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Serviços prestados conferem
título à nove personalidades

Vicky Bartel

Autoridades locais participaram da Sessão Solene da Câmara de Vereadores de Guaramirim, que homenageou
personalidades da região com entrega de títulos de Cidadão Honorário e Benemérito

Associação Estrada Nova faz
avaliação do ano e traçametas

Reinaldo Bossi

O mau tempo não impediu a re

alização das finais do Campeo
nato da Primeira Divisão de

Amadores, da Liga Jaraguaense
de Futebol. Os troféus foram
para o Flamengo, no titular, e

para o Tupy, nos aspirantes.
Página 11

Confira nesta Edição
.

o Especial de Natal

Wiest inaugura mais

uma unidade fabril
AWiest inaugurou na última sexta

feira, emJoinville,mais umaunidade fa
bril, que será responsável pelaprodução
do Protect Plus, um revestimento me
tálico inovador, de aderência máxima e

que não polui omeio ambiente.
PÁGINA 4

Cesar Junkes

A Associação de Moradores do bairro Estrada Nova avalia o final de ano de forma positiva, principalmente
depois da conquista do túnel da BR 280 e da assinatura da construção do posto de saúde. Página 5

Feli% Natal e Um Ano Novo cheio
de Fé, Esperanfa e Reali%afões. COLÉGIO DIVINA PROVIDÊNCIA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2 CORREIO DO POVO

IDO

Abordagem Psicológica
dos Acidentes de Trânsito

ELENIR ESCOPELLI - Psicóloga Policial, Delegacia Regional
de Polícia Civil de Jaraguá do Sul

Na condução de um veículo a pessoa revela seu grau de

sensibilidade e sua satisfação. ou insatisfação com a vida. As

pessoas dirigem como vivem.

Quem vive bem ajustado na sociedade se comporta como tal

no trânsito,
.

O veículo apenas oferece condições para' que a' pessoa se'

revele 2�mo ela é ou vive; suas qualidades e suas virtudes, como
educação, inteligência, sensibilidade e altruísmo, mas expressa
também seus dá�itos � fraquezas como egocentrismo; irritação,
desumanidade, competição etc.

.

.

.

"Observando urnveículo em movimento po?emos'facilmente
deduzir se 'ele e�tá .sendo dirigido por uma pessoa sensata ou

n.'ão.·'
, ,e

Q condutor desajustado se �ale dê potência e das dimensões
de seu -veículo para satisfazer necessidades pessoais como de

. auto-afirmação; por exemplo, desconsiderando por completo os

princípios elementares da convivência humana, como cortesia e

educação. Faz do veículo um instrumento. de intimidação,
humilhação, constrangimento, opressão e até a morte.

No trânsito funciona o homem inteiro, com seus 'conflitos,
frustrações, alegrias e contentamentos, e o veículo passa a ser

uma verdadeira extensão do condutor.

O mínimo que se pode esperar de um condutor para termos

um trânsito seguro e humano são atitudes comportamentais
adequadas como cortesia, educação, bom senso, espírito de

equipe e uma preocupação social com os demais usuários de via

pública.
Conduzir um veículo é um trabalho que exige uma

preocupação social com os demais usuários da via pública.
Conduzir um veículo é um trabalho que exige Uma boa

:f�r�p'ªt!.ação, e o condutor precisa utilizar de vários processos

riiéfil�j:s"co1?o, atenção, percepção, consciência, orientação no

,t(w\Ro �c;: �spaço, concentração, memória e equilíbrio emocional.

�lém disso, senso de antecipaçãotdireção defensiva) e respeito'L!'.<'''·}:

i?elasl�is 'de' trânsito, dedicação, e bom convívio social.

\ s. O;" pt0�kmas de trânsito no Brasil giram em tomo do
.

,04esprepir6 dos condutores, desconhecimento das normas de

circulação e das etapas necessárias para administrar ·e evitar'

colisões e também de sel1 comportamento social.
"

.
... ...{ ,

':Sempre que falamos de.ccmportamento humanono.trânsito
teremos que levar em conta normas, regras, princípios,
balizamento, referências e vantagens ( de passar primeiro, por
exemplo). A pessoa bem adaptada no seu dia a dia, leva isso

para um trânsito mais seguro e humano.

O condutor estará criando riscos para', si e para os outros

sempre que exceder os limites estabelecidos pela sinalização e

quando for além dos limites físicos do veículo e dos limites

psicológicos do ser humano ( fadiga e cansaço),
O risco insensato de brincar com o perigo tem origem nos

distúrbios psicológicos.
Excesso de confiança em si pode levar a comportamentos

ousados e perigosos, principalmente se quiser se 'mostrar' para
os que o acompanham.

A insatisfação crônica, a depressão, o estresse, a pressa, e a

euforia pode levar a pessoa a conduzir em alta velocidade, o que
eleva os riscos de acidentes de trânsito.

'
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gramaticais necessárias.
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. A cúpula do PT, ao expul-
'. sar a senadora Heloísa Helena
e m�s três parlamentares,mos
trouque é mais radical que os

radicais expulsos. A decisão,
anunciada com estardalhaço
em toda a imprensa nacíonal,
deixou um certo desconforto

entre petistas antigos, que não
contavam com esse desfecho,
que pode, sem dúvida, levar ao
afastamento voluntário de

petistas em vários Estados do

Brasil, a exemplo do que já
aconteceu no Rio de Janeiro,
onde petistas históricos, como
Milton Temer e o filósofo Le

andro Konder, já anunciaram

o afastamento do Partido dos

Trabalhadores e a intenção de

triar uma legenda alternativa.

EmJaraguá do Sul e Região
as lideranças petistas aprovam .

a- exp�são. dos parlamentares
considerados radicais sob a ale

gação de que é necessário dar

sustentação ao governo de Luiz
Inácio .Lula da Silva. O que se

.tem observado e concluído é

que O governo de Lula, passo
a passo., vem mudando o seu

discurso e inegavelmenteman
tendo uma política econômica
que, segundo analistas, está
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Radicalismo
rpetistas históricos,

como Milton. .i'·

Temer e,ofilósófo
Leandro Konder,

, i_o"
_) . " .

,

ja anunciaram o

afastamento" do'
Partido dos

Trabalhadores e a

intenção de criar
uma legenda
alternativa

cada vez mais próximo do que
era praticado pelo ex-presiden
te tucano Fernando Henrique
Cardoso.

Agora, os petistas ( favorá
veis à expulsão) pretendem uni

ficar o discurso e garantir a co
esão na sustentação política do
governo, condição indiscutivel
mente necessária para que o

governo federal tenha condi

ções de colocar em prática as

políticas de crescimento econô
mico e social.

Certa ou errada, a atitude da
cúpula naciónal do PT pode
acarretar prejuízos para a ima

gem democrática que o parti-
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do sempremanteve junto à so- I

ciedade brasileira, que vê,
estarrecida, o PT expulsar com
panheiros pelo simples motivo
de não concordarem com tudo

o que o governo Lula está fa

zendo. Aos olhos damaioria do

povo brasileiro, o PT está fa

zendo o que sempre criticou

nos outros partidos. Sabe-se

que essa postura é resultado da

influência da mídia, mas tam

bém se sabe que o discurso do

PT mudou bastante desde que
assumiu o poder.

Infelizmente,o melhor par
tido político do Brasil tem se

posicionado de formamuito ri"

gida quando acontecem diver

gências internas. A discussão e

a crítica aberta, antes posturas
genuinamente petistas, passa
ram a ser tratadas como deso

bediência e, nesse caso, os de

sobedientes devem pagar,
'Aquela impressão de que den

tro do PT todas as divergênci"
as são tratadas' de forma demo

crática caiu por terra com a

expulsão de Heloísa Helena e

seus colegas revoltosos. Ago
ra, só o tempo vai dizer quem
estava certo.
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Durante a sessão ordinária realizada na quinta-feira de semana

passada o vereadorMarcos Scarpatomostrou imagens feitas pela
sua assessoria parlamentar da extração de macadame na Serra do
Funil. O vereador questiona o contrato firmado entre a Prefeitura

e a Companhia de Desenvolvimento de ]araguá do Sul, no valor

de R$ 100 mil, para extração de macadame no período de 17 de

outubro ;t30 de novembro desse ano. De acordo com os cálculos

feitos por Scarpato, a quantidade extraída no prazo estabelecido

pelo edital está abaixo da expectativa. Segundo seus cálculos, 44
caminhões com seis metros cúbicos deveriam ser carregados em
uma hora de serviço. As imagens mostravam máquinas e

funcionários parados e nenhum caminhão sendo carregado
durante o período da filmagem que, segundo ele, foi de 15minutos.
O macadame é destinado a manutenção de vias públicas sem

pavimentação do município. De acordo com a assessoria.

parlamentar do vereador, o terreno onde está sendo extraído o

macadame está à venda por R$ 80 mil.

FÓRUM
A Assembléia Legislativa vai instalar na quinta-feira desta

semana, às 14 horas, no Plenarinho, o Fórum Permanente

para debater a epidemia e a inclusão social das pessoas que
vivem com HIV/Aids em Santa Catarina. A constituição do
Fórum foi solicitada pelo deputado Dentinho, do PT. Para

fazer parte do Fórum foram convidadas as seguintes
organizações: Secretaria Estadual de Saúde/Divisão Aids; a

Articulação Sul-ONG-Aids; Conselho Estadual de Saúde;
Fórum Estadual de Saúde, OAB e Fórum Catarinense das

ONG/Aids, representando 48 entidades.

INCLUSÃO
Está à disposição da população catarinense, no hall da

Assembléia, terminais de computador para acesso gratuito à

internet através do sistema de software livre. O projeto chama
se Ilha de Acesso Popular e foi inaugurado pelo presidente
daAlesc, deputado VolneiMorastoni, no início de dezembro.

PPA
Seman� passada a Assembléia Legislativa aprovou o Plano

Plurianual2004/207, no valor de R$ 52,37 bilhões. O parecer do

deputado]orginhoMello (PSDB), relator damatéria, foi aprovado
por unanimidade pelo parlamentares presentes à sessão. Pela

primeira vez foram, foram aprovadas as prioridades relacionadas
nas 29 audiências públicas regionalizadas, realizadas durante os

meses de julho e agosto. Além de investime�tos tradicionais em
setores como educação, saúde e saneamento básico, estão outras
obras consideradas prioritárias pelas comunidades das\29 regiões,
entre elas, a pavimentação de rodovias, construção de acessos aos
municípios; investimentos no setor de segurança pública, corno
construção e ampliação de presídios e penitenciárias,contratação
de profissionais como policias e delegados; construção de

aeroportos; dehospitais regionais de referênciapelo SUS, expansão
da Udesc e construção de centro de eventos.

A CREDICERTO tem o dinheiro
que você precisa, na hora, sem
avalista e com ala parcela
para pagar só no ano que vem.

NÃO FIQUE SEM DINHEIRO
NESTE NATAL!

Calçadão, 141, sala 2, junto
,

a Belgo Jaraguá do Sul - se

redacao@jornalcorrelodopovo.com.br
ISURPRESA: JUIZ MÁRCIO RENÉ DA ROCHA AFASTA Oiro VEREADORES DE JARAGUÁ DO SUL

Juiz afasta vereadores e

eleição da Câmara � adiada
]ARAGUÁ DO SUL - Por

decisão do juiz de direito

da 1 o vara de Jaraguá do

Sul, Márcio Renê da Ro

cha, oito dos 19 vereado

res foram afastados de seus

cargos. A decisão do juiz
acata, em parte, a ação ci

vil pública patrocinada
peloMinistério Público do
Estado de Santa Catarina,
que considera inconstitu

cional o número de verea

dores em razão do núme

ro de habitantes. De acor

do com o parecer do juiz,
e pelo que reza a Consti

tuição Federal, o número

de habitantes deJaraguá do
Sul comporta apenas a pre
sença de 11

.

vereadores.
.

Dessa forma, estão afasta

dos os vereadores Lorita

Zanotti Karsten (PMDB),
Roque Bachmann (PSDB),
Ademar Braz Winter

(PSDB), José Osório de

Ávila (pFL), Paulo Floriani
(PP), Orlando' Gilberto
Gonçalves (PP), Marcos
Scarpato (VI) EJean Carlo
Leutprecht (PTB).

A notícia chegou como
uma bomba na Câmara de

Vereadores, que deveria

eleger, na sessão ordinária

de ontem e a última do

ano, o próximo presidente
do Legislativo. O oficial de

Justiça. Alfredo

Fotos: Vicky Bartel

Sessão de ontem não aconteceu diante da decisão do juiz

Roque Bachmann assinou
a notificação e preferiu não
dar entrevista

Schlickmann foi até a Câ

mara de Vereadores 'para
entregar a notificação de

afastamento aos vereado

res atingidos, mas nem to

dos assinaram o documen
to e nenhum deu entrevis
ta.

Marcos Scarpato foi
encontrado em seu gabinete
pelo oficial de Justiça

De acordo com o en

tendimento do Supremo
Tribunal Federal o núme

ro de vereadores deve se

guir o seguinte critério: até
47.619 habitantes - nove

vereadores; de 47.619 a

95.238 habitantes - 10 ve-

Vereadores não comparecem à sessão por
solidariedade aos colegas

Diante do impasse e influenciados pela
emoção do momento, os vereadores

decidiram, num ato de solidariedade, não

comparecer à sessão. Na ausência de

quorum o presidente-anunciou que a sessão
estava suspensa e mru;cou outra para hoje,
às 17 horas, quando deve acontecer a

eleição da mesa diretora. Carione afirma

que não pode continuar no cargo e por
determinação do regimento interno,
permanece na presidência até o dia 31 de

dezembro deste ano.

Permaneceram no local apenas os

vereadores Vitório Lazzaris (PP) e amesa

diretora, integrada porPavanello,Maristela
Menel e Ivo Petras Konell e Rui

Lessmann. A situação frustrou os

vereadores, especialmente os candidatos à

presidência, como Roque Bachmamm, que
automaticamente está fora do páreo e

MaristelaMenel, quemantém a candidatura
mas perde possíveis aliados. Com o novo

quadro, os candidatos terão que buscarvotos
novamente, mas agora com uma nova

composição de acordos. A pergunta de
todos diante do fato é a seguinte: afinal,
porque somente agora e mais

especificamente ontem o juiz determinou o
afastamento. A coincidência foi favorável

para quem, afinal, questionavam os

vereadores e o público, que lotou a plenária.
(MARIA HELENA DE MORAES)

readores e de 95.238 a

142.857 habitantes - 11

vereadores. Como Jaraguá
do Sul tem uma população
estimada em 108.489 mil

habitantes, o juiz entendeu
que o município tem vere

adores em excesso.

O presidente da Câ

mara, Carione Pavanello

(PFL) afirmou que ficou

sabendo do ocorrido du
rante à tarde e que a as

sessoria jurídica está en

trando com recurso jun
to ao Tribunal de Justiça
em Florianópolis, pedin
do a reintegração dos
afastados. O.advogado
da Câmara, Leonel Pradi
Floriani acredita na rein

tegração dos afastados, a

exemplo do que já ocor

reu em vários municípios
brasileiros. ''A decisão do

juiz foi de primeira instân
cia e o fim dessa novela
será feliz", aposta o advo

gado. Segundo ele, duran
te o tempo que durar o

afastamento, os vereado

res estão impedidos de

exercer o mandato e seus

salários serão depositados
em juízo.

Ainda de acordo com

Floriani, a intenção é ga
rantir o término do man

dato. Segundo ele, o pro
blema não existe apenas
em Santa Catarina e o Su

premo Tribunal Federal
está analisado a situação.
"A decisão do juiz aqui
em Jaraguá do Sul acon
teceu antes da decisão fi
nal do mérito", esclare

ce o advogado. O perío
do de recesso também é

um problema e pode adi
ar a apreciação de rein

tegração.

