todo o

mundo. Capacitação profissional,
tecnologia de ponta e mão-de-obra

transformaram-na numa das
maioTes fabricantes de motores do

planeta.
Durunte seis anos trabalhéi na dr/ia'
de Treinamento e Recrutamento da
WEG e sou testemunha da <

amtribuição dos trabalhadores
para o desenvolvimento da empresa
eda cidade. Parabéns Grupo
WEG".
Dionei Walter da Silva,
Deputado Estadual pelo PT

; "Santa Catarina tem orgulho de empresas como a WEG que, ao

alcançar a maturidade, são destaques mundiais. Ao completar 42 WfIOS,
a indústria de Jaraguá do Sulé uma das poucas brasileiras no ranking
das maiores do mundo. Parabenizamos a WEG P01� mais do que

fabricar motores elétricos, transformar em energia criativa a força de
trabalho dos catarinenses. Parabenizamos, além da direção, todos
aqueles que ajudaram a construir a história de sucesso da WEG, neste
caso, na pessoa do nosso colega deputado estadual Dionei da Silva, que
já pertenceu aos quadros da empresa. Parabenizamos a idéia de dividir
a alegria do aniversário com a comunidade local, ao implantar um
museu tecnológico."
Ideli Salvatti, Senadora PT/Se

"Em 42 anos de existência, a WEG tornou-se líder no mercado em que
atua. Investiu na qualificação de seus colaboradores, preocupou-se em

melhorar a vida deles, engajou-se em tornar Jaraguá do Sul um local
melhor para se uiuer. Magn'íjico exemplo de seus idealizador�s e de seus

, dirigentes. Fico a imaginar que maravilha seria nosso Brasil se nestes
503 anos todos os governantes e cada líder empresarial ou político
tivesse se pautado pela mesma receita ",

Paulo'Bauer, Deputado Federal PFL

Weg
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'i'llguns homens passam metade da vida dizendo
o que vão realizar e a outra metade explicando
porque não realizaram. Outros, não perdem
tempo dizendo nem explica�do nada, apenas
realizd;�;; Senão encontram um caminho, abrem
um. Se não encontram oportunidades, criam-

;/ >lias.' ,:i"":,, ..

Eggon ditSilva faz parte dessa galeria de

::' tlesbra�;;d01;és, i;onstmto�es de sónhos: 'Como um
'. Arquimedes, Egg01i, em meio às dificuldades

;

('
,

"inerentes a todo início, deve ter imaginado:
'

"Dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e

levantarei o mundo". Passados 42 anos, a WEG,
hoje, leva o nome de Santa Catarina para os

quatro cantos do mundo, atestando a nossa

operosidade e o nosso engenho.
Se, de fato, a vida se contrai e se expande
proporcionalmente à coragem e à (JÚerminàçã'o
de cada indivíduo, como aquilatar alguém
capaz de erguer do nada um impériJ que
desconhece fronteiras-e so sabe alargar cada' vez
mais seus horizontest

"

'

Nesses tempos em que proliferam sucessos fáceis
e passageiros, u�'g�Jeinbr:a,; 0.: velli,� q,q,ágio:; ,,():;
êxito é fácil de ohtéii'ô difícil é mer/eMo". Po'iS
se h.á alguém quê o.merecesõoto v�(�o,'Egg;;n e .:
seu filho Décio, orgulhos de todos os

catarinenses".

PARABÉNS, PELA INAUGURAÇÃO DO MUSEU ,WEG.
PARABÉNS, PELOS MARCANTES 42 ANOS·DE SUCESSO.

Luiz Henrique da Silveira
Governador do Estado de Santa Catarina

Reinoldo Rau, 433 · Centro • Ja..aguá do Sul · ,Fone: ,371·5564
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ao acontecimento, e pelo objetivo da modernidade
aliada a qualidade através dos anos.

Botões de ComandoBotoeiras Chaves Seletora Sinalizadores

I

Porta Etiquetas p/paineisBotões de Comando c/terminais p/fios e cabos
<'

Fixa Cabos '- c/redução TampõesPrensa Cabos

Pioneira em Prensa-Cabos termoplásticos.
;'

"

Isoladores de Passagem / B�se,XIsoladores

5686-5648 / 5683·2989 / 5521-6042 / Fax: 5521-5671Oxx11
Site:www.aralplas.com.bre·mail.aralplas@aralp�as.com.br e-mail.vendas@aralplas.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Ãrduíno
Veículos 371·4225

372-0616
Escort L 1.6 Preto 91 R$ 5.900,00
Prêmio 1.5 Verde 91 R$ 4.900,00
Uno 1.0 Branco 97 R$ 9.500,00
Omega GL 2.0 4p Branco 94 R$ 12.700,00
Del Rey Grafite 87 R$ 4.500,00
Opala Diplomata 4p GNV

'

Azul .. 92 R$ 12.500,00
.

Vectra GLS 2.0 4p Grafite 98 R$ 19.000,00
Uno 1.0 2p Bordo 96 R$ 7.900,00
Goll.6 Branco 96 R$ 10.500,00
Fiorino Furgão Branco 94 R$ 7.500,00
Gol Special Branco 02 R$ 12.500,00
Belina L 1.6 Cinza 87 R$ 3.900,00
Chevette Beg� 79 R$ 1.800,00
CG 125 Titan Vermelha 97 R$ 2.700,00
CG 125 Titan Vermelha 98 R$ 2.700,00
CG 125 Títan Vermelha 98 R$ 2.800,00
CG 125 Titan KS Prata 01 R$ 3.400,00
CBX 200 Preta 01 R$ 4.900,00
Gaiola motor AP 1.8 Amarela R$ 4.000,00
Uno 1.5R Vermelho 88 R$ 5.500,00
Yamaha yz 125 Azul 97 R$ 6.900,00

311-0802 311-8281
Iveco - Furgão Branco 99

, 99 R$13.500,00 Honda CivicLX - compl. Prata 98

G�MI
99 . R$ 3.100,00
97 R$ 9.600,00 '

Kangoo 1.6 - compl. Cinza OI

CorsaSuper 97 R$ 9.300,00 Clio RT - top de linha Branco OI
D·20,COlllPI.
G� 94 R$ 25.500,00 Parati 1.6 c/ a.c. / d.h. Branco OI
F·IODO 92 R$ 6.400,00

%rt 91 R$ 26.000,00 Gol Plus 16v Prata 02

%rt 88 R$ 4.500,00 . Siena ELX - eompl. Branco OI

Chevetle 87 R$ 4.000,00
86 R$ 3.500,00

Uno EX - eompl. Prata 99
U�
G� 1.6, álcool

85 R$ 3.300,00 Corsa Sedan Milenium Cinza 02

FOrd110 85, R$ 3.500,00 Celta e/ope. Prata 02
p'

. 00, vasculante 81 R$11.500,00Ick,uPW'1I 75 Corsa Sedan GLS 1.6 Branco 97
CQ

I ys, traçada reduzida R$ 4.500,00
reeI!

'

Fiesta c/ trio Azul 98

Exp, Antônio Carlos ferreira, 130 . Centro· Jguá do Sul

FINIIaIlA
VVOfOl'antim I finanças

Dakota cabo Simples, completa, ,equipada vermelha 00 D

Uno EX, 4p verde 99 G

Mercedes conversível 450, seu amarela 72 G

Vectra GLS cornpl. branco 98 GNV

LogusCLll.8 bcirdô 95 G

CorsaWind Super preto 95 G

Verona GLX 4p branco 94 'G

D-20 dupla, cornpl., -couro.tv, cd, turbo branca 86 D

Voyage CLll.8 prata 95 A

Uno 1.0 verde 94 G

GoICL1.6 preto 94 G.
"

Escort Hobby dourado 94 G

Fiesta CLX, 4p, 1.0 branco 98 G

Vectra GLS, cornpl. Cinza 98 G,

370-2227 / 9975-1804
Av. Preto Waldemar Grubba, 3841 - Jaraguá do Sul

Fone/Fax:

275-1132
Vectra CD 2.0, 1998, Cinza

Opcionais: ar condicionado, direção hidráulica, trio elétrico, freios
obs, teto solar, toca-fitas

.

CorsaWlnd 4p., 1999, Verde
Opcionais: limpador, deserrccçodot ar quente
GoICLll.6 2p., 1996,Vermelha
Opcionais: desembaçador
Gol GLll.8 zp., 1995, prata
Opcionais: limpador, desembaçador, ar quente, rodas de 'liga
leve

,

Golt 1.6 4p., 2001, Bege
Opcionais: ar condicionado, direção hidráulica, trio elétrico, rodas
de liga leve
PassatTurbo 1.8, 2001, Azul

Opcionais: 'ar condicionado digital, direção hidráulica, trio

elétrico, alr bag duplo, rodas de liga leve, ebs, CO
UnoMllleSX4p., 1997,azul

.

Opcionais: travas e vidros elétricos, ar quente, limpador,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



10 CORREIO DO POVO CLASSI
protetor de caçamba. R$
55.000,00. Tratar: 9133�9027

VECTRA - vende-se, 95, preto,
cor:npl., c/ bancos de couro.

R$14.500,OO. Tratar: 9104-
6677 ou 370-7274 noite c/
Luís.

VECTRA - vende-se, 94, GLS,
compl. R$11.000,OO. Não
aceito carro. Tratar: 9975-
8433.

VECTRA - vende-se, GLS, 98,
prata, compl., c/ ar digital, freio
a disco nas 4 rodas. Tratar: '

9993-2048.

VECTRA - vende-se, 97, GLS,
série especial, air bag, GNV. R$
23.000,00. Tratar: 9133-9027.

.

"".
30.2" -m ".

e '*''' eae

ElBA-vende-se, 90, gas., 1.6,
somente de particular. Aceita
se troca por carro de maior
valor. Tratar: 370-9201.

flORINO - vende-se, furgão, bco,
95. Tratar: 371-6642 ou 275-
3090.