N\�..
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IINOVAÇÃO: WIEST INVESTE EM TECN,OLOGIA DE PONTJ\ E NA DEFESA DO MEIO AMBIENTE
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Wiest inaugura em Joinville mais uma unidade fabril
JOINVIlLE - A Wiest

inaugurou na última sexta

feira uma nova unidade fa

bril, que será responsável
pela produção do revesti

mento metálico - Protect

Plus. Para prestigiar a inau
guração da nova Unidade
Industrial de Revestimento
Metálico estiveram' presen
tes diversas autoridades, en
tre elas o governador do
Estado, Luiz Henrique da

Silveira, o prefeito de

Joinville, engenheiroMarco
Tebaldi, além de empresá
rios, fornecedores e clien

tes.

Localizada na Estrada

Anaburgo, no bairro Vila

Nova, em Joinville, a nova
unidade conta com 2.450

metros quadrados de área

construída, que vão ampli
ar a aplicação do Protect

Plus. A Wiest já produzia,
em regime pré-operacional,
produtos com o inovador

revestimento metálico. A

partir de dezembro a capa
cidade de produção atingi
rá, na primeira fase, mil to
neladas por mês.

O Protect Plus pode ser

aplicado sobre qualquer
substrato ferroso e por

gasogênio, que substituía
os combustíveis, ainda in.
suficientes. Nascia, em um

pequenino galpão, a

MetalúrgicaJoãoWiest. "A

saga da Wiest contempla
ria um livro, que poderia
contar as várias fases do
seu desenvolvimento",
profetisa o Governador
Luiz Henrique da Silveira.

Apesar do incipiente
número de carros em fun
cionamento no Brasil, o

fundador João Wiest, vis
lumbrou um mercado
novo a ser explorado, a fa

bricação de escapamentos.
Mais tarde, a empresa ad

quiriu a Simesc, que pro
duz tubos de aço. Duran

te o discurso de inaugura
ção o Presidente do Con

selho, JamiroWiest, diz ter

realizado um sonho:

"Hoje, 50% dos carros fa

bricados no Brasil levam

peças produzidas pela nos
sa empresa".

Hoje a Wiest atua em

vários segmentos. As unida
des de negócio estão locali·

zadas nas cidades de: Jaragua
do Sul - Wiest escaparnen
tos e sistemas automotivos;

Joinville, que produz de tu·

bos em aço laminado que

podem ser usados em di·

versos mercados como in·

dústriamoveleira, fabricação
de bicicletas, aparelhos de�'
nástica,mercados auto-mo'
tivo e construção civil;
Guarulhos - SP - Wiest tu

bos e componentes e Reci·
fe - PE - Wiest Nordeste,

que monta e distribui os

produtosWiest para o Nor·

te e o Nordeste.

•
Convidados

conheceram a

nova unidade
fabril, que

produz o Protect
Plus, em

Joinville e
.

presenciaram o

processo de

fabricação do
produto• Inauguração foi marcada pela presença de empresários

e autoridades

•
Governador Luiz Henrique da
Silveira salientou o pioneirismo
da iniciativa

•
Governador Luiz

Henrique e o

presidente do Conselho I
da empresa, Jamiro

Wiest

peça. A aderência ao pro
duto é máxima, portanto
não ocorrem

desplacamentos, possibili-

tando realizar operações
mecânicas com as peças. O
revestimento pode ainda ser

aplicado em várias cores, de-

qualquermétodo convenci
onal como o spray e a

imersão dependendo do ta

manho e da destinação da

pendendo do uso final,
como em instalações para
incêndios, gás e vapor.

A empresa - A história

da Wiest começa muitos
anos antes da fundação da

Metalúrgica, em Jaraguá do
Sul. Em outubro de 1895 os

pais deJoãoWiest, imigran
tes europeus, chegaram à

Corupá, no Vale do Itapocu.
Ali, eles se instalaram e abri
ram uma fábrica de botas de

Desenvolvimento do produto
inserção química, o produto é aplicado sobre as superfícies
metálicas e como resultado obtém-se um novo produto, onde
a adesão do revestimento metálico e a proteção ao meio
ambiente são suas características mais marcantes.

O Protect Plus é um revestimento anticorrosivo permanente,
isso quer dizer que ele émuito resistente.a riscos e intempéries,
como: névoa salina por mais de 800 horas, mudanças de

temperatura de +400°C a - 200°C, além de isolamento
elétrico e térmico. "Com um investimento na base dos R$
3.5milhões, esta nova tecnologia vai nos permitiruma entrada
maior no mercado externo, chegando a US$ 2 milhões em

2004", conclui RainerModro, Vice Presidente do Conselho
Consultivo
Pelo desenvolvimento deste produto a Wiest ganhou, no
dia 25 de novembro, a lla edição do Prêmio Expressão de

Ecologia na categoria "ProdutoVerde", com o case "Protect

Plus - inovação tecnológica", considerado a maior

certificação ecológica do Sul do país. "Este prêmio reconhece
um trabalho de investimento tecnológico, que tem como

grande vantagem substituir a galvanização, zincageni e

cromagem, processos bastante poluidores", conclui Jarniro
Wiest, diretor presidente da empresa.
Entre os empresários presentes à inauguração da nova

unidade fabril da Wiest, destaque para o. empresário João
Eggon da Silva, que chegou a ser sócio da Wiest. (MÁRCIA
BENTO)

Visando inovar na qualidade dos seus produtos finais, a

Wiest, em parceria com pesquisadores americanos,
desenvolveu após três anos de pesquisa, o produto Protect
Plus. Um revestimento metálico a base de água, não
contamina o meio. ambiente. Outros processos de

revestimento, como a zincagem, são poluentes, pois liberam
zinco e enxofre. Estes materiais, quando em estado liquido,
são nocivos ao meio ambiente e a saúde, pois são

cumulativos no corpo humano. "O Protect Plus é

incomparável, não é só uma tinta, pois apresenta inúmeras
vantagens com relação aos outros processos de
revestimento e ao mesmo tempo não possui nenhuma
desvantagem", compara José Roberto de Abreu, Gerente
de Garantia de Qualidade Corporativa. Já o engenheiro
químico responsável pela preparação do produto, João
Batista, é taxativo: "é umagrande alternativa para omercado.
Afinal, o produto tem uma vida útil garantida de 500 horas
e ainda possibilita ao cliente receber o produto acabado, na
cor desejada".
Para que o Protect Plus possa ser fundido no produto final,
duas etapas devem ser meticulosamente preparadas. O
primeiro processo exige a preparação da superfície, ou seja,
a remoção de impurezas que aliada ao método de

preparação granular deixa o produto preparado para a

segunda e última etapa: a aplicação do produto Protect

Plus. Através do processo denominado chemicalgraftinbg,

couro.

A Wiest foi fundada em
1947 durante o período pós
guerra, em Jaraguá do Sul.
No inicio era produzido o

Cotação de ontem
Compra Venda

2,9285
2,9700
2,8700

COMERCIAL
PARALELO
TURISMO
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SENAI
O Senai/SC realiza na quinta-feira a formatura

de profissionais de nível básico - Aprendizagem
Industrial e de nível Técnico. Estarão se formando 59

alunos menores aprendizes dos cursos de Confecção
de Moldes e Roupas Industriais, Eletricista de

Manutenção e Mecânica Geral - Usinagem. A
solenidade será no auditório do Sesi, com inicio

marcado para às 16h. E no dia 19, será realizado a

tormatura de 131 alunos nos cursos Técnicos em

Estilismo, Eletromecânica e Eletrônica. A solenidade

será realizada no Clube AtléticoBaependi, com início

marcado para às 20 horas.

FORMATURA
Hoje a partir das 10h30 da manhã, acontece a

Formatura do Ensino Fundamental e Ensino Médio

do Programa Empresa Escola na Loja do

Supermercado Angeloni de Jaraguá do Sul, com um

total de doze formandos. O Programa Empresa Escola
objetiva oportunizar aos funcionários a conclusão do

Ensino Fundamental e Ensino Médio nas

dependências no Angeloni. Este trabalho é fruto de
uma parceria coma Secretaria de Educação do Estado
com o Sesc. O programa teve inicio no ano de 1998 e

a primeira formatura ocorreu na Unidade de Lages,
em seguida emJoinville e Blumenau e agora emJaraguá
do Sul.

PREMIADA
A médica ElIen Carolina David João de Masi recebeu
no dia 10 de dezembro o Prêmio "Melhor da Medicina
do Brasil", em São Paulo. A quinta edição do prêmio
que tem o Dr. Ivo Pitanguy como patrono
homenageou 50 profissionais de diversas regiões da

federação. ElIen Carolina é otorrinolaringologista e

natural de Jagumiaiva, no Paraná, mas atua em Jaraguá
do Sul. Ela é integrante da Academia Americana de
Plástica Facial de Otorrinolaringologia e da Federação
Internacional de Plástica Facial. O prêmio é concedido
como honra suprema na carreira e coroamento da luta

desenvolvida pelos profissionais,

JESUS CRIS:rO
Nosso Senhor

REUNiÕES:
'ã"i!:;i--UIi31f'",:_l)D.ÇÁÕ]
4· Feira - 19h30 - ENSINO

oo:::.EAMILlÃl
PARTICIPE!

"Ele dá generosamente
aos pobres, e a Sua
bondade dura
para sempre." Rua: Max Wílhelm, 289

Baependl / Jaraguá do Sul - se
Fone: (47)370-6180

www.casadeoracao.com
2 Coríntios 9:9

\��.- à,arre as chances

�� sUf' I n'j emprego, masao
e renovar

conheclrl ntos. Alguém do
trobalh' dA_ 0.10 e se declarar. Cor:
"lul·claro
T

.

:?.u r e - Lute por aquilo
qu�'e" A

. �a m�?perto de voce e

Snoo, p Fea�empo o impossível.
era' . I

qu i�Cilg har o coração de
� desej . Cor: Tons

onno'fe a "

.

G�lo� �ão seja tão

crltid

.•
a�..I(comi.'

s outros nem tome

otítudês rq icais. Isso vai

quei�o eu filme. O desejo
eOlfEi�vQcê eClligato irá rolar
forte. Cor: Rosa.
Câncer - Você sentirá uma

certa i sati�ção por ser

cofr.�.�·.êa aemols e pouco

reoQ�ciQi:í"\'r;nte novos

ce �os;M jl�ixão estará

prot'égiéla:"'Co r: Azul.

redacaoeojornatcqrretodooovo.com.br
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ICOMUNIDADE:' BALANÇO' AVALIA CONQUISTAS E METAS PARA O BAIRRO PARA PRÓXIMO ANO

Associação Estrada Nova faz

balanço das conquistas em 2003
JARAG'!.JÁ DO SUL - A

Associação de Moradores

do Bairro Estrada·Nova -

Amoben, realizou um ba

lanço anual das atividades.

Para o presidente da' As

sociação dos Moradores,
Justino Luz, um dos gran
des investimentos na

melhoria da qualidade foi

o censo do bairro, em

2000/2001 onde a comu

nidade expôs suas neces

sidades e a associação
pode fazer um levanta

mento do bairro. ''A par
tir deste censo .podemos
fazer nossas reivindica

ções mais urgentes", lem
braJustino Luz. Dentre os

pedidos estavarp implan
tação de um Posto de Saú

de, ampliação da escola e

construção de ginásio de

esportes, construção do
Túnel na Br 280, pavimen
tação de ruas, maior segu
rança no bairro, adequa-

. ção do sistema de esgoto,
entre outros pedidos. "To
das essas reivindicações
foram entregues ao Se

nhor Prefeito Irineu

Pasold em audiência no

dia 23 de fevereiro de

2001, na ocasião houve o

comprometimento por
parte do prefeito em aten

der algumas obras apon
tadas, mas não estipulou
prazo para iniciá-las, ale
gando que dependia de

orçamento para executá

las", destaca Luz.

A grande reivindicação
da comunidade cumprida
foi mesmo o túnel da BR

280, que iniciou em feve-

_
Cesar Junkes

O túnel da BR 280 foi a maior conquista para os moradores do Estrada Nova em 2003

retro de 2002, foi inter
rompida em julho do mes

mo ano, sendo reiniciada

por outra construtora e fi

nalizada em 60 dias. "O

túnel para as 980 famílias
residentes no bairro signi

.

fica vida com segurança,
ou seja, a conquista mais

importantes para o bairro,
pois quando uma comuni
dade de famílias decide

organizar suas condições
de vida de forma humana,
a conquista da dignidade
é possível", avaliou Luz.

Na área da educação os

moradores foram contem

plados com a ampliação
da escola Marcos Emílio

Verbinnen com ginásio de

esporte, o que possibilitou
o atendimento aos estu

dantes de 5a a 8a série.

Além da escola e do túnel

outra conquista foi a ins

talação da iluminação no

iliares em segundo
as renoycdos no

"

o. Cor: Azul-

trecho da Br 280 entre

posto Marcola e o túnel da

Estrada Nova, fruto de

um abaixo assinado de

2050 assinaturas de mora

dores residentes nos bair
ros Àgua Verde, Vila Rau,
Três Rios do Sul e Nereu

Ramos que foi entregue ao

prefeito que autorizou a

assinatura do convênio

com a Ceiesc para a insta

lação das luminárias. "E

para fecharmos o ano com
chave de ouro temos o iní

cio da construção do pos
to de Saúde, antiga reivin
dicação do bairro, com
atendimento da saúde fa

miliar PSF programa do

governo federal que enca

minha recurso para a pre
feitura", conta o vice-pre
sidente da Amoben

Riolando Petry. O custo

da obra é R$ 87 mil reais.

A previsão de término da

obra é março de 2004.
Para o próximo ano a as

sociação já 'tem listada
uma série de reivindica

ções visando a melhoria

das condições de moradia

do bairro, como a constru

ção de campo de futebol,
ampliação do Centro de

Educação infantil Estrada
Nova, pavimentação de

ruas, conforme a aprova
ção dos moradores, liga
ção dos loteamentos
Garcia e Primavera. "Uma
necessidade do bairro é o

incentivo da criação de al
ternativas de geração de

emprego e renda para os

desempregados e a comu

nidade: como horta co

munitária, cooperativas,
com o apoio do Programa
Fome Zero e outras inici
ativas populares e comu

nitárias", define Luz.

Sagitário - Fala planos para
o futuro�-"ule sua ambição.
Ta�:fas j\'Jªxqpm sua atenção

sera'5.
. !}li(uces'/;o. O gato vai

Ih;l?p:���e� tudo. Cor: Azul.

Cqpricof'nlo -ImpreVistos
poderão surgir. Atividades

li90�'pS'�.transporte
ou viagem

serMA suce

..
sso. Um encontro

eSP�i�aa.�'119)-' xer com seu

coraçao. c..or· Bege.
Aquér' - enho jogo de

cinjldr�;lJ)'i1a �nfrentar as
dil'?r'W'fq��m discrição,
v�ç�'\pJ.1�!"31�rá despertarfQJ;té's"..sémtif(le)llos a dois. Cor:
Preto.
Peixes - Poderá fazer novos e

importantes contatos, mas

éI�rá r,6J1t um clima de

c2!:r�ti,onotrabalho. O
a��rfti:� cada vez mais

IV O\)\\Tons.amarelados.
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Aclino Feder- CidadãoHonorário
Aclino Feder,
nascido em 11

de julho de
1947 em Luiz

Alves, é filho
dos lavradores
Luiz Feder e

Carolina Feder.

Começou a

trabalhar aos

14 anos num

engenho de
arroz no

município de

Massaranduba, sempre buscando conhecer nos mínimos detalhes
a tarefa que exercia. Aos 18 anos ingressou na empresa Cônsul,
em Joinville, onde trabalhou por um ano e meio ao mesmo tempo
em que estudava no Colégio Elias Moreira. Mais tarde ingressou
no setor moveleiro, onde descobriu sua vocação, e sempre
sonhando em ter seu próprio negócio.
Foi morar em Guaramirim aos 25 anos, onde iniciou uma

pequena fábrica de estofados e camas turcas; que se tornaria uma

das mais famosas fábricas de cozinhas do Brasil, a Berlim. Em

1980 casou-se com Ruth Spézia, com que teve as filhas Vanessa e

Venanda.

Criações e inovações e uma ampla visão de futuro sempre foram
instrumentos presentes nas atlvidatíes da empresa e de Aclino,
que comemorou em 2003 30 anos de atividades.
Aclino também esteve presente em diversas entidades sociais: foi
sócio-fundador da Aciag, presidente do Jardim de Infância Bom

Jesus, membro da diretoria da Igreja Matriz Bom Jesus e

presidente da Associação Ital iana de Guaramirim, entre outros.

Aclino Feder recebeu a indicação do
vereador Evaldo João Junckes

AI: ira Lunelli Bértoli - Cidadã Honorária

Antídio Aleixo Lunelli fez a entrega do
título à tia Alzira Lunelli Bértoli, em nome

de todos os vereadores

Filha de Estevão
Lunell i e Cedi ia
Pradi Lunelli,
Alzira Lunelli
B é rto I i nasceu

no dia 5 de abril.
de 1930, em

Corupá.
Conviveu com a

avó Carolina
Trevisani Lunelli
até os seis anos e

mais tempo com

o avô Antônio

Lunelli, no Ribeirão Grande do Norte.
Aos dezesseis anos ingressou no convento das Irmãs da Imaculada

Conceição, em Brusque, e depois em São Paulo, voltando dois anos
mais tarde. Casou-se dia 14 de setembro de 1949 com Francisco

Bértolietevesetefilhos: Élio, Nilton, Mário,Alice, Beatriz, Marcos
Tardsio eArthur Fernando.
Anos mais tarde decidiu ser parteira por vocação. Os primeiros
partos foram atendidos nas redondezas de Corupá, em 1960,
auxiliados pelos conhecimentos adquiridos em um livro de
obstetrícia. Freqüentou o curso prático de Enfermagem Parturiente
na Maternidade Darcy Vargas, de Joinville, concluindo no Hospital
e Maternidade São José, emJaraguádo Sul.
Como os partos eram realizados em casa, Alzira se deslocava de

carroça ou subia osmorros a pé para prestar atendimento. A convite
do diretor do Hospital Municipal Santo Antônio, Salim José

Dequech, em 1975 Alzira começou a trabalhar como parteira e

fixou residência em Guaramirim, onde atuou por 15 anos. Em

1991, Alzira aposentou-se, após realizarmais detrês mil partos.

AmáliaMryerDequech - Cidadã Honorária
Amália
M e y e r

Dequech
nasceu

no dia I"
de se

tembro
de 1942

em. São
Francisc
o do Sul

O vereador Altair José Aguiar fez a entrega da união

do título à Amália Meyer Dequech de Hugo

Flávio José Brugnago - Cidadão Hon
FláviO
B r Ugr·
nascido
raguá �

filho �

B rugni
Carolilli
Luchetta
gnago.
sado COI

pavanelll
gnago I

dois fil

trícia AIMeyer e

O vereador Salim José Dequech entregou
o título à Flávio José Brugnago

Jorgelina Lins Caldas Meyer. Seus pais eram

comerciantes e Amália sempre contribuía nos afazeres de

casa, mas era igualmente dedicada aos estudos. Em 1962,
mudou-se para Guaramirim com o objetivo de lecionar na

Escola Almirante Tamandaré, onde trabalhou por dois

anose meio.

Nesta época conheceu o senhor Salim, casando-se em

1964 e com quem teve três filhos: José Dequech Neto,
Maria S iomara e Carlos Hugo.
Na vida social participou da Casa da Amizade, presidindo
a mesma por um ano, e foi catequista da perseverança e

crisma num período de 10 anos, trabalhando com

adolescentes e jovens procurando auxiliá-los e conduzi-los

a um mundo mais sólido e humano.
Atualmente é presidente do Lar da Criança "Marcos

Valdir Moroso", que abriga crianças encaminhadas pelo
Conselho Tutelar que enfrentam problemas familiares e

que necessitam de atenção.

Giovani Elias.
Iniciou suas atividades profissionais em 1973 como offic�·

escritório contábil A Comercial. Também atuou por muitos'
JORNAL COR REIO DO POVO, Gazeta de Jaraguá, Jornal�
atualmente é sócio-proprietário da Editora do Vale ttda. qUI

Jornal do Vale do Itapocu.
Em Guaramirim, são mais de 15 anos dedicados à imprensa�
iniciados com a fundação do Jornal de Guaramirim, em s

com Celso Luís Nagel.
Além disso, integrou a Junta Disciplinar Desportiva do ca

.

Varzeano e compôs a diretoria da Aciag por três ma

Atualmente é vice-presidente da Ação Social de GuaraJII
membro do Conselho Deliberativo do Corpo de B

Voluntários.
Em Jaraguá do Sul também tem um envolvimento corn�
intenso como membro da Comissão Central. o�ganiZI� n·
Schützenfest, fundador e diretor cultural da AssoClaçao se :
M onda e membro do Çonsel ho Del iberativo da Acijs, entre

OU
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IDr� Ricardo Dacol
r (CRo.6S18)

[Dra, Fernanda Wagner
1 \ (CR06S4S)

i

�
Cirurgiões Dentista

! . Emergência: 9993�7126

! te: 370-6749

I Ruo João januária Ayrosa, 747-
, Sola"1· Bairro Jaraguâ Es uerda

QUE O ANO QUE SE APROXIMA
SEJA REPLETO DE ALEGRIA

. 311-1562
Ai Mallleodoro da FonseQ, 443· Centro ·laraguá do Sul

ESPECIAL
ESPECIAL
ESPECIAL
ESPECIAL
ESPECI COMÊWODEmAfUSOS.IUAAGE8SUIRIMI!NTAS

e-mail.difuso@diluso.com.br
Rua êe..,,'" UOI®us<h, 1136· �nd; ·l<jIIà d. Sql

Fone: 371-0010 - Fax: 371-7686'ESPECIAL. CORREIO DO POVO Jaraguá do Sul, TERÇA-FEIRA, 16 de dezembro de 2003

olidariedade
A

Correria do

dia-a-.dia,
a agitação. frenética dos centros urbanos, o.

trabalho. em excesso. no. campo. e na cidade. Corno diria o cantor e

intérprete Cazuza, o. tempo. não pára. Assim, os meses começam e

terminam sem muitas vezes nos darmos conta e quando
. percebemos outro. ano chega ao fim.

'

E por falar em final de ano, não podemos nos esquecer da celebração.
mais importante do calendário cristão, o nascimento de Cristo.

O Natal é, sem dúvida, uma data inesquec1vel para toda a comunidade
mundial. Em muitos países, ele representa o período de maior

movimentação econômica para o comércio e uma esperança a mais para
os governantes, especialmente em épocas de crise como se passou este

ano, por exemplo,
No entanto, muito além do que vender, dar e receber presentes, Q

Natal é um momento de reftexão, congraçamento e solidariedade. Ê
uma excelente oportunidade para que empresários e a comunidade

façam sua parte para construi t' uma sociedademaisjusta e fraterna.
Este Caderno Especial de Natal do Jornal CORREIO DO

POVO pretende unir estas duas faces diferentes, porém não

antagônicas do Natal: além de incrementar as vendas no

comércio, local, ê uma oportunidade para contribuir com a

Ajadefi (Associação Jaraguaense dos Deficientes Físicas), que
luta por condições de igualdade aos portadores de deficiência
fisica.

Parte da renda deste Especial será destinada à

Associação. Por isso, I} assinante do Jornal CORREIODO

POVO, o lojista que anunciou seu estabelecimento neste

Caderno, bem como os co,nsumidores que fizerem suas

compras de Natal nas lojas anunciantes 'estarão
contribuindo direta ou indiretamente com esta

Campanha Beneficente, que também está
arrecadando donativos para a entidade

ent.regues na sede do Jornal CORREIODO

POVO, na Rua CeI. Procópio G'omes,
246, tel, 311-1919, até o dia 19.

Todos 0$ lI\unicfpios da região do Vale do Rio Itallocu p.repararam uma decoração natalina especial para este ano

�enJliii;�ttI1Ub� 1UPcéw. ct·91mot.
<@,�I'W&�PFi'6& "3t'1I/JÂtJ �()S,f�darÚ!ItIYP.
&I(���Q;��
'9��'6 nFl7J4L eta:snrudJw!tRSf�� :UJ04

. COLÉGIO MARISTA
"U.il'ld
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II
"Que o menino Deus possa ocupar um lugar
de destaque em nossos corações e em cada lar
de nossa cidade.

Jaraguá do Sul merece saúde, educação,
emprego, desenvolvimento e, principalmente,
muita paz.
Um grande abraço a todos."
Irineu Pasold, Prefeito Municipal de Jaraguá
do Sul

•
':40 finalizar 2003, contabilizamos um saldo

positivo de atendimento e confiança mútua com

a gente corupaense. Vamos levar para 2004 a

,
mesma disposição e fé que nos fizeram superar
as grandes dificuldades deste ano. Juntos, com
'trabalho e dedicação, envolvendo servidores,
comunidade e' todas as forças vivas do
munü!ipio, certamente chegaremos aos nossos

objetivos. "

Boas Festas, Felis Ano Novo para todos os

corupaenses.
Luis Carlos Tamanini, Prefeito Municipal de
Corupá

Chegamos ao final de mais um ano. b'poca de

confraternização, de férias, de viagens. Época
de pensar no semelhante e fazer uma

retrospectiua detudoo que passou. Excetuando
as dificuldades, podemos afirmar que para .a

nossa administração foi um ano muito bom, pois
conseguimos concretizar vários projetos
almejados há tempo pela nossapopulação.
Assim chegou o momento de agradecer.
Agradecer a Deus por tudo que nos proporcionou
e deu chance de realizar: Aos munícipes pela
parceria nos emp reendirn en tos, Enfim,
agradecer a todos que fizeram deste ano um ano

melhor. Também queremos homenagear aquele
que um dia veio ao mundo para nos salvar.
Por isso que oNat�l é especial, pois as pessoas se
tornam mais fraternas, tocadas P01' um sentimento de amor e paz. Celebrar o Natal é
isso: tradição, alegria, amor e, acima de tudo, a presença de Jesus Cristo em nossas

vidas. Boas Festas a todos!
Osvaldo Jurck, Prefeito Municipal de Schroeder

Menegotti
GRUPO MENEGOTTl

R: Erwino Menegoni, 381- Água Verde - Jaraguá do Sul- se - Tel: 215-8000

Especial de Natal TERÇA-FEIRA, 16 de dezembro de 2003

• � crlatot, I- at(1UJI�II/
ielnfw'fÚ!latnOII/e-�1"A busca constante por uma cidade

melhor com mais qualidade de vida

para a população tem sido a marca

registrada de nossa administração
nestes três anos de mandato.
Destacamos o grande volume de
obras de infra-estrutura em todo o

municip io, Estamos projetando
Guaramirim para os próximos 20
anos. A criação de uma Ar'ea de

Expansão Lndustrial irá levar
desenvolvimento para as ;egiões do
Rio Quati e Caixa D'Agua gerando
empregos que beneficiariio todos os

guaramirenses. A ponte que está
sendo construída sobre o Rio Itapocu
irá levar o crescimento residencial e econômico aos bairros

Escolinha/Guamiranga e à Estrada Bananal do Sul. As obras de

pavimentações asfáltica estão mudando o visual da cidade além de

representar mais conforto e qualidade de vida para a população. O setor

agrícola vem recebendo apoio significativo da administração com isso
trazendomais renda para asfamilias rurais. Guaraanirim está se tornando
urna referência nacional na área da 'Educaçiio Infantil e os novos

programas de saúde garantem os atendimentos básicos à toda população. A
.pesquisa Sebrae ProderfComsenso, realizada neste ano, revela que 8Q% dos

pesquisados consideram Guaramirim um ótimo lugar para se viver e 88%

responderam que aprovam a Administração Municipul. Por tudo isso,
acreditamos que entraremos em 2004 tendo colocado Guarmnirim no

caminho certo. Os desafios são grandes, mas com trabalho, transparência e

perseverança com certeza alcançaremos resultados esperados".
Mário Sérgio Peixer, Prefeito Municipal de Guaramirim

•
"O ano de 2003 trouxemuitas angústias
e dificuldades para os

Administradores. MuniciPais,
especialmente nos pequenos
municipios, conseqüência da não

liberação de recursos do Orçamento da
União pelo Governo Federal, que não

atendeu o compromisso de liberar os

valores das emendas aprovadas pela
Câmara e pelo Senado Federal.
Esperamos que em 2004 esta situação se

r-everta e que o Sr. Presidente da

República de fato governe este País,
que se cumpram os discursos de

campanha e que haja conscientizaçiio
de que uma nação só será forte, grande
e poderosa se nas suas bases, que são os municípios, houver crescimento,
desenvolvimento e assistência ao cidadão.
A todos que conosco estiveram nas conquistas do dia a dia, agradecemos o

apoio, a colaboração e o prestígio, desejando Boas festas e que no Ano Novo
sejamos todos guiados pelo amor, alinhados pela felicidade e unidos para
compartilharapaz e o progresso do nossoMunici'pio e o bem estar do povo".
Oávio Leu, Prefeito Municipal de Massaranduba

Av. Marechal Castelo Branco, 5507 - Ceou,
Schroeder - se - Fone: 374-1362

Cirugià Dentista
PoriOdonHa

R: Narechal Castelo Bronco, 3376 - Ceníro ,I<hrod"

... Tel:: ..... �?4.:.1..

1
.. 6.l.....:.....e.l11ail.: ..

(I ..dis@t.err.a.co,,�

Que o clima de Amor e Paz do

Natal prossiga por todo ano

de 2004, que está chegando

�
... '-;.'..�"�-j,

..

%1il Sílvío
"';�l//�Qt-\�� c��::�:::��:

. Té(JIH:oemEdif>caçôe5-Crea-59.15Z·1

Rua: João Arnoldo Moritz, 55 314-1611
Centro - Schroeder - se ldtsberger@lbestaxn.lt

Feliz Natal e
_,

um Otimo 2004

vidréf,çariaIA'; evv:
371-0568
Nós queremos vender, você quer comprat.

Vamos negociar?

Decore a casa, chame oS amigoS,
e tempo de paz e Alegria!!!

@ Jornalista Responsável: Carolina Tomaselli - Fotos: Alexandre Bogo, Vicky Bartel/CP e César Junkes/CP - Paginação EletrÔnica: Vinicius Schane'- opto.
cO���P-.�,�,?VO Comercial: (47) 371-19i9/comercial@jornalcorreiodopovo.com.br - Fotolito: C romoarte Criação e Fotol itos - 370-0816 - Impressão: Gráfica CP - 370-7919
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EFICIENTES FISICOS
�carecem de mais oportunidades

Desde sua fundação, em 29 de julho de 1966, a
Ajadefi (Associação Jaraguaense de Deficientes

Físicos) busca uni r forças para acabar com o

preconceito, conquistar vagas no mercado de

trabalho, além de educação e saúde para os

associados.
Em meio a tantas reivindicações, a atual

diretoria tem como principal meta a geração de
empregos, segundo o presidente da Associação,
Afonso José. Petri. Por isso, em fevereiro do

próximo ano deve ser inaugurada a cooperativa
Cooperdefi, com o intuito de aumentar os postos de

trabalho, eliminando custos com encargos sociais.
"Com a cooperativa todos os associados serão
autônomos e aumentarão a renda per capita",
explica o presidente.
Atualmente, dos 410 associados 70 estão

trabalhando: "30 são terceirizados pela associação
e 40 contratados pelas empresas do município",
explica Petri. Apesar de serem plenamente capazes
de exercerem diversas profissões, muitos sequer
procuram uma vaga, comenta o presidente.
"Muitas vezes, falta incentivo da própria família",
esclarece.

Outro fator preponderante que justifica o baixo
número de deficientes físicos no mercado de

trabalho é a baixa escolaridade,
requisito indispensável para qualquer
profissão. "O deficiente tem que se

conscientizar de que ele precisa estudar",
adverte.

Petri acrescenta, no entanto, que muitos

deficientes tem o 2' grau completo, mas

mesmo assim não consequern um emprego.
"Muitas empresas não dão oportunidade",
garante.