FIORINO - vende-se, pick-up,
1.5, perfeito

'

.estado.
R$9.700,OO. Tratar: 376-1772
c/ Nei.

FIORINO - vende-se, 97,
financiado. Tratar: 273-6246. '

FlORINO - vende-se, 97. Tratar:
370-4509.

PALIO - vende-se, EDX, 98, 4p,
vidro e tr. Elétr., som, rodas
esport., limp. e des. traseiro.
R$11.200,OO. 'Tratar: 276-
0793.

PALlO-vende-se, 97, 4p, verm.,
vidro e tr. elétr. R$8.000,OO +

15x R$262,OO. Tratar: 376-
2470.

PALIO - vende-se, EL, 1.5, 4p,
97,compl., menos ar e direção,
IPVA 03 pago. R$11.000,OO.
Tratar: 371-0508 ou 9117'
0666 c/ Danielle ou Anderson.

�TEMPRA - vende-se, 16v,
compl., 4p, 95. r$6.500,OO +

22x R$267,OO. Tratar: 376-
3684 ou 9135-0394 c/ Moisés.

TIPO - vende-se, 1.6, compl.,
4p, bco , 95. R$8.400,OO.
Aceita-se troca. Tratar: 376-
1772 c/ Nei.

BEllNA - vende-se, 86"
excelente estado. Tratar: 9134-
'1787.

COURIER - vende-se, 98,1.4,
azul. Aceita-se troca. Tratar:
9905-9300 c/ Odir.

ESCORT - vende-se, 90, 1.6, L.
R$6.000,OO. Aceita-se troca

COMPRA. VI=NDA • TROCA·: FINANCIA - CONSÓRCIO

ir 370-5999

ICom. de Peças Antonioj
("I�1:ill

1"·II,�. j

•••11'11'" j

I
:;'Lifu#��==: !

Fone: 370-2764 !

Icei.: 9104-2070/9957-6099,�v_�����,_4�,t:"!�,�,,����

F-1000 - vende-se, 90,
impecável, prata. R$21.000,OO.
Tratar: 273-1001 c/ Odir.

VERONA - vende-se, LX, 1.6,
gas., 92, c/ roda esportivas 15,
ótimo estado. Tratar: 276-0397
ou 9103-5991.

VERONA - vende-se, LX, 92,
álcool. R$6.300,OO. Tratar:
370-8486.

por galou corsa. Tratar: 9905-
3900 ou 376-1772 c/ Marcos.

ESCORT - vende-se, 88, oríg.,
vermo R$6.00,OO. Tratar: 273-
0779.

GOL - vende-se, special, bco,
'01/01, IPVA 03 pago.
R$12.50ci,Oo. Aceita-se troca.
Tratar: 370-4810.

ESCORT - vende-se, XR3, 86,
1.6, álcool. R$3.200,OO + 6x
R$188,OO. Ou troca-se por
moto. Tratar: 9953-3061.

GOL - vende-se, 1000, 96,
modelo antigo(quadrado), verde
perolizado, super inteiro. Tratar:
275-3271 ou 9961-3590.

ESCORT - vende-se ou troca-se,
1.6, 88, álcool. Tratar: 276-
0397 ou 9103-5991.

,BATERIAS

Kel·

Consórcio

'Regata
'l�te��'t

TERÇA-FE'IRA, 16de setembro de 2001 �

compra - vende - troca
financia - novos e usados

Te'l: 371-7212 Cei: 9963-7641
Av. Preto Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau

GOlF - vende-se, GL, 1.8, 96,
entrada + fncto. Tratar: 370-
8640.

CLlO - vende-se, Hatch, 00,1,6
RT, prata, airbag duplo, d,h"

a.c., CD original, controle
satélite de som, t.e. 5p, trava

p/ crianças, rodas de liga leve,

R$ 21.000,00. Tratar: 37�
8928.

BESTA - vende-se, Kia, 98, c/
linha completa. R$20.000,OO +

33 parcelas. Tratar: 370'7774
ou 9975-7700.

l-200 - vende-se, cabine dupla,
95, a.c., 4x4. R$ 30.000,00,
Aceita-se carro de menor valor
no negócio. Tratar: (47) 9102,
0009 c/ Santiago.

PEÇAS - ACESSÓRIOS • OFICINA

ir .1370·9995

'TABELA DE USADOS
C 100BIZES OKM VERDE
C�lOO ..BIZ KS 00/00 VERMELHA
C-IOPBIZKS OI/OI PRETA
CRYPTON TIOS E 01101 VERMELHA
WEB 100 SUNDOWN OKM VERMELHA
CG 125KS 02/02 AZUL
CG 125 KS 02/02 VERMELHA
CG125KS 01101 PRATA
CG 125 KS OKM VERDE

,
CG12'5 KS OKM' PRATA
CG 125ES OKM AZUL
CBX 200 STRADA 98/98 ROXA'
CBX 200 STRADA 99/99 VERMELHO
VIRAG0250S 97/98 PRETA
YBR 125 E oi.o: AZUL
YBR 125K 01101 .PRETA
VT 600 SHADOW OI/OI PRETA
CB 500 02/02 AZUL

,
"

Av.: Prefeito Wal·demar :Grubba, 3.449
Rua: .João J'anuário Ayroso, 65 Horário de Atendimento 08:00 as 18:30 - sem fechar para o almOÇO

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

TOYOTA-vende-se, corolla, 95,
. compl. O.U troca-se por carro de
menor valor. Tratar: 275-0.585
ou 990.3-1864.

AGRALE - vende-se, 7O.O.O.D,
94, MWM, freio e direção.
R$24.o'o'O.,o'O.. Tratar: 9111-
7416.

0-60 - vende-se, caçamba,
vasculante, 81, ótimo estado.
R$lO..8o'O.,o'O.. Tratar: 275-

.

5315.

F-3S0 - vende-se, 69, motor

60.8, caro de madeira, ótimo
estado. Aceita-se cerro de menor
valor no negócio. Tratar: 372-
0.391.

F4000 - vende-se, 82, direção,
carroceria graneleira, 1º dono,
ótima. Tratar: 9979-1437.

MB 608 - vende-se, 84, baú,
ótima. Tratar: 9979-1437.

COMPRO
CONSÓRCIOS

DE CARROS E
CAMINHÕES COM MAIS

. DE 15 PARCELAS PAGAS.
E MOTOS ACIMA DE 20

PARCELAS PAGAS.
PAGO À VISTA.

Tratar: (47) 9951-3905

BIZ - vende-se, Honda, 0.2,
verm., cj part., cj 7.O.O.O.km, cj
3 meses de garantia. Tratar:
9135-7729.

CG - vende-se, 96. R$2.5o'O.,o'O..
Aceíta-se troca por carro de
mesmo valor. Tratar: 372-0.391.

CG - vende-se, 125, 0.2, azul.
R$4.o'o'O.,o'O.. Tratar: 374-2145.

COMPRA-SE - Titan, Today ou

Biz. Tratar; 960.2-4776.

COMPRA-SE - moto, do ano 80.
à 0.1. Tratar: 960.2-4776.

XLR - vende-se, 0.1, 125 cil.,
parto elétrica, ótimo estado.
Tratar: 9977-3796.

XT 225 - vende-se, 98, pronta
pj trilha. Trawr: 371-3818 ou

990.9-0.845 após 14:30..

VENDE-SE - CG Titan, ES, 0.0.,
cj partida e freio a disco.
R$3.8o'O.,o'O.. Honda Strada

200.,97. R$4.o'o'O.,o'O. e CB 50.0.
98. R$6.5o'O.,o'O. + consórcio.
Aceita-se carro acima do ano

95. Tratar: 990.5-390.0. cj
Marcos.

VENDE-SE - kit a gas pj o carro,
carburado, cj cilindro de 7,5.
O.U troca-se por moto. Tratar:
376-3990. ou '0.49 9988-0.30.4
cj Carlinhos.

VOLANTE-vende-se, Momo, cj
cubo. R$35O.,o'O.. Tratar: 275-
2768.

diversos
APARELHO. GINÁSTICA
compra-se, abdominal. Pago até
R$2O.,o'O.. Tratar: 370.-6360. cj
Júnior.

ASPIRADOR DE PÓ - vende-se,
pequeno. Tratar: 273-6246.

BAR - vende-se, cj jogos,
inclusive cj cancha de bocha e

clientela formada. Vila Nova.
Tratar: 370.-0.548 cj Amauri.

BICICLETA - vende-se, marcha,
verm., bom estado. R$9O.,o'O..
Tratar: 376-3639.

CACHORRO - vende-se,
pastor alemão, filhote, cj 50.
dias, vacinados. Tratar: 370.-
8640..

•

ricas

CACHORRO - vende-se,
filhotes Dog-Alemão. Tratar:
376-3896 .

CADEIRINHA - vende-se, de carro
pj bebê, importado, marca
Casco, ótimo estado. Tratar:
371-4921 cj Marilene.

CARRINHO - vende-se, de bebê.
Tratar: 273-6246.

CELULAR - vende-se, erícsson
T18-D cj nota fiscal. Tratar: 370-
5219.

. CELULAR - vende-se, Motorolla
V816O., Vivo, excelente estado,
cj nota fiscal e caixa.
R$3o'O.,O.O. Tratar: 9963-9598
cj Germano .

TERÇA-FEI-RA, 16 de setembro de 2003 .

SIMPATIA PARA EMAGRECER CHICO XAVIER
Quarta-feira pela manhã coloque 'h copode água e dentro dele o número de
grãos de arroz correspondente aos quilos que deseja perder�Não Coloque
grãos amais, pois os quilos perdidos não serão recuperados. A noite beba a

água deixando os grãos de arroz, completando novamente com'h copo de
água .

Quinta-feira pela manhã em jejum beba a água deixando os grãos de arroz
completando novamente com 1h copo de água. Sexta-feira pela manhãe�
jejum beba a água desta vez com os grãos de arroz junto. É importante
conservar o mesmo copo. Não faça regime, pois a simpatia é infalível.
Publique na mesma semanà.

CELULAR - compra-se, pré-pago.
Valor até R$12O.,o'O.. Tratar:
273-60.14 cj Marcelia.

BIZ - vende-se, O.O.i super nova,
compl., cj partida elétrica. R$

1113 - compra-se, de 3.20.0.,0.0.. Tratar: 371-9375.

preferência financiado. Tratar:
372-0.10.8.

CELULAR vende-se,
Gradiente. R$18O.,o'O.. Tratar:
9994-40.57.

CENTRíFUGA - vende-se, duas,
Arno. Tratar: 273-6246.

COMPRA-SE - eqpto pj
lanchonete, inclusive mesas e

cadeiras, em bom estado. Paga
se à vista. Tratar: 370.-0.863.

COMPRA-SE. - garrafa de

oxigênio, pequena. Tratar: 371-
6262.

COMPUTADOR - vende-se, AMD
1.2MHZ, kit mult., gravador cd,
monitor 15, HD 3O.gb,
impressora HP Deskjet 656.
R$1.8O.O.,O.b. Tratar: 370-220.0.·
cj Eliziane ou 372-90.67. cj
Cristiano .

COMPUTADOR - vende-se, cj
scaner e impressora, semi-novo,
e 1 marajó, 81, prata. Tudo por

Agradece M.K.

o VERÃO ESTÁ

CHEGANDO. ENTRE EM

FGRMA. SEM FOME E COM

MUITA SAÚDE.

AVALIAÇÃO GRÁTIS.

MARQUE SEU HORÁRIO.

LIGUE: 275-3122 ou

9955-9782

R$3.2O.O.,O.O.. Tratar: 275·
2848.

FREEZER - compra-se, vertical,
semi-novo. Tratar: 376-1699.

FREEZER - vende-se. Tratar:

BOA NOTíCIA
8npréstimos p.ana funcionários
Públicos, Estadual ou Federal,.
ativo, inativo, cf desconto em

folha s/ consulta SPC ou Serasa,
demais assalariados empréstimos

cf chequePré. Também'
financiamos veículos. Rua João

Planischeck, 293, s/6.
Tratar: 370-6261 ou.

9991-6366.

E.mall::ql1:��l'Wn
Rua:' Jos, Narlo
São Luiz • Jarag

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Dica e Promoção
d'a semana,

Cuidado com o acesso asua residência
e empresa, pois nesta hora que a

maioria das pessoas são rendidas

DIFICULTE AÇÃO DE PESSOAS.
MAL INTENCIONADAS

�Vigilãncia Eletrônica

Instale um
PORTEIRO
ELETRÔNIC

branco. R$100,00. Tratar: 371-
9999 cornl. ou 372-1976, conjunto em madeira maciça.

Tratar: 9955-9782

FURADEIRA-vende-se, Hobby,
,

impacto 3/8, Bosh, R$50,OO,
Tratar: 275-2803.

JANELAS - vende-se, de

alumínio, cl vernezíana. Valor MÁQUINA - vende-se, de lavar

à combinar. Tratar: 376- roupa, Mueller, fibra, usada.
1750 ou 9979-0120 cl R$220,00.Tratar: 372-0162.

GATO - vende-se, persa, todo Laércio.

MÁQUINA - vende-se, Kansai,
'

especial, cobertura.

R$1.400,00. Tratar: 373C6614
ou 373-3570.IIRs

f Irmáqulnas Indústria
: tComér'olo l.tda. -Me

GRUPOS GERADORES DE ENERGIA
*Vendo *Locoção *Conserfos *Montogens

275-0316/371-9421
9133-61361 9952-1838

MÁQUINA - vende-se , de

. costura, reta, Juki. Tratar: 275-
2803.I Ttallolhamos com vendas e «msenes;

l· Molores Eslodonórios - Motoserro
! ·Uiva Joio . Rocodeira • Assistência 24 hs
I· Aspirador � Motobombas wwwJrmaqulnas-cjb.net
: . Compressor - Entre outros... irmaquinas@uoLcom.br
I Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1651 - Centro - Jaraguá do Sul

--_ _ _ ". __ •.• _ •••••• _ .••••• : "�" , •..••.•• " ,, ••.••••••••• __ ..•...•.•..• .1

MÁQUINA - vende-se, de

costura, reta industrial.
R$600,00. Tratar: 370-1657 ..

I
;

f

Venha conferir a Promoção no Shopping
BreHhaupt· 2° Piso com atendimento
personalizado.
,

Ultima Semana!
I __ Rua Exp. Cb. Harry Hadllch, 35 • Centro Telefones: 372·3515/372·1299
'----��:!.,..................... _ , ...•....................... mm•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ •••••••••••••••••••••••••••••••• t.laisdtJ�franquiasumlodooBr.lsl 1

\_ Motorola' V:120';?�;' ','
" �; 'i

.

e:·:N�ki.>t�20::>
.. :',

No Pronto T '.".'

R$ 299,00
ou
1+4 de R$�9',80

Menu 100*

1+4de R$19,80
A vista R$.·

OI

f

çÃoj
Semi-novos c/
Bateria Nova e

R$10,OO em

99 00 créditos
!. .._, habili.tados no o

I plano Pronto e;',
� �

3 meses de i
:1 garantia por: l
� 8

t �

i R$99,00 f• e

i .IARAGuA DO SUL'·
s (�!JJ!'!_!.����fÍ:�ftf:�!), �'!!ftf:'!_!��i.'!_����,!�:�� 41-273�OBB8

Ademir Edson Fernandes

Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
, ,

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

o Presidente do Sindicato dos Vigilantes e Empregados em Empresas de

Vigilância e Segurança Privada em Jaraguá do Sul, São Francisco do Sul, São

Bento do Sul, Araquari, Balneário Barra do Sul, São João do Itaperíú, Guaramirim, '

Schoereder, Corupá, Garuva, !tapoá, Massaranduba, Porto União, Campo Alegre,
.

RioNegrinho, Mafra, Itaiópolis, Ireneópolis, Canoinhas, Três Barras, Major Vieira,
Papanduva, Santa Terezinha e Monte castelo, no uso de suas atribuições estatuárias
convoca pelo presente edital todos os trabalhadores Empregados em Empresas de

Vigilância e Segurança Privada dos Municípios acima descritos, para comparecerem
a ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no dia 27 de setembro de

2003, às 09:00 horas em primeira convocação com quorum qualificado e em segunda
a última convocação às 09:30 horas com qualquer número de empregados
presentes, tendo como local a sede do sindicato, sito, à Rua Prefeito Valdemar

Grubba 1570 Bairro Baipendi, Jaraquá do Sul para deliberarem sobre a seguinte
Ordem do Dia: A) 'RETIACAÇÃO E REDEFINIÇÃO DA BASE TERRIllRIALCONSTANTE

NO ARTIGO lODO ESTATUTO, com a exclusão dos municípios de São Bento do

Sul,CampoAlegre, RioNegrinho, Mafra, ltaiópolis, lreneópolis, Canoinhas,
Três Barras, Major Vieira, Papandliva, Porto União, Santa Terezinha e

MonteCastelo, representados pelo Sindicato de São Bento do Sul, entidade sindical
de' primeiro grau; B) APROVAÇÃO DAS ALTERAÇÕES DO ESTATUTO SOCIÁL.

Jaraquá do Sul, 16 de setembro de 2003.
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MÁQUINA - vende-se, de

costura, Singer, diversas

funções, elétrica, cj gabinete.
R$330,OO. Tratar: 9979-1576
c/Gilmar.

MÁQUINA - compra-se, demoer

carne, elétrica. Tratar: 371,
3393 cj Marlene (hor. com!.)

MÁQUINA- conpra-se, mesa pj
revisão e estante pj fio. Tratar:
371-3830.

MÁQUINA-compra-se, catraca
base cilíndrica, 4 agulhas.
Tratar: 371-3830.

MESA - ve n d e-s e , cj 4
c a d e lras, d e f ó r m i c a ,

em ótimo estado. R$
80,00. Tratar: 9987-
1004.

MÓVEIS - vende-se ou troca-se,
móveis novos de loja (balcão,
casulos, manequins). Tratar:
370-3561.

MUDAS -' vende-se, de

palmeira real. Tratar: 370-
2461.

NOTEBOOK - vende-se, ECS,
Atlhon XP 1500+, Tela de
14,1", HD 10 Gbytes, Memoria
128 DOR: Leitor de OVO,
acompanha caixa, manuais, cds
de intalação,Garantia de 1 Ano.
R$2.699,OOàvista. Tratar com
Diógenes Formigari, 9132-
4310 (após as 18:00) ou e-mail:
diogenes@netuno.com.br

OURO -compro, qualquer peça,

"GAME
* VENDAS *mCAçÃO " CONSERT0S EM GERAL

" Pl:AVS"tl\TldN 2

'X!'Idx
� •.P!..ÁVSTATION OHE

*DREAMCAST
• MImENO.O 64'
.* GAME SOYCOLOR
" GAMÊ'àoyADVANCE
• NINTENDO GAME 'CUSE

arrebentada, quebrada. Pago a

vista. Vou até você. Tratar:
9979-0605.

PROCURA-SE - pessoal pj
montar banda de Punk Rock e

Hard Core. Tratar: 370-5219.

RELÓGIO - vende-se, ponto
manual. R$100,OO. Tratar: 370-
8615.

'

SAUNA - vende-se, residencial,
Europa. R$150,OO. Tratar: 376-
1699.

SOM - vende-se, pj carro, frente
.

destacável, cj caixa, 2 cornetas
269 e um sub grande. Tratar:
273-6246.