É o caso do associado Adilson Welter, de
24 anos, que havia feito cursos de
informática e soube de uma vaga de emprego
na área. Por telefone foi bem atendido e

marcou uma entrevista, "mas quando viram
que eu era deficiente disseram que a vaga já
estava preenchida", comenta. Welter

acredita que o descaso ocorre porque

querem manter a 'aparência' da empresa.
"Se você vê uma embalagem com defeito

você vai levar? Não vai. Com a gente é a

mesma coisa", compara. "A gente sofre

discriminação", acrescenta Everaldo

Campezoni.
Com muita persistência alguns defi

cientes conseguem uma oportunidade de'
Os associados -Welter e Campezoni dizem que há muita discriminação

Pereira, contratado em àgosto para trabalhar como auxiliar
administrativo de uma empresa. Ele conta que há mais de seis meses

tentava a vaga. "Foi muito difícil", declara.
De acordo com o presidente da Associação, os maiores empregadores

ainda são as grandes empresas, isto porque a legislação prevê que a cada
100 empregos, dois a cinco devem ser destinados aos deficientes. "Claro

que alguns empresários estão ajudando, mas ainda somos muito carentes.

Toda ajuda é bem vinda", comenta.
Empresários interessados em disponibilizar vagas para os deficientes

podem I igar para a Associação e indicar o grau de escolaridade que

desejam. A Ajadefi envia currículos para apreciação. ��

Segundo Petri mais empresários deveriam dar oportunidade aos deficientes

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Estrutura: Sem sede própria, a Ajadefi,
que utiliza duas salas cedidas pela
prefeitura no Terminal "Rodoviário, poderia
manter encontros regulares entre seus

associados, que hoje ocorrem

bimensalmente, no segundo sábado do

segundo mês. "Infelizmente a participação
é pequena, apenas cerca de 15 pessoas

presenciam as reuniões", afirma Petri .'
Com uma estrutura apropriada, o

presidente explica que poderia ser realizado

um trabalho amplo com aulas de
info rmáti ca, cursos p rofi ssional izantes,
prática de esportes, consultas médicas e

terapias como a hidroginástica, por

exemplo.

Esporte: O incentivo da prática
esportiva foi iniciado no ano passado, mas
apenas cinco jogos aconteceram em seis

meses. A iniciativa partiu do associado
Adilson Velter, que é fã incondicional do

.'

esporte. "Eu jogava futebol desde criança e

quis mostrar que nós também temos

condições de jogar", diz.
Os jogos eram realizados todos os

domingos no Parque Malwee, com dois
times de cinco jogadores cada. Mas com a

Especial de Natal

falta de transporte até o local, os times

foram diminuindo até que os jogos tiveram

que ser cancelados. "Estamos nos

preparando para que no próximo ano os jogos
voltem a acontecer", pondera o associado.

Com o incentivo, o esporte pode mudar em
muito a vida dos associados da Ajadefi,
explica Petri. "Um exemplo é o Dafane, que
largou o emprego para jogar na seleção
brasileira de futebol de salão", comenta o

presidente sobre um dos associados.

Arrecadações: A Ajadefi é mantida
basicamente com o que arrecada nos

estacionamentos. Os quase 16 mil reais -

nove mil no Hospital São José e sete mil no

Hospital Jaraguá - são empregados no

pagamento de salários e encargos sociais dos

que trabalham nestes estacionamentos.

Feitos os pagamentos, 40% do faturamento é

entregue ao respectivo hospital. Os 60% que
cabem a Ajadefi são' util izados para a compra
de remédios, em transporte e o restante fica
em caixa para o pagamento de décimos,
férias e demissões. A Prefeitura Municipal
contribui no transporte destes funcionários

com R$722, 78 mensais.

A Ajadefi também possui um convênio

A DIRETORIA
"

..

E FUNCIONARIOS

DO SINDICATO DOS

TRABALHADORES DO
".

.

VESTUARIO DESEJAM

MUITA PAZ E FELICIDADE

A TODOS OS

TRABALHADORES E TRABALHADORAS.

QUE ESTE NATAL SEJA REPLETO

DE ALEGRIA, E QUE O ANO DE 2004

REPRESENTE MAIS UM

" ,�

PERIODO DE REALIZAÇOES.
DEUS ABENÇOE A TODOS!

Gildo Antônio Alves
Presidente do STIVestuário de Jaraguá do Sul e Região

TERÇA-FEIRA, 16 de dezembro de 2001

com o Poder Judiciário para que menores

infratores paguem a pena com trabalho ou

doação de cestas básicas para a Associação.
Para fazer contribuições basta ligar para a

Ajadefi no 370-0414 ou fazer o depósito (la
Caixa Econômica Federal na agência 0417,
conta corrente número 11691.

Transporte:,Jaraguá do Sul não conta.com

transporte coletivo adaptado para uso dos

deficientes, por isto a Ajadefi disponibiliza
uma van para os que trabalham e aos alunos do

Ceij (Centro Educacional Integrado de

Jaraguá do Sul), que oferece ensino médio em

dois anos.

Cursos Profissionalizantes: Alguns
empresários do ramo já destinaram vagas em

cursos de informática e também de

comunicação pessoal, mas os números ainda
são I imitados. Para Janice B reithaupt, da J H P

Desenvolvimento do Potencial H umano, que já
forneceu cursos gratuitamente para
associados da Ajadefi, a maior conquista é a

inserção das pessoas na sociedade, 'dando

oportunidade iguais para todos. Os cursos

foram realizados há um ano e meio, mas novas
vagas poderão ser abertas. ��

UNIPlAST
EMBALAGENS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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"jldençoada é a época natatma

!fie envo.fve fi mundo inietro em

lima conspiração de anUJ'I'''

372 ...3640
R: Procópio Gomes de Oliveira, ISOO
Centro - Jar" uil do Sul - se

o Vereador PEDRO GARCIA deseja a
todes os municipes e amigos um Natal
repleto de paz, harmonia e amor. Que a
presença do Cristo possa ser sentida,
Itmbrada, e principalmente oioenciaâa,
a Clleia dia do ano que agora se inicia.

-

AO CONSEGUIR COLOCAÇAO PROFISSIONAL
Cíntia tornou-se uma exceção

A moradora do bairro Vila

Lenzi, Cíntia Margareth Araújo, é
um dos poucos exemplos na região
da inclusão de portadores de
deficiência no mercado de
trabalho. Após contrair Meningite
aos oito anos de idade, Cíntia

adquiriu problemas de locomoção
motora, que a impediram de fazer
inúmeras atividades e também de

consegui r um emprego adequado,
principalmente devido ao pre
conceito.

Ela conta que chegou a tra

balhar e-m dois locais, porém não
era registrada. Associada a

Ajadefi (Associação dos
Deficientes Físicos de Jaraguá do
Sul) há cerca de dez anos, foi du
rante uma das reuniões que surgiu
a idéia de retornar ao mercado de
trabalho. Com o apoio do pre
sidente da associação daquela

época e de um amigo, que
informou ao presidente o

interesse dela em consegui r um
emprego, Cíntia ganhou uma

nova oportunidade. "Eu achei

que não iria conseg..._uir
trabalhar", comenta.

Assim, há cinco anos Cíntia
é atendente de guichê do
estacionamento do Hospital e

Maternidade Jaraguá, seu

primeiro emprego registrado
em carteira. "É algo que posso

fazer, pois meu problema é de

locomoção motora", lembra.
Ela diz que gosta do quefaz,
pois um ajuda o outro em seu

ambiente de trabalho.
Cíntia trabalha de sexta

feira a dominqo, das 12 às 18

horas e sua renda é utilizada
com despezas pessoais como o

curso de informática e a

Cíntia é um dos 70 deficientes físicos inseridos no mercado de trabalho

academia que freqüenta.
O transporte até o trabalho é

disponibilizado pela Ajadefi.
Aos 28 anos, essa jovem

que diz ser "caseira" e tem

2° grau completo, pretende
retomar os estudos.

"Gostaria de saber várias

línguas, pois tenho facilidade
em aprender. Fui a primeira
aluna em meu colégio a tirar
média dez na disciplina de

espanhol", afirma
sorridente. _

rique Piazera, 199 - Centro - (47) 371-1777 - Fax: 371:3?35
Jaraguá do Sul -SC

.:� E-mail: moretti@moretti-automoveis.com.b.r
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aumenta a circulação de pessoas no centro,
outra maneira de incentivar as compras são os

horários de atendimento das lojas, que na

próxima semana ficarão abertas até às 20 horas e

na semana do N atai até às 21 ho raso N os sábados,
o horário é estendido até às 17 horas e aos

domingos funcionam no período da tarde.
O gerente de uma loja de eletromóveis que

participa da promoção, Celito Medeiros, afirma
que em relação ao mês de novembro houve um

crescimento de 37% nas vendas. "Mas a

expectativa é que na próxima semana haja um

aumento maior", afi rma.
A proprietária de uma loja de roupas e artigos

de cama, mesa e banho, Asta Utpadel, também
participante da promoção Natal éompra Tudo!,
lembra que este foi um ano considerado fraco

para os comer-ciantes e que a semana que
antecede o Natal traz esperança de vendas
maiores. "Esperamos uma reagida no

movimento", diz.
já nas lojas de R$1,99, o movimento é

grande, como explica o proprietário de uma.
delas, Osvaldo Vieira. Segundo ele, desde outubro
as vendas aumentaram e em dezembro dobram,
por isso aumentou o estoque de mercadorias.

"Comprei tudo do R$1,99 porque daí posso dar

presentes para todos meus fi lhos e netos", declara
a aposentada Edite Silvei ra da Cruz.

TERÇA-FEIRA, 16 de dezembro de1

CDL E COMERCIANTES
apostam no aumento das vendas

�: tempo-de:W1J.eJV��, fUlIUli��1W/,Y
uiueoo ano: que:S0�COfIVmais.�

A proximidade com o Natal anuncia um

período fértil de vendas para os comerciantes.
Os juros em baixa, os empregos temporários, o

13° salário. Estes e outros fatores devem ser

responsáveis por um aumento entre 5 e 10%

nas vendas em Jaraquá do Sul em relação ao

mesmo período do ano passado, segundo
projeção da CDL (Câmara de Dirigentes
Lojistas).

Para atrai r o consumidor a comprar no

comércio local, a CD L lançou a promoção
Natal Compra Tudo!, onde serão sorteados

R$10 mil em vales compras. A cada R$30,00
em compras nas lojas participantes, o cliente

ganha um cupom para concorrer. O primeiro
sorteio acontece hoje com a entrega de 25
vales compras no valor de R$200,00 cada. O

segundo será realizado dia 20 e terá 21
f'

ganhadores, que receberão vales compras
entre R$200,00 e R$500,00 cada.

,

O último sorteio acontece dia 24, com a

entrega de televisor, DVD, câmera fotográfica
.

digital, bicicleta, refrigerador e lavadora
automática. "Essa campanha não era

realizada há anos e estimula o consumidor a

comprar nas lojas credenciadas", explica o

presidente da CD L, Sandro AI berto M oretti.
Além de um investimento de R$40 mil na .

decoração natal ina do município, que

373-0377
Vomini -Kit: U$ 69,00

I
Linda - Kit: U$ 82,25r�

Herlim
Valorizando seu estilo de vida.

Desejamos aos nossos clientes e amigos, que nesse Natal;
I· Deus lhes presenteie com as maiores dádivas que um

ser humano pode almejar: Saúde, Amor e Felicidade

Egeo Woman

Kit: RS 64,50 Egeo Man _

.

Kit: RS 59,00 _
•Athanásio Rosa, 1457

Centro • Guaramirim

Contagem regressiva •••
2004 se aproxima •••
E com ele a e)Cpectativa de
uma nova etapa de paz e sucesso!!!

feliz Natal, feliz Ano Novol

Rua Venâncio da Silva Porto, 35l

Fone: (0"41) 275-1492/ F�: 371�O�
E�all: florlanlequlpamentos@netuno.com.
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servindo qualidade
Inaugurada no dia 17 de dezembro de 1988, a empresa

jaraguaense Demarchi Carnes completa este mês 15 anos

de fundação.
Na década de 70, Augusto Demarchi e sua esposa Sibila

criavam e transportavam gado, que eram vendidos para os

açougues da região. Anos mais tarde, em 1988, a família
decidiu abrir um negócio próprio para comercializar as

carnes. A estrutura já estava pronta quando em outubro do

mesmo ano seu Demarchi veio a falecer. Aos filhos Augusto
Demarchi Júnior e Geovane Demarchi, com 23 e 18 anos

respectivamente, coube o desafio de abrir e tocar o

empreendimento que seu pai havia deixado.
Mesmo sem experiência como administradores, no dia

17 de dezembro de 1988 o Demarchi Comércio de Carnes e

Frios é inaugurado. Localizado na Rua João Planinscheck,
407, inicialmente o comércio atendia apenas o consumidor

varejista, com uma venda aproximada de três toneladas ao

mês.

Alguns anos mais tarde, o Demarchi passou a atender no

atacado, ampliando o potencial de comercialização e as

perspectivas de crescimento do empreendimento, que
passou a vender cerca de 50 toneladas por mês.

Hoje o Demarchi possui cinco representantes comerciais
na região, responsáveis pelo atendimento do Planalto

Norte, litoral e Vale do Rio Itapocu. As vendas no atacado

correspondem a 80% do faturamento da empresa.
Da mesma maneira, a aquisição do produto é feita

através de uma análise rigorosa da carne, setor que conta

com a colaboração de representantes de compra que
sinalizam a existência de produtos de qualidade. Além

disso, o empreendimento conta com uma fazenda no

município de Araquari, onde é criado gado e com plantações
de arroz e banana, também comercializados.

Nesses 15 anos de atuação no mercado de carnes, o

sócio-proprietário Augusto Demarchi Júnior afirma que há
muito que comemorar, pois o ramo é competitivo. Júnior
também ressalta que para manter os clientes, prima pela
qualidade no produto e no atendimento, através de uma

equipe com 21 funcionários. "E pretendemos aumentar as

vendas cada vezmais", planeja.
Para comemorar a passagem destes 15 anos, o

Demarchi Carnes promoveu no último sábado, a partir das
10 horas, uma confraternização entre clientes, funcionários,
fornecedores e amigos, com música ao vivo, cama elástica,
carne e bebida.

ESPECIAL DE NATAL
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DETALHES
que fazem a diferença
Quem chegar no apartamento de dona Brunhilde e seu Eugênio Schrnôckel

já na entrada perceberá que para eles o Natal tem um significado muito

especial.
Os enfeites bem dispostos na porta principal formam uma combinação

perfeita com os demais objetos espalhados cuidadosamente pela residência do

çasal.
São çuirlandas, toalhas, panos de prato, velas, pinheiros, pequeninos e

grandes enfeites distribuídos sobre mesas, na estante, nos balcões, na parede,
nacabeceira da cama e até na lavanderia que anunciam a proximidade com o

Natal e formam um cl ima de harmonia e beleza.
Dona Brunhilde decora sozinha toda a casa. Ela explica que coloca os

enfeites de Natal há muitos anos e que desta. vez demorou três dias para
arrumá-los. \I Fiz menos do que de costume", comenta.

A procedência dos objetos é bastante variada. Alguns ela mesma

confeccionou, outros são lembranças-de algum evento e tem ainda aqueles que
ela ganhou de presente de amigos, fami I iares e conhecidos em datas distintas.

A esposa de seu Eugênio Schrnôckel não sabe contabilizar quantos objetos
possui, mas estima que sejam muitos, pois reserva inúmeras portas de suas

estantes para guardá-los ao longo do ano até chegar a época de utilizá-los na

decoração.
A cozinha, a lavanderia, o hall, o quarto, o banheiro e a sacada, enfim, quase

todos os cômodos da casa estão decorados de manei ra singular. A sala de jantar
e estar, em especial, é o ambiente mais atrativo e que melhor demonstra a

iniciativa de uma senhora que prima pelos detalhes e que, em sua essência

cristã, acredita que o Natal deva ser sempre lembrado Com amor.

Os Melhores Votos de Boas festas e

que 2004 seja um mosaico de coisas
boas em prol de um mundo melhor

Tel.: (47) 275-2167
e-mail; comercial@piazera.com.br
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 252
Centro - Jaraguá do Sul - SC

Especial de Natal TERÇA-FEIRA, 16 de dezembro de 2ij

carinho e que 2004
o de realizacões.