VENDE-SE- aparelho de cd, Aiwa.
+ 169 da Pionner. R$200,OO.
Tratar: 9994-4057.

VENDE-SE - geladeira, fogão e

butijão dEi' gás. R$170,.OÓ.
Tratar: 374-5661 ou 370-

209.5.

VENDE-SE - restaurante e

. pizzaria. Excelente negócio,
excelente preço. Tratar: 370-

3279 a noite ou 273-1313 até
14:00.

VENDE-SE - 2.000 tijolos, 6
furos e cal llquido. Ótimo preço.
Tratar: 276-3050.

VESTIDO - vende-se, .de prenda,
verde cj bege, semi-nove.

R$90,OO. Tratar: 376-3639.

VIDEOCASSÊTE - vende-se,
Sharp, 4 cabeças, cj
controle e manual.

R$240,OO. Tratar: 9979-
1576 cjGilmar.

VIDEOGAME - vende-se,
Nintendo Game Cube, cj 3

contr., 5 jogos,l memory card,
tudo original. R$750,OO. Tratar:
376-2206.

VIDEOGAME - vende-se, PlaY
Station cj 2 contr., 6 cds, 1

memory cardo R$ 300,00.
Tratar: 376-2206.

VIDEOGAME - vende-se,
Play Station 2, totalmente
destravado, cj 3jogos'. R$
750,00. Tratar: 376-

2206.

TERÇA-f.EIRA, 16 de setembro de 20� I

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul / 2a Vara Cível
Rua Guilherme CristianoWackerhagen, 87, Vila Nova - CEP 89259-300-Jaraguá�
Sul - SC

Juizfa) de Direito: Quitéria Tamanini Vieira Péres

.Escrivã(o) Judicial: Édie Izeli de Carvalho
EDITAL DE CITAÇÃO - EXECUÇÃO - COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
Espécie e Número do Processo: Execução porQuantia Certa contra DevedorSolvente,
0:36.01.003802-2

Exequente: Werner Marquardt
Executado: Hand-Dress Confecções Ltda.
Citarido(a)(s): Executado: Hand-Dress Confecções ttda, com endereço à Rua Joinville,
3161, Centenário - CEP 89250-000, Jaraguá do Sul- Se.

Valor do Débito: R$104.152,32. Data do Cálculo: 08/06/01.
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima ldentflcadaís), atualmente em

local incerto ou não sabido, fica(m) Ciente(s) de que, neste Juízo de Direito, tramitam
os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para, em 24 (vinte e quatro)
horas, contadas do transcurso do prazo deste edital, efetuar(em) o pagamento do

principal, acessórios, honorários advocatícios e despesas processuais, ou garatir(em)
o JUIzo, através de nomeação de bens à penhora, observada a gradação estabelecida
no art. 655, no CPC, provando-os de sua propriedade e livres de desembaraçados,
facultando-se, em momento posterior adequado, a interposição de embarqcs.en
10(dez) dias. Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia do Juizo, proceder-se-i
a penhora ou arresto de bens do executado. E, para que chegue ao conhecimento

de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será 'afixado no

local de costume e publico na forma da lei.

Comarca de Jaraguá do Sul (SC), 15 de agosto de 2003.
,

QUITÉRIATAMANINIVIElRA PÉRES
Juiza de Direito '

OS· :MELHORE'S CLASSIFICADOS?

CLASSI CORREIO DO POV

9117-0497·

Os flnÔ1ne-rws de Jaragua'do sul/
de volta as menininhas do prazer!
Uma só é 'o paraíSo... ,

Com três você vai ao alem.
·,t

Jaraguá do. Sul:
'.,

BELAS f
SAPECAS

maiores de 18 anos.

Tratar:

(47) 9909-418 (

VIVIANE LOIRA
a iniciante sa eca

FERNANDA

Anuncie aqui!
371-1919 (,+7) 9991-8668

JtNY�dc-St4
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,GUIA.DE SERVI
,...-------____,. ,

.. � .. - .. -- - - --.- .. ---.-- -- ,.- - .. -.,-"' .. "- .. _, .. ��. r"----·---- .. -- .. ,·-�·--·�·,·�··�·�·� .. ,···,�.. ,��-�·�··. '

,--.---'-.-'--.-"-.-
.. --,.-.--'-�-_,

4NSEN i An�;���:::iIf,
Anuncie aqui!!! Anuncie aqui!!! l .. , "_c __, ... _, ... ,_ .. _ .... ,,c

371·1919 371·1919

;",'DIS"K' CONSER··TO.'".' 1,,'·.'....

·

.•
·

·,C.'·..IO".AtI"D"aO.:".I,..,.•., ,

' í-produto:"··
" .....

"----"i

1371'.1152 Rua: Relnalda Ruu, 1'.6, !
L ét�tr.:i.'.�U4�.§�I:! FOTOCOPIADORAS -IMPRESSORAS I

I -f,MTERIAIS DE CONSUMO
i • ASS1STtNCIA TÉCNICA'

1276-34171
1.�,�,�.�Iulh.II,�.5.. :.IIII1.�.DVlI.:���.IIII.�:.�J

rÃulas··parii��lar�s·····1
i FíSICAE I

I I QUíMICA I
Preparação pI o vestibular

ITRADUÇÃO DE ALEMÃO I

I Tratar: 371·2735 ou
L!�57�3!��_�L�_élrlo�,.j

Asststêrcia 1 ecrnca: TV, Som, Vídeo,
Venda de Som Automotlvo, Cabos,
Acessóríos e Som Proftsslonaí.

IART-&REQumfEl
I Convites e Cartõe�

I
Casaml!lllo.- �al{lado - ,15 .a.nosl� Comunhão v NascltnC/lto de bebés-

I
Aniversário e todas as-�

,_"Q17:4452 e 9118-0205: _ .••... , , __ _ •• , ...•. , .• , ".",J

AtelíEi de
Cost.ura

Anuncie aquilU
371·1919

r
.. ··········

.

I Anuncie aqui!!!1
371·1919

Anuncie aqui!!!
371·1919

I������� �������I
I 371·1919
I mm' •• •••••

INVESTIGACÕES
'.

CRIMINAL E
PARTICULAR

(47) 276-3429
9975-5659

I R' E .

.

'. �P.Gumereind� da Silva, 616
entro - Jaragua do Sul - se

·f····A��·��i;····���i!!•.
371·1919

, .

VIDRAÇARIA
Árte Vidros

:'··----'---· ......... " .. " ......"'" .. ·------·.....;..·:··---�--"'-l
I' !

I Anuncie aqui!!� ,

l' 371·1919
!

............................................................................................................J
.

Anuncie aqui!!!
371·1919

! �

1
Venha Conhecer a' l

Moda que é um Doce!!

1 Preços especiais I
'I' de inauguraç�ol
. Modinha

M d Ad It
I

! tam, 01 a 16
° a U °I

! l

i Fone: 371-5810
.

1 Rua CeI. Procopio Gomes, 1263 :
......................... , ..•.•........•••.•...........••••....••..........• , •.......•.. : .•••••••.•••••............. __?

I
Anuncie aqui!!!

371·1919 "
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Rua Guilherme Weege, 327
,_., � ",_, __ ,

_

""'"

CORDAO UMBILI
Divulgação

Dicas e Segredos
Se você tem um bebê recém-nascido, precisa aprender a cuidar do seu cordão umbilical, que antes

garantia a alimentação no útero e agora é um coto. À medida que seca, fica marrom, murcha e

endurece. Em duas ou três semanas! cai.
.

Aqui você encontra instruções de como cuidar do coto, como ajudar a cicatrização, secagem e queda seguras. Você também vai aprender a

identificar sinais de infecção e saber quando ligar Para o médico.
'

.
'

Currículo do cordãoumbilical
Siga estas instruções para proteger o coto umbilical de seu bebê.
Sempre que você trocar a fralda do bebê, observe a área da base do cordão mais próxima ao umbigo. Delicadamente, seque muito bem essa região
.para tirar qualquer resíduo acumulado. Não se preocupe, você não vai machucar o bebê pois não há nenhuma terminação nervosa.
Nãose esqueça, Ó coto umbil ical deve ficar arejado. Isso ajudará a cicatrizar e secar mais rápido.
Evite o atrito entre a fralda e o coto. Faça uma dobra na fralda, embaixo do coto umbilical. Você também pode usar fraldas descartáveis com um

corte na parte superior.
Deixe o coto umbilical cair sozinho. Antes, o coto era limpo com álcool. Mas há indicações de que a secagem natural faz o coto cair mais
rapidamente. E lembre-se, o bebê tem suas peculiaridades. Não cubra a área do umbigo com moedas, bandagens ou faixas para mudar o que
naturalmente é de seu bebê, isso não funciona e pode causar problemas.

Técnicas de banho
Enquanto seu bebê tiver coto umbilical, a melhor opção é o banho rápido com esponja para evitar que se molhe. Assim que o coto cair! você pode
colocar seu bebêna banheira.

Sinais de alerta
1. Se houver pus amarelo saindo do cordão umbilical, cheiro ruim.vermelhidão ou inchaço na área ao redor! o coto pode estar infeccionado. Procure
o médico.
2. A vermelhidão também pode ser causada Pelo próprio coto umbilical seco que
irrita a pele ci rcundante. Para saber a causa da irritação, empurre dei icadamente o

coto para o lado oposto à área vermelha e marque a borda da vermelhidão com uma

caneta. Espere trinta minutos e verifique novamente. Se o local ainda estiver
vermelho e, principalmente, se ultrapassar a' marca, ligue para o médico
imediatamente. Se for só irritação do coto, não há motivos para preocupação .

.3. De vez em quando, pode sai r um pouco de sangue do umbigo. Isso é normal porque
os vasos sangüíneos estão se separando. Se houver sangue, pressione levemente a

área. Se o sangue não parar, após cinco ou sete minutos de pressão, ligue para o

médico.

4. Depois que o coto cair, o umbigo do bebê pode inchar e continuar a vazar um

pouco. Isso é chamado de granuloma umbilical. Seu médico írá tratar com uma

medicação secante chamada nitrato de prata.

�J
\. f/áce '@orpo

e Distribuidora de Cosméticos:

'''()tl<v"V� C,){OM& ..Samulta-

L'MOS DO BRASIL
RAN-YU

Menos: Stress
Colesterol
Diabetes
Hipertensão
Hemorróidas

275-1496 I 9952.3578
Reinoldo Rau, 340 - SI 03 - Centro

Jara uá do Sul - SC

Dr. Luciano Maiochi
PereiraMedicamentos em geral

ManipulaçJo de fórmulas médicas
Flslorerjplcos e

Cosméticos manipulados

Fone: 371"-8298
'

Fone: 371-6110
9905-2653

Oftalmologista
371-7801/370,-0409

@ H[R.HALlF[�
DISTRIBUroOR INDEPENDENTE

Nutrição celular - Bem-estar
Energia - Controle de peso

Cuidados pessoais

RACCO Cosmético

CICLOS d'RACCO
DMAE· nge nas fibras mU5<ulare5

�
(·HASTASE· oliva sfnfei d.e eluslioo e coligeoo
[ POOA(ARE· �feilo lensor sOOre os mOlcos de ex�elIÍl
AHA - elimino manchas e IDalila penetro(ão de oIiYM

NEOVITA'
Comércio de Produtos

� _r'>'" �,
..,� r:r:

Ortopédicos
e Hospftalaree

.

'Fone/f8K: (47) 372-0461
B:BIIIi8 d,RlIBraRO. 353- SU ·ClIItIlI·ltIIiúSll
emlll: malochl@lurruom,br • Clt; 9911,IIV

Centro Auditivo
Audio ((� ,�)) Zoom
_, Aparelhos Audilivos , '

_, Micro.Canal ti Volume AutomollCO
... Audiômelros e Impedo'nciômetro

... Moldes e Pilhas
_, Cabine Acústica

... Próleses e Drenos

Fone: (47) 372-2364
Rua Mal. Dcod'oro do I'Of\scça. 889 • (entro
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ario Max revela sua

aixão por ecologia
]ARAGuA DO SUL - Ini

ou ontem, no segundo
iso do Shopping Center

reithaupt a exposição do
todidata Mário Gilber

Max. O artista utiliza

cnica de mosaico com

stos de madeira, gue são

colhidos em serrarias e

bricas de móveis. Mário

'z que consegue manifes

ratravés da arte sua pre

upaçã? com a ecologia
suas experiências relaci
nadas com a defesa do

eio ambiente. As maté-

rias primas utilizadas são

lâminas de madeira de di
versas espécies (como res

to de mogno, cacheta,
canelão, cedro, peroba,
vassoura epinus) gue com

muita habilidade, são

transformadas em figuras
da fauna brasileira. Buscan

do a perfeição, Mário che

ga a levar até 300 horas'

para finalizar uma peça. Os
trabalhos podem ser con

feridos no segundo piso
do Shopping Breithaupt
até o dia 30 de setembro.

Lanche da Primavera

APAE de Jaraguá do Sul convida você para o

Anche da Primavera, que acontece às 15 horas,
adia 24 de setembro de 200.3, no Clube Atlético
aepend i.

'

am desfile de modas.

articipe e leve os seus amigos!

$ 15,00 (po r pessoa)

GERAL
-----redacao@lõrnalcorrelodopovo.com.br

IHABITAÇÃO: PREFEITURA ENTREGA MAIS UNIDADES HABITACIONAIS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDE

Sonho da casa própria agora
é realidade para 42 famílias

}ARAGUÁ DO SUL -

o prefeito Irineu Pasold
e o engenheiro da Secre

taria de Desenvolvimen

to Social e Habitação da
Prefeitura de Jaraguá do
Sul, Afonso Piazera

Neto, assim como repre
sentantes da Caixa Eco

nômica Federal ( que fi
nancia o empreendimen
to) participaram, sábado
á tarde; da solenidade de

entrega das 42 unidades
habitacionais populares
construídas no

loteamento denominado
de Itapo-cuzinho 2, lo
calizado no Bairro João
Pessoa. A solenidade foi

prestigiada pela comuni
dade local e pelos novos

\

SE VOCÊ ENCONTRAR
CELULAR MAIS BARATO, VEJA
SE NÃO.É DE BRINQUEDO

1I��

4- 1UJQ4.� 1(6

�

�
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 302 Fone:(Oxx47) 275 ...3555

ShOpping Breithaupt - 2° piso Fone:(Oxx47) 275-1400

PREÇOS PARA PLANO MENU 1 00

REVENDA TIM

Prefeito Irineu Pasold participou da entrega das casas

proprietários, que conse
guiram realizar o sonho
da casa própria através

do programa Nossa

Casa, destinado prefe
rencialmente para famí

lias com rendamensal de

até cinco salários míni

mos.

De acordo com o en

genheiro da secretaria de

Desenvolvimento Soci

al e Habitação, Afonso
Piazera Neto, as unida

des hà-bitacionais têm
36 metros quadrados,
incluindo sala e cozinha

conjugados, banheiro e

dois dormitórios.
Piazera informa ainda

que o investimento to

tal foi de R$ 630 mil,
oriundos do Fundo

Rotativo Habitacional,

sendo que o custo de

cada imóvel é de R$ 15

mil, tom desconto de

25% oferecido pela Pre
feitura, o que corresponde
ao preço do terreno.

Piazera salientam, entre
tanto, que

- a Prefeitura

constrói, mas a

comercialização fica por
conta da: Caixa Económi
ca Federal.

Ainda de acordo com

Piazera, a ins tituição
bancária assina com os

beneficiados do progra
ma um contrato indivi

dual de financiamento a

ser pago em até 15 anos.

Ele destaca que, com es

sas habitações, a Prefei
tura totalizará, em pou
co mais de dois anos e

meio, a entrega de 343

unidades, das quais 102

efetuadas no

Itapocuzinho 2, onde
outras 80 foram entre

gues na gestão anterior.

Acrescenta ainda que
neste loteamento está

em fase de conclusão

um Centro Municipal de
Educação Infantil,com
inàuguração prevista
para o mês de outubro.
O Centro possui 629,25
metros quadrados e re

cebeu investimento de
, R$ 288 mil em recursos

municipais. Acomunida
de também Será benefi

ciada com mais uma es

cola municipal de ensi
no fundamental, que
será construída junto ao

Centro de Educação In
fantil.

Homago realizaexposição sobremeioambiente
}AR4-GUÁ DO SUL -

A Escola de Educação
Básica Holando Mar

celino Gonçalves, do
bairro lha da Figueira,
está expondo durante
todo o mês de setem

bro os trabalhos dos

alunos de ensino mé

dio desenvolvidos
com o auxílio da pro-

, fessora Leonice Cisz,
da Área de Ciências

Naturais.

O tema da exposi
ção; realizada no Mu

seu Histórico de

Jaraguá do Sul "Emilio

da Silva.", é o meio

ambiente, que foi tra

balhado nas aulas den

tro dos conteúdos de

,Artes.
São belíssimos tra

balhos envolvendo a

criação de cartazes,

ma-quetes, confec

ções de roupas alter

nativas com sucatas,
entre outros.

A proposta dos tra

balhos vem de encon

tro à qualidade do en

sino e visa despertar'
nos alunos a consciên
cia ecológica para que

busquem soluções aos

problemas relaciona

dos ao meio ambiente.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PENSAMENTO
"Discordo daquilo que
dizes, mas defenderei até

, a morte o teu direito de o

dizeres" (Voltai re)

LANCHONETE
A lanchonete De Bertoli,
Box 13, situada no bairro
Cz e rn iwi cz apresenta
muita diversão como

cancha de bocha, áreas de
jogos, lanches e bebidas
em geral.

CARRETEIRO
o Max Bar, da Vila Lalau,
promove neste sexta-feira,
dia 19 um dei icioso
"Carreteiro", a partir das
19 horas.

PROJETO
Os profissionais da Clínica
Colina, de Guaramirim,
promovem o lançamento do
"Projeto Social Colina",
que será nesta quinta-feira,
a parti r das 19h30min, na
própria Clínica. O' projeto
consiste em palestras
periódicas sobre temas que
abordam a qualidade de
vida de nossa comunidade.
As palestras tem cunho
social e educativo, são
real izados pela nossa

equipe gratuitamente.
Interessados devem
realizar inscrições pelo
telefone 373-3799.

BIG BOWLLlNG
"Até a lua virar sol - a

noite e o dia numa festa

Data: 19/09
No Bar:
Abertura: Fraciele e após
show com a banda Nega
Fulô, de Curitiba.
Na Boate:
DJ Fabrício Peçanha e DJ

Murphy Set especial 4

pickups.

única"

PARABÉNS
'r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-v

Aniversaria nesta quinta-
feira, Enéias Raasch.
H omenagem da i rmã Ana
Paula e família.

FELICIDADES
Schelsya Emmanuel i

Splitter está completando
mais um ano de vida.nesta
quarta-feira. Sua mãe
Rosemari lhe manda
muitos beijos e felicidacjes.

CENTER

•
Cd',· DVD',· ACESSÓRIOS PARA SOM

GENTE & INFORMA ÃO

POR FRANCIENE FAGUNDES

Em festa: O Diretor Presidente do Jornal
Correio do Povo, Eugênio Victor Schmôckel
e sua esposa Srunhilde Mahnke Schrnõckel
comemoram hoje 53 anos de casados

Professor Fabiano e alunos do técnico em

Administração noturno das Escolas Sid: Teatro
uma forma diferente de debater acidentes de
trabalho

Nesta quinta-feira, dia 18, Rafaele E.