>

��@[g�

ru�B1[M]@3&
372-03001
Rua João JanuárioAyroso, 816· JguáESq.:

Compramos cartuchos vazios

Cartuchos remanufaturados para
impressoras Laser e Jato de Tinta

Rua 25 de Julho, 1610 - Vila Nova - Jouá do Sul rc@netuno.com.br
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asso a passo
Ainda é tempo para de

corar seu lar ou o local

onde trabalha com um

enfeite de Natal,
especialmente se for o

símbolo mais tradicional

da celebração: a Árvore
de Natal. Aprenda com a

decorado ra H i I degard
Piazera, do Armazém
dos Sonhos, como

confeccionar uma bela'
árvore que vai dar um

toque todo especial e

inovar o seu ambiente.

Material Necessário
2 tecidos estampados diferentes com 30 cm cada
linha de bordar cor verde
fita dourada para decorar
15 guizos dourados
1 botão decorativo para a ponta da estrela
1 botão para o fundo
fibra ou plumante para enchimento
tesoura
1 agulha

"Que o espírito natalino traga aos nossos corações a fé
inabalável dos que acreditam em um novo tempo de paz e amor."

Boas Festas! ! !

Lunend�b�
�� .

,,��à� /'�ek0Vatde
/

e a vida de tixkJ, 'JU14,! ?tI/m óti/nw- 2004

_ TELEFONIA E INFORMÁTICA
371-9595
teltron<fi)netuno.com.br

.

Que o Natal seja mais um momento em que as pessoas
acreditem que vale apena viver um Ano-Novo

�
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, dos

Materiais Elétricos, dos Motores Elétricos de Máquinas, de Peças pi Reparação
de Veículos, de Funcição e das Oficinas de laraquá do Sul e Região Filiado à CUT

R: João Planinsheck, n° 1 57 - Nova Brasilia - 371-2100

FELIZ NATAL E UM MARAVILHOSO 2004!

Que possamos brindar

juntos, neste Natal,
os sucessos alcançados e

as experiêcias adquiridas!

�� são. 0& votos. dac.

CÂMARA DE VEREADORES DE SCHROEDER

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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., CARAGUÃ ..�

NATAL!!!

IH t(J��� q?!J
_....

_C �it.tvu.utt WW3U 0.3

.., 6tm3� tuJ. �o.
tU,. lUUJ. qlW �tlMcm.

1UW0.3 � tk �'lÜt
e�w�eWúule
Feliz KaWt!

Estofamentos em couropara
automóveisNacionais e Importados

(47) 371-0998 / 9112-0998
Rua Bernardo Oornbusch, 921 - Baependi - Jaraguá do Sul- se

Neste momento em que as incertezas
de um novo ano se apresentam,
lembre-se que vocêpossui três armas
muito poderosas para enfrentá-las:
a Fé, a Esperança e o Amor!

VEREADOR
Roque Bachmann - PSDB

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Que a Saúde e a Paz

tragam Felicidade
e Amor e que sejam partes

integrantes do ano que se inicia.

Feliz
Natal!!!

'leU, 11azat "leút rlH6-�

� � �
Manutenção, Istalações Elétricas, Residenciais, Comerciais, Industriais - Postes e Padrão Celesc

Rua: Exp. Antônio Carlos �rreira, 799 - c.p 496 -Nova BrasHia - Jguá do Sul- se - 371-079.1/9975-0984

INSTALADORA

Paz e Amor!
É o que desejamos aos nossos prezados amigos, clientes
e colaboradores neste Natal e no ano qae se inicia!!!

. Que aravi
QueSabor ,..

DESEJAMOS QUE: O NATAL SEJA FRATERNO,
ALEGRE, COM FARTURA, COM SAÚDE E COM PAZ

371-3751
R: Felipe Schirndt, 86 - Centro - Jaráguá do Sul - SC

Feliz Natal, e que o próximo ano seja
de grandes realizações, bem-estar,

saúde e harmonia em família

Aberto diariamente
�e
� g��!t ll:OOhs, com almoço

. '. '\,
"

Aceitamos reservas para festas

'Rua Procópio Gomes de Oliveira, 227 -Centro -Jaraguá do Sul fone/fax: 215-165

II I, /

Que o Natal e o Ano-Novo qulE?�faproximam lhe
/ II�//I .

tragam novas perspectivas ;�,8�§;Sibilidades para
que você consiga atingir to�o?0s seus objetivos!!.!

I
l'

\ \\
.

Boas Festas ...

COOPERATIVA JURITI
Rua: 11 de Novembro, 665 Massaranduba - se

FonejFax:(47) 379-1130
Site: www.Juriti.com.br- E-mail: cooper@juriti.com.br

CÂMARA MUNICIPAL
DE VEREADORES
DE MASSARANDUBA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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idosos debi I itados do Lar das Flores, expl ica
dona Zilka Schulz, de 76 anos, considerada por
seus colegas a Relações Públicas da

Associação. "Nossa idéia é trazer um pouco de
amizade e convivência. A pior coisa é a pessoa
ficar sozinha num quarto", afirma seu

Einsfeldt, lembrando que para o próximo ano a

, idéia é formar um grupo de canto de internos

para se apresentar em frente aos quartos. A
próxima visita está agendada para o dia 25,
pela manhã.

Maravilhada com o Auto de Natal que
assistiu no Centro Cultural de Jaraguá do Sul,
dona Zilka carrega otimismo e bom humor. "O

principal é termos saúde e união com a família,
porque o Papai Noel não se espera mais", diz
sorridente.

Já dona Edir Bastos, que está há apenas
três meses no Lar das Flores tem outras

expectativas para o Natal. "Eu vou passar

aqui, entre amigos. Espero um Natal diferente
e alegre, porque aqui todos são alegres".

Esse clima de companheirismo acompanha
a maior parte dos internos do Lar das Flores,
que vivem harmoniosamente em busca de dias
cada vez melhores. "Nós agradecemos a Deus'

por estar nesse Lar, entre amigos. Deixamos
nossa preocupação de fora e aqui é só feli
cidade: Desejamos um Feliz Natal e Ano Novo a

todos", declaraa interna Miriam Czernay.

o NATAL no Lar das Flores

Aos clientes, amiqos e fornecedores desejamos um Natal repleto
de alegria, páz e saúde.E que 2004 possa ser um ano de

realizações efetivas, onde a população possa ter condições
de exercer de forma plena sua cidadania'! São os votos dos diretores,

médicos e funcionários do Hospital e Maternidade Jaraguá '

Natal é tempo de alegria, reflexão e

congraçamento entre as pessoas, não

importa a idade. É com este pensamento que
todos os anos a Associação Assistencial para
Idosos Lar das Flores, de Jaraguá do Sul,
convida grupos da região para fazer

apresentações de música, canto e visitas
com o intuito de alegrar o Natal dos 49

internos da entidade.
"Aqui o Natal começa cedo", comenta a:

coordenadora geral, conhecida por Dona'
Lia. Segundo o administrador da

Associação, Hermes I<rueger, as

apresentações iniciaram no mês de
novembro com o grupo de canto alemão, no
dia 23. Prosseguiram com a visita de alunos
'da Escola Jaraguá, apresentação de cantos
do Círculo Italiano, do Coral de Corupá,
recital de poesias e com a visita de
universitÁrios dos Estados Unidos. SJutros
eventos ainda estão sendo programados até
o dia 25.

Anualmente também é realizada a Ceia

de Natal, pois cerca de um terço dos idosos
permanece no Lar nesse período do ano. "E

feito um almoço especial. O último foi super
legal", opina seu Edemar Einsfeldt, que
mora há dois anos na Associação.

Foi desse simpático senhor que partiu a

iniciativa de visitar os quartos onde vivem os

Maria de Belém
Bendito é teumenino
Bendita és tu também

o poema é de autoria da interna do
Lardas Flores Diva Maria do Rosário.

Um brinde, à todos que compartilharam
conosco um maravilhoso 2003, e que o ano

que se aproxima faça com que esse laço de
amizade se estenda por muitos e muitos anosl

A direção e os internos do Lar das Flores solicitam ao JORNAL CORREIO DO POV? publicar
nossos agradecimentos à artista plástica Kiri, que voluntariamente confeccionou o presepio que se

encontra na entrada principal e fez a decoração natalina nas demais dependências da casa, com

sensibilidade e bom gosto, características marcantes do trabalho da artista.

=.
,Av, Prefeito Waldemar Grubba, 1853 - Baependi - Jaraguá do Sul - se

Fone/Fax: 371 "8637 - �-mail:duAkep@netuno.com .br

DE IMAGEM
Hospital Jaragua Muita paz, amor e que o

espírito de solidariedade possa
reinar nesse Ano-Novo.

R: Manoel Francisco da Costa, s/n - João Pessoa -' Jaraguá do Sul - 370-2463
R: Mal. Castelo Branco, 4667 - Centro - Schroeder - (47) 374-1438
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REC ITA PARA A CEIA E NATAL
A ceia de Natal é, sem dúvida, um momento muito especial da celebração natalina. Se você ainda não escolheu o prato,

principal para este ano, o Chef Wandeé, do restaurante do Hotel Estância Ribeirão Grande, traz uma novidade

gastronômica - a picanha de cordeiro - que vai tornar esse momento ainda mais saboroso e especial.

São os votos da equipe Consulto
,(.

.//

/f�7â

Modo de preparo
Em uma panela ou frigideira, aqueça

o azeite e a rnanteiqa-e coloque a picanha
para fritar. Em outra panela, cozinhe o

macarrão em água 'e sal. Depois de

cozido, escorre e misture-o na manteiga e

junte o pistache.
Corte a picanha em fatias finas e

coloque uma sobre a outra, formando

uma espécie de escada. Acrescente a

massa com pistache em volta da carne e

coloque,' delicadamente o molho

chamichurri sobre à picanha.

o Chef Wandee traz a receita desta
deliciosa novidade gastronômica

para o Natal

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Agradecemos aos nossos clientes
� pela confiança em nosso trabalho

ao longo do ano que se passou,

, desejando-lhes um Natal de Paz e que

'O ano de 2004 venha recheado de realizações

Feliz 2004!!!

o Angeloni
deseja paz e alegria

neste Nat;:il, e que o tuturo
dessa alegria seta o Amol0

este Amor pre\t�I.e�,à
em2JOff4

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ATE O PAPAI NOEL' LE
O jornal CORREIO DO POVO

Quem passar pela rua Francisco Fischer, no
centro de Jaraguá do Sul, perceberá que a loja
de trajes Lu & Cia apresenta uma decoração de
Natal inusitada.
Na entrada do estabelecimento,

acompanhado da Mamãe Noel costureira, o

Papai Noel lê o JORNAL CORREIO DO
POVO. A idéia partiu da filha da proprietária
da loja, Roberta G raciele Küster, que percebeu
que apenas a Mamãe Noel desenvolvia uma

atividade, a costura. "Ele não estava fazendo

nada, então pensei: Por que não colocar um

jornal para ele ler?", explica Roberta.
Para fixar o Jornal nas mãos do bom

velhinho, Roberta colou o CORREIO DO
POVO em uma cartolina, tarefa repetida
algumas vezes com o intuito de deixar sempre

o Quick Dog deseja que
este natal seja, de muita paz
para sua, família, seus amig'os,
e que todos mentalizem com

esperança um Ano-Novo

ainda melhor!!!

uma edição em melhor estado de

conservação.
A proprietária Marilucia Schmltz

Küster comenta que não esperava
tamanha repercussão do Papai Noel leitor.
"Chamou bastante a atenção. O pessoal
até pergunta quanto estamos ganhando
para fazer a propagandá", brinca.

É a primei ra vez em doze anos de
,

atividades que a loja utiliza o Papai Noel
lendo jornal para decorar o ambiente.
Roberta explica que escolheu o

CORREIO DO POVO porque este é um

jornal tradicional. \\ Leio só esse, os outros

não leio", declara. \\0 que o dono da casa

lê, o Papai Noel também lê", acrescenta
Marilucia.

Desejo do fundo do
meu coração que
os votos de um

Feliz Natal e um Ano
Novo ainda melhor,

Feliz Ano-Novo

São os votos do vereador

Eugênio M. Garcia - PSDB

velhinho não

, traga apenas 'd"

presentes, mas sirh:
muita paz para

o próximo ano"

371-5309 Madeireira Flórida

370-7393Av. Mal. Floriano Peixoto, 170
Centro - J á do, Sul Rua Adolff Püttjer, 444 - Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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POETIZA DE FE
Nascida em São Francisco do Sul no dia 5 de

abril de 1929, Geraldina da Silva Pereira é'

exemplo de fé e solidariedade humana. Residindo
em Jaraguá do Sul há mais de 52 anos, dona
Geraldina desde sua infância gostava de ler e

escrever. Aos dez anos escreveu pequenos cantos

e poemas diversos, porém grande parte não

puderam ser resgatados.
Aos 74 anos e paraplégica há mais de 15, dona

Geraldina tem três livros publicados: o de poesias
Além da Vida, o de contos e poesias Velhos e

Novos Caminhos e sua mais recente publicação,
Agora e sempre é primavera, lançado em julho
deste ano.

Ela-explica que todos os poemas e contos são
frutos de sua imaginação e retratam temas como

crianças, as árvores, o céu, enfim, as coisas da
natureza. "Minha inspiração vem de Deus",
comenta. <'

Abaixo, segue um poema feito por dona
Geraldina esta semana e enviado a redação do
Jornal Correio do Povo. "Neste Natal espero
muita saúde, paz, união entre minha família e

muita luz para todas as pessoas necessitadas",
declara.

Olho no céu, o que vejo?
Uma linda estrela a brilhar
Anunciando para o mundo
O menino queia chegar
Encaminhou os Reis Magos
Para em Belém encontrar

Quem veio salvar as criaturas
E a todos nós ensinar
Amar o próximo como a si mesmo
Para Deus nos abençoar

Dona Geraldina mantém o hábito antigo de escrever contos e poemas

A todos que compartilharam
conosco esse ano que passou. · ·

um Feliz Natal e um Ano-novo
de Harmonia e Segurança!

CORRETORA DE SEGUROS

João Marcatto, 260 - sI. 604 - Jaraguá do Sul - Telefone: 370-02

Foi o pai todo poderoso
Que lá do céu nos mandou
O seu filho mais querido
E tão perto de nós ficou'
Foi com sua sabedoria

Que a todos nos ensinou
E com todo o sofrimento
Mesmo assim eles nos amou
Continua sempre nos amando

Foipara isto que a Cruz carregou

Os sinos estão tocando
Vamos nos lembrar sempre bem

Que o menino Jesus aqui veio
Mandado do pai lá do além
Para nos ensinar o amor

Ele nasceu lá em Belém
Vamos amá-lo agora e sempre
Como ele nos ama também
E vamos viver com humildade
Praticando sempre o bem

Ajudando os necessitados
Para sermos por Deus abençoados, Amém.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



TERÇA-FEIRA, 16 de dezembro de 2003 Especial de Natal ESPECIAL oCORREIO DO POVO 17

/

HOSPITAL JARAGUA DISPONIBILIZA
!iii

servrç de hosped ge nos fin is de se na
Final de ano é o período propícia para viajar, visitar amigos e parentes. No entanto,

muitas vezes famílias inteiras são impossibilitadas de· fazê-lo porque convivem com

uma pessoa idosa ou enferma que não pode, permanecer sozinha.
Pensando nisso, o Hospital e Maternidade Jaraguá está oferecendo um serviço

'diferente, onde disponibiliza leitos do Hospital nos sábados e dornlnqos para

hospedagens temporárias, com diárias que variam entre R $40,00 e R$180.
Nesses casos, o paciente poderá se hospedar a partir de sexta-feira à noite e

permanecer até segunda-fei ra pela manhã.
O diretor administrativo, Hilário Dalmanri, afirma que o serviço existe há cerca de

um ano, mas por falta de divulgação muitos acabam não tendo conhecimento. Segundo
ele, a idéia surgiu com o objetivo de garantir uma receita extra ao hospital, além de
utilizar quartos que ficavam desocupados nos finais de, semana, em função da não

realização de ci rurgias nestes dias. "N assa ocupação fi ca em 100% durante a semana,
mas no sábado e domingo só atendemos emergências, por isso há grande número de
leitos vagos", declara.