Bruch, completa 21 anos. Quem
deseja muita saúde e felicidades são
seus familiares. Parabéns!

Estará completando seus 15 anos nesta

quinta-feira a siinpática Michelli Martins,
felicidades de seus pais Antônio e Sirley e

sua irmã Juliana e seus amigos Jonathan,
Jéssica, Leandro, Joana, Maria e Célio

TERÇA-FEIRA, 16 de setembro de20 ]

Marlene Neumann(E) recepcionista da
Prefeitura de Schroeder, ao lado da Diretora
de Esportes, Edite Helena Hang

Angelina Martins Wolf, ao lado de seu

neto João Paulo e da cachorrinha Laika
completou 82 anos, dia 12, Parabéns
de Ademar e sua filha íris

"Hélio de Borba, você é o melhor pai
do mundo, te amamos muito, e que este

seje um dia muito especial, muitos anos
de vida e muitas felicidades é o que
deseja sua esposa Lindamir e seus filhos

Jeisiel, J.eisiane e Joslaine"

"O novo Advogado Jaraguense, Dr. Mário Karing
Júnior, recebeu sua Carteira Profissional em
Sessão Solene realizada no dia 02 de setembro de
2003 no auditório do CPL, quando homenageou
seu pai, Professor Mário Karing, que efetuou a

entrega da mesma de forma simbólica."

14L9
lio Tirone
Agninaldo Spézia
Verônica Schaffer
Pedro Packer
Alexandre Rosa
Eugênio Prestini
Marlize B. Tecilla
Norberto Baumann
Ilona Bublitz Erdmann
Rovena H insching
Francisco'Piontkewicz
Carolina Todt

15/9
André Althoff
Rosana Barbosa
Marciana Mathias
Justino Pereira da Luz
Willian da Silva
Maria Eolina Brando
Carlos Leoni Sobrinho
Rosal ia \lenske

.

Fernando Schwartz
Edson Giberto Vegine
Diego da Silva Alves
Luciana Borchardt
Mariana Gonçalves da Silva
Irene de Arruda Vergues
J osiane I<eunecke

16/9
Paulo Giovani Manfrini
Dorival Piciriini
Marco Aurélio Benner
Eduardo H. H. Kalfers
Rafael Paupitz
Ana Raquel Witthoft
Roberto Germano Prussek .

Lisete Ponticelli
Kathussia B. da Silva
Marcos Grimmeyer
Wanderlei Kneubuhler
Hilda Münch Barg
B ianca Karina Barg
Ivo G reqorio Fodi
Ingomar Krueger .

TerezinhaJ. Mira
Teima Regina Morotti
Marco Aurélio Benner

;17L9
Cleyton Staffun
Hilário S. Ristau
Helbert Gehrke '

Ricardo Alexandre Ribeiro
Tusnelda Tillmanri
Valdir Wackerhage
João Carlos Vasel
Jeferson Vasel
Milene Rifle
Walter Hille
Caroline Nasato
João Petry

18/9
Isolda Behling
Leandro H. Mattedi
Paula Bruch
.Artola Siewerdt
Rubia W. Zanluca
Diogo W. Zanluca
Jessica Gambin
Guilherme Schmitt
Rafaeli Elise Bruch
Daniela de Oliveira Souza

19/9
:Z:>:rletet:enz
Irene Inês Machado
Ana Carolina Keske
Cristiane Vegini Henn
Hélio Mario Wolf
Gisele Finta

.

José da Gasda
Silvia Lemes Padilha
Ingo Krueger
Angélica Pereira Zonta

20/9
Heinz Püttjer
Jaime Alves Massaneiro
Fabiane Bublitz
Li I iane B ittencourt
Marili Krutzsch
Ricardo Luis Garcia
Marlise Haut Mayer
Nilsa Ap. I<uhn
Jonas Decker
Bruna K. Krawuski
Valerio Buettçen
.João Francisco Oldiges
Airton Rodemel

.
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Venho
,,'
'.

. ",
conhecer ...

HISTÓRIA
II

CORREIO DOPOVO 9
------

'11 História de nossa gente não pode ficar só '

na saudade". O passado só é importante se

B
"

d [
seu tempo foi bem empregado.

ara0 o tapocu
.

,

CONFIRA A HISTÓRIA

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

N9. foto de hoje aparecem
algumas .pessoas conhecidas

na nossa história: (da esquerda
para a di reita) Alvino Walther

- segundo agente dos

correios; Domingos Rodrigues
da Nova -', concessionário da
Colônia Jaraguá 'de 1900 a

1907; César Pereira de Souza
- também concessionário da
Colônia Jaraguá; Heinrich

Marquardt - Comerciante;
Carl Fritz Vogel - guarda

livros (contador); Max
Schubert -, comerciante.

POR EUGÊNIO VICTOR SCHMOCKEL

HÁ 15 JWlS "HÁ 3 ANOS

Em 1988, o Diretor da Divisão dê Cadastro Tributário
do Secretário da Fazenda, Alcides Vitorazzi, informava que
até o final de maio o grupo de trabalho formado pelos
secretários executivos das associações de municípios se

reuniriam em Florianópolis, para uma análise preliminar do
movimento econômico apurado em 88. Até 30 de junho já
seriam conhecidos os índices de retomo do ICM provisórios
aos municípios uma vez que as declarações apresentadas até
março(micro empresas) e até abril(empresas normais) já
estavam sendo processadas. Vitorazzi adiantava que muitas

declarações ainda faltavam para ser apresentadas, apesar dos
prazos-já terem se, expirado. 'A Secretária da Fazenda, em
conjunto com as prefeituras e associações de municípios
estavam desencadeando a "Operação Omissos", buscando
junto as empresas faltosas às declarações econômicas fiscais
e aquelas quemesmo assim não apresentarem o documento

fiscal, era tirada do cadastro, ou seja, seria cancelada. A

Operação Omissos ia até o dia 10 de junho.
Na coluna Confira a História, Há 15 anos, alcançava o

ano de 1973 quando o Az de Ouro B.C., que completava
25 anos de existência viajava para Foz do Iguaçú e volteios .

pelo Paraguai eArgentin:j,.grupo que se compunha deHeinric
Geffert Jr., Dorval Marcatto, Walter Carlos Hertel.Tosé
Narloch,Wilhelm Laufer,Heinz Kohlbach, LorenoMarcatto,
Eugênio da Silva, Eugênio Victor Schmôckel, Alexandre
Haake, Afonso Buhr, Carl Enderle, Milton Adolar Stange,
Hamilton Garcia, ReinerWiele, Nelson Tarnawski, Moacyr
Sens e Friedel Schacht.

Em 2000, um jaraguaense era convocado para a

seleção brasileira de Amputados. Tratava-se do atleta

DáfanesMoraes de Araújo, 31 anos para a seleção brasileira
de Amputados, na modalidade de Futebol de Campo.
O Brasil disputava oMundial, em agosto, em Seatle, EUA.
A notícia era recebida com entusiasmo por Araújo, que
aos 13 anos teve câncer osseosacoma e perdeu a perna
direita. Ele fazia a questão de frisar que perdeu a perna,
mas não perdeu a vida. Vencido o trauma, Araújo
continuou praticando o esporte preferido, em Recife,
Pernambuco.Há 11 anos emJaraguá do Sul, Araújo nunca
deixou de treinar e viu o seu esforço reconhecido. A notícia

chegou pelo telefone, segundá o atleta, que contava com

o apoio da Wizard Idiomas, para se apresentar à seleção
brasileira. Os treinos eram na cidade de Maringá, no
Paraná. Araújo informava que a primeira fase na seleção
seria de avaliação médica, treinos físicos, táticos e técnicos.

Depois desta fase, eram cortados dois, dos 14 jogadores
convocados. Pois apenas 12 disputariam o Mundial nos

Estados Unidos. No Brasil, eram 120 atletas filiados na

Liga Nacional de Futebol de Amputados.
Depois de 15 anos sem uma prova pelo Estadual,

Jaraguá do Sul recebia pilotos de todo Estado. É que era

disputada a sa etapa do Campeonato Catarinense de

Automobilismo, no autódromo localizado no Bairro

Nereu Ramos; na BR-280. A cidade teve o seu primeiro
campeão de stock car há 15 anos, com Sávio Murillo de
Azevedo.

•

horário de atendimento dos
8:30 ao 12:00 e das
14:00 às 18:30, o públicO'

'

pode conferir o 'que há
de mais fino em bijuterias e

acessórios

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



10 CORREIODOPOVO POLÍCIA/EsPORTE
í'J

TERÇA-FEIRA, 16 de setembro de 2003

redac;:to@jornalcorreiodopovo.com.br
IACUSADO: NA CASA DE ROSA FORAM ENCONTRADAS 66 PEDRAS DE CRACK E SEIS TORRÕES DE MACONHA

Pintor é preso em flagrante
por. tráfico de entorpecentes

]ARÂ.GuA DO Sul - A

equipe de investigação das

policias Militar e Civil deteve
dois usuários de crack e, em

seguida, prenderam em fla-
.

grante o pintor de parede
Carlos AndréAlves Rosa, na
tural de Jaraguá do Sul, COe
nhecido como ''Tigrinho''.O
fato foi registrado na sexta

feira à noite, por volta das 21
.

horas. Depois de autuar os

usuários de entorpecente., os

policiais deslocaram-se até a

residência de Rosa, localizada
na Rua Irmão Leandro, no
Bairro Vila Lenzi. Ele havia
recém revendido a droga.

Depois de efetuar revis
ta no local, a equipe de in

vestigação encontrou 66 pe
dras de crack, seis torrões de
maconha, duas seringas, três
cachimbos, dois aparelhos
telefônicos, quatro relógios;

. ..
. Vicky Bartel

Materiais encontrados pelos policiais na residência do acusado, na Vila Lenzi

uma corrente dourada, 89
isqueiros e aproximadamen
te'R$1.050,OO�m dinheiro.

Informações do delegado
de plantão, Uriel Ribeiro,
apontam que o acusado já
tem passagem pela policia,

também por envolvimento
com drogas; Rosa vai res

ponderinquérito policialpor
tráfico de drogas, segundo
Artigo 12, podendo pegar
de 3 a 15 anos de reclusão.
Ele foi encaminhado ao pre-

sídio do Município, onde
agUarda julgamento.

Os dois jovens que fo
ram detidas pelos policiais
vão responder termo cir
cunstanciado por porte de

entorpecentes. (FR)

Dupla que arrombou sede dos escoteiros é presa em flagrante
CORUPA - APolicia Mi- GilmarJosé Screnski, 41, na- e esconderam-na no meiõ de contratam os dois serventes

I

litar prendeu em flagrante a tural de Rio Negro, estoura- um matagal localizado pró- tentando recuperar os obje-
dupla acusada de praticar fur- ram a porta lateral da estrutu- ximo à linha do trem. tos. Eles foram presos em

to na sede dos escoteiros de ra para conseguir entrar na Segundo .informações flagrante e encaminhados

Corupá, localizada na Rua construção. Do local, os dois do delegado Uriel Ribeiro, para a Delegacia de Policia
Otto Hillbrecht No sábado retiraram um aparelho deTv, algumas pessoas que circula- Civil para prestar depoimen-
à tarde, por volta das 16 ho- urna máquina elétrica de es- vam pelo local viram o ma- to. Eles vão responder inqu-
ras, o servente José Carlos crever e um aparelho de tele- terial escondido e avisaram a érito policial por furto quali-
Soares, de 33 anos, natural de fone. Eles embrulharam os policia. Quando apolicia che- ficado e aguardamiulgamen--
Rio Negrinho, e o servente objetos do furto emuma lona gou no lugar indicado, en- to no presídio. (FR)

I I

I

LOTERIAS
Megasena
concurso: 497

09 - '1 3 - 20 - 32 - 41 - 58

Quina
concurso: 1198

09 - 13 - 28 - 48 - 80

Lotomania
concurso: 350

.

11 - 24 - 25 - 28 -

31-40-42-47-
48 - 51 - 52 - 54 -

56 - 65 - 67 - 70 -

75 - 81 - 86 - 92

Loteria Federal
concurso 03768

lO _ Prêmio: 45.134
2° - Prêmio: 16.489
3° - Prêmio: 36.670
4° - Prêmio: 52.131
5° - Prêmio: 42.681

FALECIM ENTOS
Faleceu às 22:00 horas em 11/9 o Senhor Leopoldo Paiva
Lopes com idade de 73 anos, deixando enlutados esposa, filhos,
filha, netos, irmãos e demais parentese amigos. O sepultamen
to foi realizado em 12/9 às 16:00 horas, saindo o féretro da

Capela Mortuária da Vila Lenzi seguindo para o Cemitério Centro.
'

Faleceu às 11:30 horas em 14/9 o Senhor Silvio Cani com
idade de 76 anos, deixando enlutados esposa, filhos, genros,
noras, netos, bisnetos e demais parentes e amigos. Osepultanento
foi realizado em 15/9 às 1q:30 horas, saindo o féretro da Capela
Mortuária da Vila Lenzi seguindo para o Cemitério da Vila Lenzi.

Faleceu às 9:00 horas em 14/9 a Senhora Anita Koehler com
idade de 70 anos, deixando enlutados esposo, 2 filhos, 4 filhas,
genros, noras, netos, bisnetos e demais parentes e amigos. O
sepultamento foi realizado em 15;'9 às 10:00 horas, saindo o
féretro da sua residêncta seguindo para o Cemitério Rio Branco.

Faleceu às 22:00 horas em 13/9 a Senhora una Steinert
Greul com idade de 75 anos, deixando enlutados filhos, filha,
genro, noras, netos, bisnetos e demais parentes e amigos. O
sepultamento foi realizado em 14/9 às.16:30 horas, saindo o

féretro da sua residência seguindo para o Cemitério da Barra.

Faleceu às 17:30 horas em 14/9 a Senhora Ana Cnewcch �
com idade de 91 anos, deixando enlutados 'a 1 filho, 1 nora,
netos, bisnetos, irmão, cunhada e demais parentes e amigos.
O sepultamento foi realizado em :1,.5/9 às 13:00 horas, saindo
o féretro da sua residência seguindo para o Cemitério Bom
Pastor.

Faleceu às 23:00 horas em 14/9 o Senhor Jorge Dalçoquío
com idade de 65 anos, deixando enlutados a esposa, 3 filhos,
netos, genros, noras e demais parentes e amigos. O sepultamento
foi realizado em 15/9 às 16:00 horas, saindo o féretro da sua
residência seguindo para o Cemitério da Vila tenzi, .

Faleceu às 3:30 horas em 15/9 o Senhor José Pompeu Costa
com idade de 49 anos, deixando enlutados a esposa, 2 filhos,
irmãos, cunhados, sua mãe e demais parentes e amigos. O

sepultamento foi realizado em 16/9 às 9:00 horas, saindo o

féretro do Salão da Igreja Santa Ana seguindo para o Cemitério
da Vila Lenzi.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



RÇA-FEIRA. 16 de setembro de 2003 ESPORTE CORREIO DOPOVO 11

ssociação Formigari está
'30noEstadual Interestilos

]ARAGuA DO SUL - A
.

çãoFormigariparrici
neste sábado quarta eta

do Campeonato Estadu

e Caratê interestilos, reali
a na cidade de São

era. O evento contou

apresença de aproxima
ente 20 delegações vin
de todo oEstado, soman
um total de 450 atletas, A

.

ção jaraguaense foi re
entadapor 34 adetas, con
tando 38 medalhas, sen-
13 de ouro, 13 de prata e

de bronze, somando 205
do como troféu de ter

lugar geral.
O professor Arnoldo
migari ressalta que a mo-

dalidade de caratê de ]araguá
do sul está sendo bem repre
sentada nos campeonatos
catarinense interestilos, que é

o maior e'o mais bem orga
nizado do Estado, onde to

das as categorias são muito

disputadas .

.

A Associação Formigari
está na terceira colocação na

classificação gera,' somando
205 pontos, ficando atrás de
Cultural de Caratê, de Indaial,
com 271 pontos, e PeroIa do
Vale, de Blumenau, que tem

.

233. O quarto colocado é o

Alto Vale de Caratê, de Rio
do Sul, com 149,eemquinto
estáKi-Shin-Tai de Caratê, de

.

Porto Belo, com 129 pontos.

critório de Advocacia de porte está
lecionando Advogado(a) para atuar na área
abalhista Empresarial, em fase de expansão.
quisitos: estar inscrito(a) na OAB como

vogado(a), residir em Jaraguá do Sul e ter
nhecimentos de Direito do Trabalho.
via r curriculum vitae com pretensões para
ixa Postal 1370.
251-470-Jaraguá do sul-se.

esporte@jornalcorreiodopovo.com.br

I SOLENIDADE: ATLETA JARAGUAENSE VIAJA HOJE PARA FLORIANÓPOLIS, ONDE SERÁ HOMENAGEADO

Samuel Lopes vai passar dicas
sobre tiro' na lSa Schützenfest
]ARAGuA DO SUL - O

.atleta Samuel Lopes foi

convidado pela Comissão

Central Organizadorà da

15' Schützenfest para pas
sar algumas dicas sobre o

tiro festivo e esportivo,
durante a realização da fes
ta. A presença do melhor

atirador do País, na cate-

. goda Carabina Deitado,
está confirmada para o dia

16 de outubro, quinta-fei
ra. Na oportunidade, ele
vai explanar em âmbito

geral sobre a modalidade

e repassar alguns conheci
mentos técnicos a respeito
de como segurar a arma

(força, pressão, respira
ção), posição ideal dos pés,
braços, cabeça, como se

apoiar, entre outros deta-

creditando
em você!

Lopes é o melhor atleta do País em sua categoria e busca apoio para continúar esta prática

Cesar Junkes

lhes importantes para esta

prática.
Hoje à tarde, o atirador

jaraguaense vai à capital do
Estado para receber ho

menagem, junto aos de

mais 20 desportistas que
atuaram nas competições
dos jogos pan-americanos.
A sessão solene será reali

zada na Assembléia

Legislativa. Amanhã,
Lopes embarca para o

Nordeste do País, onde vai

participar da Copa Recife

de. Tiro Esportivo, pro
movida pela federação
pernambucana e confede-

ração brasileira da moda-,.
lidade. A competição será

válida por uma etapa do

campeonato brasileiro,
contando pontos para o

ranking nacional. Por fazer
parte da equipe principal
que defende o Brasil na

modalidade de tiro olímpi
co, Lopes vai receber apoio
,da confederação, que vai

bancar as passagens e hos

pedagens, no Recife. ''A

entidade me convocou para
esta competição porque vai
servir de preparação para
o campeonato sul-america
no", informa o atleta.

Trata-se da 20' Copa Co

ronel H�go de Sá Campello,
que será realizada entre os

dias 3 e 9 de novembro, na
cidade de Porto Alegre, no
Rio Grande do Sul. "Essa

disputa vai reunir os princi-
.

pais atiradores da Argenti
na, Chile;Uruguai, entre ou
tros países e apontuação vale
para o índice olímpico", sa
lienta. O jaraguaense vai dis
putar nas categorias Carabi-
na Deitado, 3 x 40 e tam

bém na Ar Comprimido,
para conseguir mais pontos

'

e melhorar a posição no

ranking. (FABIANf RIBAS)
.