Dalmann acrescenta que, dependendo da ocupação dos quartos, eventualmente nos

dias de semana eles também poderão ser utilizados. Além do leito, o hospital oferece
alimentação, higienização e aplicação de medicamentos, trazidos pelo paciente
hóspede. "Oferecemos o atendimento de enfermagem 24 horas por dia", comenta o

diretor.
Para solicitar o serviço, basta ligar para o hospital e reservar um dos leitos para o

período desejado. Ao contrário de um hotel, o diretor administrativo explica que o Hospital oferece atendimento em enfermagem

Ta_nt� .çaz:
a. eeiaiura.;

..a enve(lgadura)

Uma nova época
se aproxima, e muitas

coisas podem e devem

mudar, mas a construção
de tudo isso depende

_______ .. _

somente do esforço ,

e participação de cada
um de nós.

Por isso mãos a obra e

Feliz natal e

Próspero Ano-Novo

Que a Papai NéJel t('aga. um

Nata.l Cê>n+éJ('tável) e I1a. medida. -. �

ceria déJS seus desejéJs.

é a f6v..e deseja a

znoorrI 3.11. ct
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Para os que curtem pagode podemos citar o CO Novos

Tempos, do Grupo Revelação, e também o novo CD do

Exaltasamba, Alegrando a Massa. Além do mestre Zeca

Pagodinho Acústico (CO/OVO).

Ouvir uma boa música é sempre um hábito agradável. E se você ainda está em

dúvida sobre o presente que irá comprar neste Natal, um CO ou OVO podem ser

as opções ideais para agradar quem você gosta ou satisfazer a si mesmo.

Nesta página, fizemos uma seleção de CDs e OVOs com os lançamentos e os

mais vendidos nas lojas de .Jaraquá do Sul. Escolha o seu!

tod stos

Para quem gosta de música tradicfbnalista Gaúcha indicamos:
Festche 1 e 2, em CO e OVO

Alma Serrana, A Festa (lançamento)
Serranos, Interpretam sucessos gaúchos. Vol. 2. (Lançamento)
Tche Garotos, A Gang da Vanera (lançamento)

A Center Som indica alguns lançamentos de pop e rap:
Linkin Park Live in Texas (CO/OVO)

,

Madonna Remixed and Revisited

Eminem The Eminem Show
Jota Quest Ao Vivo MTV (cd/dvd)
Skank Cosmotron
O Rappa O silêncio Q precede o Esporro
Red HotChili Peppers GreatestHits

Malhação Internacional
B r'oz (COvOVO)

Dicas de lançamentos em OVO:
- CP M 22, vári os cl i pes da banda e trechos de shows
- Charlie Brown Acústico MTV
- Bee Gees. One NightOnly
-Music for Montserrat. Participação de Stlnq, Phil Collins,
Elton John, Mark I<nopfler, entre outros.
- Cold Play Live 2003.

Se você prefere música alemã, deve procurar uma coletânea chamada Oas beste aus

Oeutschland, com vários artistas da Alemanha.

Em um universo de infinitas opções que é a música, muitas
. vezes fica difícil escolher alguns títulos e artistas. Por isso,
uma alternativa são os CO ou OVO Presente.

Amor, Paz, Solidariedade e Trabalho

Feliz Natal e um Ótimo Ano-Novo

R: JosÉ TEODORO RIBEIRO, N° 540 • ILHA DA FIGUEIRA

Que a Inensagem de

fé e esperança do
Natal renove nossas

forças para continuar
lutando no Ano -Nooo

que anuncia. Feliz Natal!
,--r;;:z, (()371-0154
� 275-3923

Mais um ano está chegando ao

fim, e é tempo de avaliar nossa:ç,
vidas e nos progetar para o

novo ano que se micui, com

mais sonhos e mais expectatiuas.

Desejamos aos nossos cliente e

amigos um Feliz Natal
e um Ótimo 2004

Rua ,Bernardo Dornbusch;s/n° - Vila Lalau - Jaraguá do Sul- Tel.:·

Que a saúde e a paz
tragam felicidade e amor

"

e que sejam partes '/p....,.,��'v./
."�'\}r.

integrantes do' ---z...,/0,-"
Ano que se inicia. "�\

"� /

,,",.�- �.,,//
Feliz Natal e Feliz 2004!!! "'-"_'-
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NATAL FELIZ, li
Proporcionar aos pequenos,

grandes momentos de alegria pela
proximidade do Natal. Esse é o objetivo
do Programa Natal da Criança Feliz, .

que está sendo desenvolvido pelo
Rotary Club de Jaraguá do Sul.

Em parceira com a APP

(Associação de Pais e Professores) e

diretorias de algumas escolas do

município, o Rotary real iza visitas para
aentrega de aproximadamentedois mil
e 400 presentes de Natal às crianças
entre zero e dez anos. "Ficamos felizes
em poder proporcionar uma alegria a

estas crianças. G raças ao bom
resultado da Quinta-feira da ponta de

estoque que aconteceu em agosto nos

foi possível comprar cerca de 2 mil e
'

I 400 brinquedos e distribuir às crianças
deste município", comemora o

presidente do Rotary, Hélio Murara
Garcia.

No dia cinco, 160 crianças da
Escola Mári o N i co I in i, no bai rro Três

Rios do Norte, receberam

presentes do Papai Noel e

participaram de atividades
culturais e apresentações.

A pró x i ma' e n t r eg a d e

brinquedos aconteceu sábado na.

comunidade de Vila Machado, na

Escola Pio de Freitas, onde

aproximadamente 85 crianças
receberão brinquedos e farão.

homenagens e apresentações de
Natal. "Para nós da escola esta

parceria é muito importante porque
a escola não tem condições de

promover festas ou de dar

presentes. Toda aj uda das enti dades
é muito bem vinda", agradece a

professo ra responsável, M i riam

Schallnskl. Sábado, cerca de 350

crianças da escola Marcos Emílio

Verbinnen, no bairroestrada Nova

receberam presentes a parti r das
14 horas, com a presença do bom
velhinho. Crianças da escola Marcos Emílio Verbinnen, no bairro estrada Nova

Á�CANARINHO
Transporte Coletivo, Excursões, Viagens Especiais e Turismo

Uma Transportadora de vidss,

eo momento para.agradecer todos aqueles
ue compartilharam conosco este ano de

(egrías e desejar, amor, felicidade e muita
Saúde neste Natale em todo .i1no-Novo

eUe rlttéuea��
371-0222
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InstitutoEducacional
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didático utilizado pelo Instituto

atividades curricufares, diversas expede,'u paralelu
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•

icas esportivas e culturais e de aulas com recursos de in�
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Nossa Mensagem de Natal
Ao findar mais um ano um pensamento comum cercela nossa mente: o

que fizemos do ano que passou?
Perpectua o sentimento de ternura, afeição e um olhar constituído de

intenções ... intenções de melhorar o mundo, de elevar os objetivos a expressão
do bem em sua plenitude ...

No entanto, em especial neste ano letivo, nossas memórias nos

remetem a momentos em que a tristeza, a saudade, a dor, se fizeram

efetivamente presentes em nossas vidas. Imensurável ao ponto de não caber

em nós...e ser dividida com todos os que estiveram torcendo por um alvorecer,
sereno e belo. Sem devaneios, hoje podemos conferir vitórias conquistadas por

uma equipe forte, decidida e unida. Este espírito de união, de partilha, de força,
de solidariedade, extensivo aos pais e dos pais, alunos, nos projetou em um

Quadro onde ao desejar Feliz Natal e Próspero Ano Novo, nós do Instituto

Educacional Jangada oramos a Deus para que das bênçãos que forem

derramadas sobre a humanidade neste Natal possa fluir a gratidão de nossos

corações.
E, em especial, queremos parabenizar os' nossos diretores: Sr. Maí L.

tazaarts, grande profissional, gestor" pedagogo, orientador,. estrutura,

serenidade e seriedade/compromisso, foi maravilhoso Capitão desta Jangada,
nosmostrando o rumo.

Sra Josemary Amodio Lazzaris, a tia "Josy" que embora nos orientando

a cada dia, especialmente pelo exemplo deixado em cada área, na

concretização de cada sonho. No próximo ano letivo, estarás conosco!
Nós não pederíernos deíxar de, neste Natal, pedir ao Papai Noel, que

deixe um beijo carinhoso a cada amigo Que esteve ao nosso lado neste ano,

além de comprtilharmais duas conquistas do Jangada em 2003:

-Prêmio Mai (Destaque Educacional)
-Selo Escola Solidária

E, como a estrela D'alva neste ano tem uma companheira (a nossa Tia Rose),
sabemos Que o Natal apesar da saudade, terá um brilho especial no céu.

feltctdade. Amor, Alegria e Paz!
AO romper um novo ano. não esqueça que:

SonÂos possuem asas. Asas do desejoAsas da esperança. Asas do amor. Àsas da fé.

o ano velho se vat.leoasdo consigo_muitas lembranças. umas ruins. outras alegres...

Mas isto não Importa...vocêchegou até aqui.
Omeu desejo é que seu novo ano seja de 1>./lz..
Que a "ESPEJe.;;tNÇA" nunca o abandone.

Que a "J'É" seja sua companheira constame.
Que o ";ulO,X" faça parte do seu dia-a-dia.

Que pocênunca abandone seus "SON}fOStt.
Que vocênunca perca suas asas . ./lmanhã será um novo dia. Um novo nascer do sol.

Um novo começo. uma nova chance.

Basta sonhar e acreditar! São os sinceros patos do lnstituto EducacionalJangada
Felicidade. Amor. jflegria e 'Pai:!
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Hospedog também dispõe dos melhores
filhotes de todas as raças e tamanhos

Durante o dia os animais, contam com

�spaço cercado para brincar, tomar sol,
azer novos amigos e se exercitar sob a

atenção de um profissional treinado

fl)()t3 A'melhor opção para seu cão
Com serviços de hospedagem, leva e traz, banho, tosa e alimentação,

a Hospedog Sarulhodagua é o local perfeito paradeixar seu cão.
Localizada na Estrada Geral do Rio Molha, a 500 metros da Gruta, a

Hospedog oferece uma área verde de 20 mil metros quadrados com

trilhas ecológicas, com chalé e canil com higienização em ambiente
individual.

Além disso, possui uma excelente área de lazer com salário, sombra e

áquada nascente, com piquetes em mais de mil metros quadrados.
Durante o dia os animais, separados por grupos de tamanho e

temperamento, ficam soltos para brincar, tomar sol, cavar buracos, fazer
novos amigos e se exercitar sob a atenção de um profissional treinado.
Também realizam passeios com um personal dog e dispõem de
acompanhamento veterinário.

.

., .

Ao final da tarde, os cães são recolhidos aos seus aposentos para uma

merecida noite de bom sono.

A Hospedog Barulhodagua foi projetada para dar uma maior

proteção, conforto e segurança, com monitoramento 24 horas através
de um circuito de TVI ao melhor amigo do homem.

Os animais não são colocados em gaiolas, dando toda a liberdade
necessária para seu cão.

A Hospedog também dispõe dos melhores filhotes de todas as raças e

tamanhos, nacionais e' importados, com pedigree e/ou contrato de

garantia.
�J;te Natal,
""

Sá

Canis com amplo espaço, higienização e
. ambiente individual.

A Hospedog fica localizada na Estrada Geral do Rio Molha, a 500 metros
da Gruta, e oferece uma área verde de 20 mil metros quadrados com

trilhas ecológicas e chalé. Telefone: (47) 370-8563 e 9103-3580
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ÁGUA VERDE - vende-se, próx.
da Comunidade São Judas, alv.,
c/ 3 qtos, 2 banh., sala, copa,
coz., lav. e garagem.
R$40.000,00 parcelado.
Aceita-se propostas. Tratar:
371-6069.

ALUGA-5E- em Baln. Camboriú,
c/ 4 qtos, 1 suíte, vaga p/ 4
gar., churrasqueira. Rua 2.000
nº 223. Tratar: 370-1720.

ALUGA-SE - quarto e cozo

mobiliado na Rua Arthur

Aldrovandi, Rio Molha.
R$90,00. Tratar: 370-7698.

, I

ALUGA-SE - qtos mobiliados.
Tratar: 370-3561' c/
proprietária.

ANA PAULA II - vende-se, c/
72m2, terreno com 420m2. R$
45.000,00. aceita-se

proposta.Tratar: 273-0530.

(proprietário)

CHICO DE PAULA - vende-se,
alv. Próx. Menegotti Malhas. R$
18.000,00. CRECI 8054.
Tratar: 371-5512

FIGUEIRA - vende-se, próx. da
Igreja Nossa Senhora

Aparecida, alv., c/ 3 qtos,
banh., sala, coz., lav., gar.
R$15.000,00 entro + 20x

R$180,00. Tratar: 371-

6069.

ILHA DA FIGUEIRA - vende

se, casa madeira c/ galpão
em .al v. nos fundos c/
200m2• R$39.000,00.
Aceita-se carro de menor

valor no nego Tratar: 373-
4047 ou 9125-6237.

JARAGUÁ ESQUERDO - vende

se, alv. c/135m2. Rua Horacio

Pradi, 330. R$ 65.000,00.
CRECI 8054. Tratar: 371-
5512.

MAFRA - vende-se ou troca-se,
mista, 3 dorm., sala, copa, coz.,
banh., c/ porão. Ter. c/500m2,
esq., ponto p/ comércio.

R$19.000,00 nego Tratar: 370-
6535 c/ Lucelia ati Alfredo.

MASSAR�NDUBA - vende-se,
no centro, c/270m2 em

acabamento, c/ terreno de
900m2. Tratar: 379-1207.

NEREU RAMOS - vende-se, alv.
c/130m2 c/Oi suíte + 02

quartos. R$ 59.000,00. CRECI
8054. Traatr: 371-5512

PiÇARRAS .' - vende-se,
excelente, alv., c/ 3 qtos + 2

banh., gar., rua de asfalto,
800m da praia, ponto comi.

R$23.000,00. Tratar: 371-
6069.

PRAIA - aluga-se casa-na praia
de ltaguaçu, R$ 80,00 a diária.
Tratar: 273-0737.

RAU - vende-se, alv. c/110m2.
Próximo Supermercado Brasão.

_R$ 15.000,00 _--'-_ R$ 167,00__o

-R$ 25.000,00 R$ 277,00__
_R$ 40.000,00 R$ 443,00__
_R$ 55.000,00 R$ 609,00__
_,R$ 70.000,00 R$ 775,00__,

_R$100.000,00 R$1139,0Q.__

.... .. ;

Temos outros valores - Com autoriza -o do Banco Central
..... A

CLASSI

,

• Garagem para 2 carros:
• Salas de estar e jantar;
• Lavabo;
• Churrasqueira;
• Cozinha e Copa;
• Despensa
• Lavanderia;
• Dep. De empregada;
• 8WC Serviço:
• Sala íntima:
• 1 Suíte Simples:
• 1 Suite cl Closet;
• 1. Suíte Master cl Closet e
Banheira;

• Acabamento de alto

padrão (granito. gesso,
Massa corrida)

R$ 38.000,00. CREGI 8054.
Tratar: 371-5512

UBATUBA - vende-se, alv.,
murada, quitada.
R$22.000,00. Aceita-se troca

por casa em Jaraguá. Tratar:
275-2130 ou 9137-3648 c/
Carlos.

VENDE-5E - em Joinville. Tratar:
9959-0505.

ViLA LENZI- vende-se, na Rua
João André dos Reis, 338.

R$27.000,00. Aceita-se carro

até R$12.000,00. Tratar: 371-
2656.

ALUGA-SE - c/ 2 e 3 dorm.

Tratar: 370-2365 ou 9953-
6121 c/ Alcimar.

ALUGA-SE - quitinete, no

centro, próx. da Verdureira da

Raquel. Tratar: 371-5320
manhã.

ALUGA-SE - no centro, próx. da
Verdureira da Raquel, c/ 3 qtos.
Tratar: 371-5320 manhã.

Valorizando
seu ambienteI

:!Jiáç-O/--n.(){j/U4'rUl/
'

.

iPj4i/',Q/.'