, Atleta busca patrocínio para continuar. os treinos
Assim como muitos desportistas bra

sileiros, Samuel Lopes também vem lu

tando para conseguir patrocínio para dar

continuidade aos treinamentos e estar

melhor preparado para as competições '

estaduais, nacionais e internacionais. "Pra

tico tiro esportivo há cerca de 12 anos e

desd� o início busco apoio da iniciativa
.

privada. Hoje eu sou o melhor atleta bra

sileiro em minha categoria e tenho po
tencial para, ser ainda melhor e despon
tar internacionalmente, mas para isso,
preciso de recursos, de apoio das em-.

presas", diz.
Ele explica que atletas norte-arnerica

nos e europeus têm o tiro esportivo como
profissão, treinam todos os dias, são pre
parados técnica e psicologicamente para
competições, além de contarem com as

melhores munições das fábricas. "Eles

escolhem os melhores lotes, que melhor

se adaptem em suas armas e compram o

lote inteiro. Eu compro o que há de-me
nos pior em munição aqui no Brasil, mas
nem se compara com os agrupamentos
perfeitos que atiradores dos Estados Uni
dos conseguem formar", destaca. O ati

rador enfatiza que tem potencial, para não
apenas competir em provas internacionais,
mas para trazer medalhas de ouro para o

País, mas para que isso possa ser possível,
é necessário contar com patrocínio de

forma que· tenha condições de comprar
munições suficientes e custear as despesas
do deslocamento e estada nas cidades�
sede de provas. "Não quero enriquecer
com o tiro, mas poder contar com muni

ções suficientes para treinar todos os dias
: e então estar preparado para atuar bem
em competições", salienta. (FR)
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CATARINENSE: PRÓXIMO ,CONFRONTO SERÁ NA SEXTA�FEIRA, CONTRA A EQUIPE DE ITAJAí \

Malwee perde para Criciúma
mas permanece na liderança

]ARAGUÁ 1>0 SUL - De

pois devenceroprimeiro tem
po por 1 a 0, a Malwee não

resistiu ao maior volume de

jogo do adversário e perdeu
por 5 a 4 para aAnjo Quími
ca, deCriciúma, nestanoite de
sábado no ginásio Wolfgang
Weege, em Jaraguá do Sul.

, Mesmo Tom a derrota, os
jaraguaenses mantiveram a

primeira colocação na chave

classificatória da Divisão Es

pecial do' Campeonato
Catarinense de Futsal. A

Malwee começa a segunda fase
na próxima sexta-feira, jogan
do emcasa, às 20h30, contra a

Univali, deItajaí.
Jogando sem quatro

atletas.Xande (machucado), ,

Júnior (suspenso) e Leco e

Fernando (emprestados ao

time Juvenil da Anjo Qui
mica para a disputa da Taça

Atletas não conseguiram desprender-se da marcação

Brasil da categoria no Rio de
Janeiro), o técnico Fernando
Ferreti acabou tendo de re

lacionar três goleiros para
compor seu banco de reser-

vaso Na primeira etapa os

dois times mostraram mui

to.equilíbrio, principalmen
te nas defesas. O único gol
saiu aos 20 minutos através

de Xoxo, aproveitando um

passe de Chico.

As duas' equipes volta
ram completamente diferen
tes para a segunda etapa. Aos
13 segundos Renato empa
tou o jogo e aos 24 segun
dos Tigrinho virou para 2 a

1. O empate daMalwee veio
a 2'12", através de Falcão
numa cobrança de falta.

AAnjo Quimica passou
à frente aos 6 '18", com Alex

aproveitando um passe er

rado de Fábio. Falcão em

patou em 3 a 3 aos 9'04",
chutando forte de fora da

área. O ala Valença, que até

então vinha atuando mais

nas funções ofensivas mar

cou o quarto gol dos
criciumenses aos 15'21" e o
sexto aos 17'22". Xoxo, aos
19'23", fez o quarto gol da
Malwee.

Nadadores trazem mais 37medalhas para Jaraguá do Sul
. .

]ARAGUÁ DO SUL - O,

Festival Elias Moreira de Ve

locidade, realizado este final

de semana na piscina do Co-'

légio Elias Moreira em

Joinville, reuniu aproximada
mente 550 nadadores de 19

clubes e academias de Santa

Catarina e do Paraná.A com

petição, considerada contra

cronômetro, é voltada para
nadadores não-federados e

visa estabelecer objetivos em
tempos, premiando a evolu

ção dos nadadores todos os

anos. Cerca de 20 atletas da

equipe Ajinc/Urbano/Fl\jE
participaram do festival e con-:

quistaram 12 medalhas de

ouro, 21 de prata e quatro de

bronze, totalizando 37meda
lhas.

- Os atletas estão de pa
rabéns, pois estão cada vez

'

mais mostrando a sua evo

lução na' modalidade. Vale
lembrar que a grande maio
ria destes nadadores foi re

velada na edição do ano pas
sado do Circuito Interescolar

-, menciona o técnico

Ronaldo Fructuozo, Os na-

PORTUGUESA EMPATA COM O 'JOINVILLE,
A Portuguesa empatou com oJoinville por O a O, neste sábado,
no estádioErnestoSobrinho, emJoinville (sq, e ficouem situação
complicada na Série 13 do Campeonato Brasileiro. Com o

resultado, a Lusa passa a ocupar o 1'P lugar na tabela, com 27

pontos, cinco a menos do que o Marília, o oitavo colocado. O

Joinville, com 24 pontos, não temmais chances de classificação.
Faltam apenas duas rodadas para o fim da primeira fase.
Os dois times protagonizaram uma partida truncada, feia e

equilibrada. .Três lances apenas mereceram destaque no jogo..
No primeiro tempo, uma cabeçada do zagueiro KléberGoiano,
do joinville, obrigou-o goleiro Gléguer a se esticar todo para
mandar a escanteio. No segundo tempo, Joinville e Portuguesa
tiveramuma chance degolcada: omeiaDauri,do time tatarinense,
acertouo travessão, aos 27minutos, e oveterano atacanteMuller,
da equipe paulista, perdeu um gol dentro da área, dez minutos
depois, chutando para fora, com o goleiro batido.

dadores patrocinados pela
Arroz Urbano e FME que
participaram' foram
Anderson Amaral, Marcos
Leonardo Dias, Dirnas Pe

reira, Evandro Pereira Jr.,
Antônio Cássio Bogo, Ma
ria Luiza Raulino, Isa Maris

Raulino,André Campregher,
Daniel Kalfels, Jonathan
Sbardellati, Maire Nazário, ,

LuanaMannes Tages, Aléxis
Schroeder,' Midiã de

Andrade, Matheus Loja,
Augusto Piazera, Felipe
Mathias, André Junkes, Ari-

ana Féllx e. Helena

Gschwendtner. O próximo
desafio da equipe acontece

amanhã, quando 16 nadado

res, sendo sete no feminino e

nove no masculino, irão re

presentar Q Município nos

Joguinhos Abertos, na cida
de de Joaçaba.As provas de
natação estão agendadas para
acontecer na quinta e sexta

feira. A modalidade está rea- ,

lizando seus últimos prepa-,
rativos no dia de hoje, visan
do a busca do tricampeonato
no feminino. (FABIANE RIBAS)

SORliE QUE NOS UNIMOS OS DOIS P�R� VOCÊ'!

NOVO SUPLEMENTO MENSAl.

PARA ANUNCIAR E ASSINAR:371comercial@jornalcorreiodopovo.com.br

TER

SÃO PAULO TROPEÇA NO FIGUEIRA
O São Paulo só empatou com o Figueirense por 2al
na tarde de domingo rio estádio Orlando Scarpem,
em Santa Catarina, pela 30a rodada do Brasileirão. O
Tricolor nunca perdeu para o rival' na história do
torneio. Foram três vitórias e dois empates.
Fernandinho marcou aos 35 minutos de jogo em Uilll

bela cobrança de falta. Na segunda et::J,pa saíram trl,

gols em sete minutos. Luís Fabiano empatou com rala
aos 29 minutos, Adriano fez um golaço e virou aOI

33 minutos e Sandro Gaúcho deixou tudo igual aOI

36 minutos.

Com o resultado, o Tricolor sobe para 54 pontos, le�f
mantém em terceiro na tabela, mas deixa os lídem
Cruzeiro e Santos, que vence-ram na rodada e forama
58. Já o Figueirense sobe para 39.

SANTOS ARRASA O CRICIÚMA EM CASA

Com; três gols de William e batendo seu recorde de

gols nesse Brasileirão, o Santos conseguiu vencer o

Criciúma, na Vila Belmiro, por 5 a 2, na tarde de

sábado.

Mesmo com a vitória, os atuais campeões brasileiros,
continuam n.a segunda posição com 58 pontos, já que
o Cruzeiro também venceu na rodada e manteve o

primeiro lugar pelo saldo de gols.
O Criciúma continua na sexta posição com 45 pontos
e pega o Corinthians em casa na próxima rodada. A

vitória foi toda construída no primeiro tempo. AOI

22 minutos, o Santos já ganhava por 5 a 2. O Criciúma

perdido na zaga só conseguia se defender das bolas

do ataque santista.

PERNAMBUCANOS FICAM BEM NA SÉRIE B
Faltando duas rodadas para o final da primeira fase

da Segunda Divisão, o Avaí se complicou na luta pela
classificação para a segunda etapa. O clube catarinerise

perdeu do Londrina e desperdiçou a chance de voltar

ao grupo dos oito primeiros c'- ocupa o nono lugar,
Se o campeonato terminasse hoje, os classificados,
pela ordem, seriam: Palmeiras, Botafogo, Remo,

Brasiliense, Sport, Náutico, Santa cr�z e Marília. Ou

seja, todos os clubes pernambucanos estariam na

segunda fase. Na, luta contra o rebaixamento, mais

dois times escaparam: Mogi Mirim e Anapolina. �
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