Rua Ex . Gumercindo da Silva, 161 - Centro ao lado do Hotellta'ara - Jaraguó do Sul

TERÇA-FEIRA, 16 de dezembro de 200)

Residência em

Alvenaria, nova.
Loteamento Bellavista,

Bairro Amizade

Projetos / Execução /
Admi,nistração

e Gerenciamento da obra

AY. Mal. Deodoro da Fonseca. 97,
Ed. Olen.,. sobteloja • Ja,aguá do Sul

ALUGA-SE quitinetes
mobiliadas. Tratar: 370-3561

c/ proprietária.

ALUGA-SE no Cond.
Residencial Concórdia, nas

Águas Termais de Piratuba.
Tratar: 372-3192.

CENTRO - vende-se, c/ 1 dorm.,
próx. das Casas da Água.
Tratar: 372-1395.

CENTRO - vende-se prédio c/ 3
aptos. R$130.000,00. Aceita
se proposta. Tratar: 370-8097
,ou 9104-5468 c/ Tina. Creci

9839

JOINVILLE - troca-se, c/Oi
suíte + 01 quarto no valor de

R$ 75.000,00 por galpão em

Jaraguá do Sul. Tratar: (47)
9114-6644

PRECISA-SE - moça p/ dividir
apto no centro. Tratar: 373-
8001 comi. ou 372-3537 res.

c/ Schlrlei.

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

Creci 3476

VENDE-SE - apartamento.
R$25.000,00 e assumir parco
Tratar: 376-2791 ou 9135-
1487.

VENDE-SE - no Ed. Royal Barg,
c/ 3 dorm. sendo 1 suíte,
sacada c/ chur., COZo mob.
Entrada + parco em 50 meses

direto c/ proprietário. Tratar:
275-3070. Creci 8950.

CASA PRÓPRIA - REAUZE SEU SONHO
,

FUJA 00 ALUGUEL USANDO SEU FGTS!

Compre, construa, reforme e amplie sue imóvel.

$ 11.245,00 ,_'__ R$ 98,80
$ 21.130,73 R$ 185,65
$ 30.850,87 R$ 271,05
$ 42.261,47 - __ R$ 371,30

R$ 61.1.80,83 R$ 537,53
$ 88.923,07 ---R$ 776,43
$ 103.923,07 R$ 913,06

POSSVIMOS OUTROS VA.lORES f OUTROS PRAZOS
SPONCHIAOO

Traoo)tJ.ao)()!; (001 AVI()(�lill;OO do MCEN
Dlsp�,lbi!izam()S crééuc para Automóveis e r<1otns. Confira!

Informa ões: 47 336 0506 - 9124-1409

Ô Melhor consórc:io de
terrenos, cosas,
apartamentos,

solas comerciais e

reformas de imóveis
pi
fo
C(

1

Mandarino: 275-3731 /275-0051
www.consorciobalistella.com.br

Plano de

Consórcio Baffisfella
QUEM CONHECE, CONFIA.

ÁGUA VERDE-vende-se, terreno
G/375m2, próximo Chopp
Club, bairro Água Verde R$
24.500,00 - CRECI 8054 -

Fone 371-5512.

BARRA DO SUL - vende-se, c/
13,80x25,00, c/ raeía água de

4x6, à 200m da praia.
R$8.000,OO de entro + 51x

R$240,00. Tratar:' 371-7733.
(proprietário)

FIRENZI-vende-se, à 2.000m·
do centro, no Lot. Firenzi, ótimo
terreno, c/480m2, pronto p/
construir, escriturado.

R$3.800,00 entro + R$300,00
mensais. Á vista negociável.
Tratar: 9137-5573.

GUARAMIRIM - vende-se, c/
875m2, na R. Maria Zastrow,
421, bairro Nova Esperança.
R$16.000,00. Tratar: 373-
1695 c/ Josiane.

RIO MOLHA - vende-se, c/
969.480m2, escriturado.

R$150.000,00. Aceita-se casa

ou apto no negócio. Tratar:
9112-5501. ('proprietário)

SCHROEDER - vende-se, 4

terrenos de 16x39 m-. R$
8.000,00 cada. Ou troca-se por
casa na praia. Tratar: 374-
1778 c/ Edelberto.

VENDE-SE - sítio em Schroeder,
c/ 22.500m2, c/ casa e riacho
no meio. R$45.000,0E>. Aceita
se troca por casa. Tratar: 9133-
7467 ou 370-9599.

VENDE-SE - c/420m2, na R.

Pref. José Bauer. R$15.000,00
nego Tratar: 9134-7639.

VENDE-SE - na Rua da

Faculdade, c/527m2, c/ água,

I
VI

Representante!Iautorizado: MARlil!
j M(lVfli

Iuz. e esgoto, escriturado,
Tratar: 372-1359 dia ou 274
8050 à noite.

VENDE-SE - c/625m2, na Vila
Rictoz, entrada da Estrada
Ponta Comprida, Rio Branco,
R$5.000,00 nego Tratar: 373
6292 após 15:00.

VENDE-SE - c/ 190.000m2, nô

Tifa dos Húngaros - Jguá 84,
casa c/ 3 qtos, sala, copa, COZo,

lav., bwc, 2 galpões c/ engenho
de melado, c/ nascente de

água. Tratar: 273-1660.

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

ALUGA-SE - sala cornl., cl
70m2. Valor à combinar.
Tratar: 371-3132.

VENDE-5E - em Guaramirim, R.

28 de Agosto em frente a

Estofaria Zen. R$14.000,OO.
Aceita-se troca por carro.

Tratar no local.

VEIIlDE-5E - mercado c/ 8 anos

de func., ótimo estado. Apenas
R$14.000,00. Aceita-se carro

ou moto na troca. Tratar: 275·
0112 ou 9123-6562.

Restauração
de Móveis e

Antiguidades.

Tratar: 370-5290

,

ensApartamento - Frente ao Mar - 3 Suites + Dep, 2 Garag

R$ 328.000,00
Apartamento - 2 e 3 Dormitórios (Suíte) - Pronto pi Morar - Novo'

Situado no Centro- Financiado em 30 meses. R$132.000,00 e R$ 178.000,00
Apartamento - 2 'Dormitórios (Suite) + Garagem - 2 Sacadas - Novo'

R$ 80.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



TERÇA-FEIRA, 16 de dezembro de 2003

VENDE.SE - cl ótimo ponto,

panificadora cl clientela

formada, cl maquinário novo e

compl. Tratar: 371-4300 das

15:00 às 20:00.

VENDE·SE -loja de confecções,
cf estoque e móveis, ótimo,

ponto, aluguel acessível.

Tratar: 371-5512.

(proprietário)

VENDE·SE - loja Royal Barg,
ponto já formado, cl
mercadorias e mobiliário.

Defronte pI Marechal. Tratar:
275-3070. Creci 8950.

VENDE·SE - por motivo de

saúde, urgente, linda, cl
20.850m2, mini paraíso com

toda infraestrutura, casa

estilo suiço cl 90m2,
garagem cl área de festa,
escrit., galpão, quitinete,
jardim em relevo, lagoa,
nasc., mais terrenos cl rede
elétr., hidr. e san. séptico
ecológico, árvores frutíferas
e muito verde, riacho, área

privativa, à 6km do centro.
Rio Molha. Docum. 100%,
torro por R$135.000,00.
Tratar: 370-8563 ou 9103-
3580.

empregos
HOTEL ESTÂNCIA RIBEIRÂO
GRANDE - precisa-se de 3

garçons, 3 aux. de cozo e 1

camareira. Tratar: 275-1995 cl
Juàrez.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como diarista, meio período.
Tratar: 275-2452 recado pI
Mira:

VENDEDORES (AS)

Admite-se cl experiência
em vendas externa

(consórcio).
Remuneração: comissão +

ajuda alimentação + ajuda
combustível e outros.
Tratar: 371-8153 cf

Élcio.

OFEREÇO·ME - pI trabalhar no
cuidado de idosos, em casa

ou no hospital. Tratar: 375-
2416.

OFEREÇO·ME - pI trabalhar
como diarista. Tratar: 370·
6719 cl Sônia.

CORREIO DO POVO 3

!' •.
'

PROFESSORES

Precisa-se de Professores habilitados e com experiência
profissional comprovada para trabalharem na Educação Infantil,
Ensino Fundamental I, Química, Física, Geografia, História,
Português. Inter.essados deverão enviar currioulum vitae

para a Caixa Postal 1343 - CEP 89251-971- Jaraguá do Sul

- SC, até dia 19 de dezembro de 2003.

Excelente
Oportunidade!

Vendemos canetas

que detectam notas
falsas. Contratamos

Representantes.
(12) 3933-1408.

PRECISA·SE - de mensalista,
em hor. normal. Tratar: 276-
3214 cl Angelita.

PROCURA·SE -estágio como

técnico têxtil. Tratar: 371-

5640.

PROCURA·SE - trabalho como

revisora, distribuidora,
coordenadora de conf. e

acabamento ou operadora de

Tratar: 275-6292 cl tear retilínio. Tratar: 371-

Anderson. 7733.

SEJA UM PEQUENO FABRICANTE!

Trabalhe em seu próprio negócio na sua casa. Seja um mini
fabricante de um produto de alta rotação no mercado atual.
Você pode produzir brindes, chinelos de pano, fraldas e mais 250

produtos, dependendo da quantia que você pode investir, variando
de R$60,00 a R$3.000,00 de investimento.

Chegou a hora de você transformar a sua vida. Envie 1 envelope
em branco, 2 selos de R$ 0,50 e seu endereço completo pI
CORPO 1010-Cx P. 1145 - 89.259-970 - Jaraguá do Sul/SC,
que lhe enviaremos todas as instruções gratuitamente.

GANHOS DIÁRIOS

OFEREÇO·ME - pI trabalhar
como balconista ou atendente
de . supermercado, cl
experiência. Tratar: 370-3007
cl Nilvo.

OFEREÇO·ME - pI tarbalahar
como dama de cornpanla,
cuidar de pessoas idosas ou
deficientes. Cobrança por
dia. Tratar: 371-9267 c/_
Elvira.

OFEREÇO·ME - pi trabalhar,
experiência como colori
metrista, aux. laboratório,
laboratorista, aux. tecelagem,
possuo curso de Desenho
Técnico e Auto Cad R14.

veículos
CHEVETTE - vende-se, júnior,
gas., 93. Entrada'R$1.600,00
oeg. e assumir 33x R$250,OO.
Tratar: 9137�6196 ou 376-
3990 cl Anderson.

CHEVETTE - vende-se, 89, 1.6,
gas., ótimo estado.
R$2.000,00 entro + 23x

R$184,13. Tratar: 370-9005.

CORSA - vende-se, wind, 2p,
96, cl trava, alarme, a.q., limp

e des. traseiro, personalizado.
R$3.500,00 entro + r34x

R$290,00. Tratar: 371-3102.

CORSA - vende-se, bordô, 95,
perfeito estado, único dono.
Aceita-se troca por pick-up corsa
ou courier até ano 99. Tratar:
276-3850.

CORSA - vende-se, GL, 1.4, 4p,
96. R$10.800,00. Tratar: 374-
1117 ou 9975-0117.

CORSA - vende-se, 97, 1.0,
MPFI, ar quente, branco.
R$9.300,00. Tratar: 376-2973
ou 9909-0180.
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VAGAS ABERTAS - 15/12/2003

Recruta e seleciona para admissão imediata as seguintes vagas:

'AUXILlAR DE PESSOAL (5981 EL) experiência em rotinas

trabalhistas, convenções sindicais, benefícios, cálculos de
, folha de pagamento, acidentes de trabalho e impostos: INSS,
GPS, FGTS, SEFIP, IRRF, DARF, PIS folha, valores sindicais,
GRCS.
'ANALlSTA DE COMÉRCIO EXTERIOR (5947 ES)experiência
na função, possuir curso superior em Comércio Exterior

completo ou cursando, necessário saber falar fluentemente

inglês e ter carteira de habilitação,
'COMPRADOR (5948 ES) experiência na função, curso

superior completo ou cursando, possuir cursos na área de

compras, saber falar fluentemente inglês,
'INSTRUtOR DE INFORMÁTICA (5954 ES) experiência na

função, ter disponibilidade de horários e possuir os seguintes
cursos: windows, word, excel, power point, coral drawl, noções
de auto cad, dreamweaver, flex, page rnaker.
'PROFESSOR DE MUSCULAÇÃO (5956 ES) possulr.curso de

Educação física completo ou cursando
'

'ASSISTENTE DE VENDAS (5931 EL) experiência na função,
se possível na área de desenho e decoração de móveis,
possuir cursos na área de vendas, habilitação, veículo e

celular, ter conhecimento em informática,
'ARTE FINALISTA/DESENHISTA (5977 EL) possuir cursos
na área de Informática: Corei Draw, Photo shop, se possível
em desenho, de preferência com experiência na função,
'COMPRADOR/VENDEDOR (5851 A) segundo grau completo,
conhecimento em informática, falar fluente língua alemã,
experiência na área de compras e vendas,
'GERENTE DE PRODUÇÃO (5991 EL) com experiência em

malharia,
'ATENDENTE DE PADARIA (EL) com, 1º grau.de preferência
com experiência em atendimento ao público,

,

\
'CONFERENTE (EL) com 1º grau completo, de preferência
possuir curso de Operador de Empilhadeira,
·VENDEDORA, (5854 A) segundo grau completo, possuir
conhecimento em informática, falar fluente a língua alemã,
experiência em vendas,
·REPRESENTANTE COMERCIAL (5836 A) segundo grau
completo, atuar no seguimento de gráfica, papelaria' e
embalagem, possuir registro no CORE e nota fiscal, se possível
ter cateira de clientes formada, atuar nas regiões de

Blumenau, Florianópolis e Rio do Sul.
'TÉCNICO MECÂNICO (5967 ES) Experiência em projetar
ferramentas, máquina CNC e controle de programação da

produção, necessário possuir curso superior ou técnico em

mecânica completo e ter domínio em informática/auto cad,
'FRESADOR (5970 ES) experiência de 6 anos na função,
necessário possuir carteira de habilitação,
'TORNEIRO MECÂNICO (5971 ES) experiência de 6 anos na

função, necessário possuir carteira de habilitação,
'SOLDADOR (5976 EL) com experiência na função,
'LATOEIRO (5953 A) com experiência na função,
'SERRALHEIRO (5910 A) segundo grau, experiência na área
de alumínio, necessário saber interpretar de desenhos,
'FERRAMENTEIRO (5860 A) experiência de 3 anos na função,
'REBARBADOR (5987 E) experiência em moto esmeril e

esmirill;iadeira elétrica,
'P'REPARADOR DE PINTURA (5992 EL) com experiência em

i, automóveis,

'MARCENEIRO/MONTADOR DE MÓVEIS - experiência na

função,
·AÇOUGUEIRO (5850 A) segundo grau completo, experiência
em vendas e açougue, falar língua alem a,
'OPERADOR DE PRODUÇÃO/ESTAMPADOR (5978 EL)
expertêncla com quadros de estamparia, esticagem e

estampagem de quadros, encaixar desenhos, gravação de

quadros (fotolito)
,

'OPERADOR DE PRODUÇÃO - trabalhar nas áreas de produção
do ramo metalúrgico ou alimentos, primeiro e segundo grau
completo, sexo masculino,
'EMPREGADA DOMÉSTICA / COZINHEIRA (ES) com
experiência em fogão à lenha,

'AUXILIAR DE PRODUÇÃO - não necessário possuir
escolaridade, para trabalhar no setor de banana.

Rila Jorge Czerniewicz, 1245 (Rua do Hospital)
Cx. Postal200 - CEP89255-000

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

TERÇA-FEIRA, 16 de dezembro de 2003

(47) 370-0251

PROGRAMAÇÃO DECURSOS
SENAC2oo3

INSCRiÇÕES ABERTAS PARA OS CURSOS TÉCNICOS 2004

Técnico em Enfermagem - :1.800hs

Técnico em Guia de Turismo - 866hs

Técnico em Alimentos - :1.500hs

Técnico em Contabilidade - 820hs

CURSOS DE QUALIFICA ÃO 2004

o senac reserva-se o direito de cancelar ou transferir o evento caso não atinja o número mínimo de participantes

Oratória I - :15hs

Primeiros Socorros - 30hs

Matemática Financeira - :15hs

Furukawa - 40hs

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: 08 horas

Cursando: Ciências Econômicas / Contábeis
Requisitos: Domínio em Windows, Word e principalmente
Excel ,

Carga Horária Diária: 08 h

Cursando: Ciências Computação / 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

CORSA - vende-se, 99, 1.0, 4p,
60,000km, azul, tr. elétr.,
rodas, alarme, película e som.

Tratar: 9117-3464,

CORSA - vende-se, sedan, 1.0,
wind, 01, 66,000km orig.,
único dono, cinza.

R$15.000,00" Tratar: 371-
8153,

CORSA -vende-se, wagon, 16v,
01, 23'.000km cornp. + a.c, R$
18,300,00, Tratar: 9953-5541
(12:00 ou após 17:30)

KA-vende-se, 98,c/vidr. efr. Valor
à combinar. Tratar: 9952-2420.

S-10 - vende-se: 96, stander, '

pneus novos, Aceita-se moto.
I KA _ vende-se, 98, cinza mel.

Tratar: 370-9388.
R$9,900,00, Tratar: 9973-
5052.

CORSA - vende-se, sedan,
branco, 01, 1.0, único dono.
ACeita-se troca por astra, 00/
01, 2p. Tratar: 372-2907.

D-20 - vende-se, 89, diesel,
compl. + teto + couro, prata.
R$28.000,OO. Tratar: 376-

2973 ou 9909-0180.

I
KADETT - vende-se, GSI, 95,
compl., c/ teto. R$10.800,00.
Tratar: 9132-3267.

MONZA - vende-se, 93, 1.8,
gas., vidro e lêtr., d.h ,

R$8.000,00. Tratar: 9124-
9341 ou à noite 376-1116.

PICK-UP-vende-se, corsa, 99,
GNV, branca. Tratar: 9117-
4100,

5-10 - vende-se, 96, stander,
pneus novos. Aceita-se moto

1215. R$13.900,00. Tratar:
372-1294,

VECTRA - vende-se, CD, 2.2,
16v, 99, prata, teté solar, ar

dlg. contr. de tração, air bag,
ASS, contr. de som no volante.
Tratar: 9971-6778.

FIORINO - vende-se, furgão, 94.
Aceita-se troca por carro 1000

COMPRO

CONSÓRCIOS
DE CARROS E

CAMINHÕES COM MAIS
DE 15 PARCELAS PAGAS
"E MOTOS ACIMÁ DE 20'

PARCELAS PAGAS,
PAGO À VISTA.

Tratar: (47) 9951-3905

de maior valor. Tratar: 370,
1161.

FIORINO - vende-se, 01,1,5,
GNV, Entr. + parcelas RI
419,00. Tratar: 371-1970,

PRÊMIO - vende-se, 88/89,
R$3.700,00. Tratar: 9133
7467 ou 370-9599.

TIPO - vende-se, 95, 2.0, 4p,
compl. + teto, + .ASS. Tratar:
370-8640.

UNO - vende-se, 98, SX, young,
c/_trio elétr., alarme, lirnp, e

des. tras. R$9.000,00. Aceita,
se troca por menor valor,
Tratar: 370-9391 ou 9124,
4823.

UNO - vende-se, mille, EP, 96/
96, verm., 4p, a.q., limp. e des,

vidro e tr. elétr. R$8.800,00,
Tratar: 273-1190 ou 9113-B636,

BELlNA - vende-se, dei rey, 89,
1.8, super inteira. R$4.200,OO
ou R$2.000,bo entr, e restante

nego Tratar: 273-0074.

ESCORT - vende-se, europeu,

93/93, 1.8, GL, d.h.

R$9.000,00. Tratar: 275,
1505.

FIESTA - vende-se, sedan, 02,
prata, cornpl., a.c., d.h., vidr. e
tr. elétr. R$18.500,00. Tratar:
371-7910.

F-l000 - vende-se, 63. Aceita,

se troca por carro ou moto,
Tratar: 9125-0708 c/
Fernando.

F-1000 - vende-se ou troca-se

cabine dupla, 86, modo Souza

Ramos, prata. Negocia·se,
Tratar: 376-0168,

F-1000 - vende-se, 85, turbo,

hidráulica, c/ prot. de caçamba,
santo antônio. R$15.000,OO,
Aceita-se troca. Tratar: 9131-
8026.

IC�'�'."'d� "P�ç�sA�t�'�'iO·
[ ,

I r:YObatCi)I L. '
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II Fone: 370-2764

ICeI.: 9104-2070/9957-6099:
iAV. Woldemar Grubba, 4406 (Ttevo de SChloede1t
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GOL - vende-se, ano 88, 1.6

AP, álcool, bom estado. Aceito

moto ou Silo Tratar: 9905-5955

ou 275-2873 cj Rodrigo.

GOL - vende-se, 92, 1.6, CHT,

gas., branco. R$6.000,00.
Tratar: 376-2973 ou 9909-

0180.

GOL - vende-se, 95, 1000i,
azul, personalizado, ar quente,
limp. e des. traseiro.

R$9.000,00. Tratar: 376-

2973 ou 9909-ll180.

GOl-vende-se, CLI, 1.6, gas.,
96, ótimo estado, 2º dono.

R$10.000,00. Tratar: 276-

0397.

GOL - vende-se, 86, motor AP.
Tratar: 9952-2420.

GOL - vende-se ou troca-se, Gol
1.0, 16v, turbo, d.h., 4p, prata.
Tratar: 9961-3590 ou 275-
3271 após 14hs.

GOlF - vende-se, 01, branco.
R$26.500,00. Tratar:
26.500,00. Aceita-se troca por'
carro de menor valor ou financ.
Tratar: 9102-0089.

PASSAT - vende-se, 84,
branco, gas., motor feito, 1.6.
Relíquia. R$2.500,00. Tratar:
9973-2689.

POlO - vende-se, classic, 99,
compl. Tratar: 370-9131.

SAVEIRO - vende-se, 01, gas/
GNV, GIII, compl., prata, rodas
de liga, som. R$22.500,00.
Aceita-se troca; Tratar: 370-
·8563 ou 9103-3580.

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 pj crianças,
rodas de liga leve. R$
21.000,00. Tratar: 370-8928.

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 cj
Santiago.

RURAL - vende-se, 6cc, ano
66. R$5.300,00. Tratar:
9953-9966.

SPORTAGE - vende-se, 95,
vinho, compl., excelente

estado. Tratar: 376-0251 hor.
comI.

1113 - compra-se, de

preferência financiado. Tratar:
372-0108.

MERCEDES -vende-se, 1113,
84, toco cj baú. Tratar: 274-
8534 ou 9955-4945.

BIZ - compra-se, paga-se até
R$3.000,00 à vista. Tratar:
370-6360 cj Everton ou Junior

após 15:00.

BIZ - vende-se, KS, verde, 01,
I Av,�refeito\>\,aldelll!lrGru��aL:.!.;<t!;:J"rllgu�<I()!;uIIE:",all:lkelbl>rtlit�OI:C:OI11,br! cj 5.125 km. R$2.200,OO +

Shadow VT 600
NX Sahara 350
Virago 250 CC
YBR 125 ED
YBR 125 ED
CG 125 Titan KS
CG 125 Titan ES
CG ·125 Titan KS
CG 125 Titan KS
CG 125 Titan KS
CG 125 Titan KS
C 100 Biz KS
Crypton T 105 E
Crypton T 105 E
Aquila Mix 50

CORREIO DO POVO 5

Escolha o modelo, nova ou usada com

entrada e saldo em até fixas.

�®� HON:DA
�®�

LOJA 1: AV. WALDEMAR GRUBA 3449 FONE 370-5999

LOJA 2: RUA JoAo JANUÂRIO AYROSO 65 FONE 370-9995

00/00
98/98
98/98
02/02
02/02
03/03
02/02
01/01
01/01
01/01
00100
.03/04
,

01/01
98/98
00100

Cor

preta
azul
vermelha

prata
preta
prata
prata
prata
azul
vermelha
prata
vermelha
vermelha
azul
vermelha

lltA�

..

Sundown Explosion
aro 20

Ciclo Maroto
aro 16

A Loia 2 - Jaraguá Esquerdo estará
atendendo no horário Natalino
LOJA 1: AV. WALDEMAR GRUBA 3449 FONE 370-5999

LOJA 2: RUA JOÃO JANUÂRIO AYROSO 65 FONE 370-9995

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO TERÇA-FEIRA, 16 de dezembro de 2003

·AMETISTAº
.

�___:�Jfj�_1&fJ�:ifl�llfft
(()) Jl@lLtmJt•
jjW@J�rb�

• Apartamentos COIn um

donnitório(suíte);
-

• Cozinha COIn churrasqueira;
lavanderia, estar e garagem;
• Área privativa aproximada
de 40,75m2;
• Localização Central

,

Av. MarechalDeodoro da Fonseca.

• Não é Hotel;
• Espaço para sala de jogos

(Lan House);

.

·12 Pavimentos
• Salas comerciais no térreo;
• COIn aquela-taxa de
condomínio que você

sempre sonhou.

eREeI6<3·J

Compra • Vende • Aluga • Administra

Tel.371-1500
Plantão 9975-1500

Tel.372 ..0657
Plantão 9973-5304

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Neste Natal..�,. .

.

O CONSDRCIO

CORREIO QO POVO 7TERÇA-FEIRA, 16 de. dezembro de 2003

meses

8,00-----K$ 163,14
K$ 9.255,00-----K$ 178,54
R$ 10,927,00-----K$ 211,26
R$ 1l.667,00-----K$ 225,57
R$ 12.174,00-----K$ 237,37
K$ 12.781,00-----K$ 247,
R$ 13.454,00-----K$ 2
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60 meses

C 100 Biz KS-----_R$
Crypton C 100-
C i00 Biz ES-----

YJJK 125 K----.---

CO 125 KS--------_R$ 9 ,

C 100 Biz +-------K$ 1.00,30
XTZ 125 K---------R$ 123,28
NXR 125 KS-------K$ 119,07

5--.------------K$ 169,74
50---�---_R$ 164,31

------R$ 179,45

I.

O

77 meses
R$ 10.301,00----_R$ 156,49
R$ 11.082,00-----R$ 174,65
R$ 12.717,00-----R$ 196,53
R$ 14.000,00-----R$ 216,36
R$ 15.5:;7,OO-----R$ 243,93
R$ 16.278,QQI):.--R$ 251,57
Ü

65 meses

R$ 18.855,00-----R$ 344,82
R$ 21.853,00-----R$ 400,07
R$ 24.230,00-----R$ 443,59
R$ 26.907,00-----R$ 492,60
R$ 28.597,00-----R$ 523,54
R$ 30.58i,00-----R$ 559,86

" R$ 36.870,00-----R$ 615,00

-8153
Januário Ayroso, 80

Jaraguá Esquerdo - Jaraguá do Sul.

(1)

%

�
AUTHENTIQUE 1.6· 16V
AA:� CONOiC:JONAtlO, Ali 8;ig OUPfo" OfrIlÇ!O Hfd:f,�.onca. Thl"ll� I'l VWtos
Elhtrl<lQ$:, SI�h!rM" CAM {,r�'tllm�l1to au�!)miÚCOid<l'S Porta.$' li! p.artlt da
E ill\Jh), Controllt,RemoUr:por :fÜdínfrequ�nciil.

ENTRADA
AUTHENTIQUE 1.0 - 8 V 2 portas
VIA INTERNET
Ar� �ll�ntf), a�(�S de PfOH�V;O late(al,. f�6L�:t;l:')m eeníc f(ifte�fjr
Ocãcc. VW(I)S, V$�e$. O(l!)(:f���J't;;)(j;j( de VWl) uaseso.

Para Unha elio e Scénic

Dicave
......,

"

BLUMENAU
322·8800

ITAJAí
348 ·8460

JOINVILLE
435» 3700

JARAGuA DO SUL
370·6006

Financeira RenuuU
-11-
InUlPfl RI:I Blloquft

Avista
13 parcela

_ :�::w�;;:;:

2003
Rede Renllult.183 Concesslonãrlas UI) Brasil. Vale do ltajaí e Litoral Norte - se

(1) Condição válida para financiamento com 0% de juros + TAC (Taxa de Abertura de crécuo ) + IOF + RS 2,15 por lâmina do BoletoBancário.FinanclamentoCDC (Crédito Direto ao Consumidor) com entrada de 65% do veículo para a

�Inha Scénic e 69% de entrada para o Clío Authentique IVia Internet+ saldo financiado em 24 vezes para Unha Renault Clio e Scania 03i03 e 0.3104 - O km. com ,a parcela para 60 dias. Financiamento Henaull. através da Cia •. de Crédito,
InanCI3mento e Investimento Renault do Brasil. Crédito sujeito a análise e áprovaçâo de Cadastro. As Taxas poderão ser alteradas, se houverem mudanças significativas no mercado financeiro, sem. prévio aviso. (2} Preço à vista eloucom o financiamerrto aqui proposto do ScánicAuthentique 1.616V 03104 com Ar-condicionado, cor sólida e sem opcionais. A pintura metálica será acrescida ao valor do veiculo. (3) Preço à vista alou com o financiamento aqui proposto

�a�aoClio Authentique ·1.08V -Zpcrtas 03104, sem Air Bag Duplo, corsóãda e sem opcionaís.Preço válido somente paraaquísição dcveiculo pela Internet com frete Incluso para todo o Brasil. A pinturametáüca será acrescida ao preço do
. elculo. (4) A primeira parcela será paga 60 dias após a compra do veiculo.( 5) A Promoção com o Emplacamento Grátis. fi válida para Unha Renault CHo e Scénic Okm.,.inclusíve para veículos adquiridos pela Internet. Para mais
InfonJ1ações, inclusive sobre o estoque dos veiculas, consulte a sua Concessionária Renault. Estas ofertas são válidas no dia de publicação deste anúncio ou enquanto durarem os estoques da concessionária. Taxas sujeitas a alteraçãosem prévio aviso.Fotos para tins publicítártos.A Renaultreserva-se ao direilo de alterar as especificações desses veículos sem prévio aviso. Cintos de segurança em conjunto cornAir Bags salvam vidas.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



FI_lIRA

370·21'Og"'I,'AGENIJR
Av.PREF. WALDEMAR GRUBBA,3809· , .1••.• ' •.•, _�

• VIEIRAS· JARAGUÁDO SUL. , !
.

II .

Celta
Corsa Hatch
Corsa Sedam
Corsa Sedam
Astra GL 2p
Astra GL 2p
Corsa Super 4p
Corsa Super 2p
Corsa GL 1.6 4p
Corsa Wind MPFI
Monza GL cl trio
Chevelte DL

·GM
Vermelho
Branco
Branco
Azul
Verde
Vermelho
Prata
Bordô
Verde
Cinza
Azul
Prata

VW
Cinza
Branco
Branco
Branco
Branco
Prata
Branco
FlAT

Cinza
FORD

Cinza

Moto.CG 125 Titan KS
Gol GII14p
Corsa Wagon
MB 710 turbinado
s-ro compl.
Ka
Courier Clx
Corsa Sedan, GL. 1.6
Vectra CO couro
Escort Hobby
Chevelte DL
F-4000
M8608 carroceria
MB 1513 caçamba
MB 1113 truck
Gol MI Plus
'corsa Wind MPFI
Corsa Wind EFI
Fiat Uno Eletronic
Gol1.000i
Gol GIII completo
Fiorino Warking

cinza
branco
prata
prata
vermelho
branco
preto
azul
branco
cinza
vermelho
amarelo
azul
prata
vermelho

prata
bordô
vermelho
vermelho
verde

Gol Special
Gol Special
Gol Special
Gol Plus
Gol Rolling Stones
Gol Power compl.
Fusca

Uno Mille Fire

Escort GL

370·3113
Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul· se

Scenic RXE 2.0
Vectra GLS 2.2
Gol G11I4p, 16v
Goll.0 cf a.c.
Astra GL compl.
Palio ED 2p
Fiesta 1.0 4p
Fol000 cabo Dupla
Gol GIII cf a.c., d.h. 4p
Celta cf kit
Gol CL1.6

Vectra CD

GolMI

CHEVROLET
CORSA WIND
CORSA 4P
ASTRA GLS. COMPL
OMEGA GLS. COMPL + TETO
KADEIT SL

UNO MILLE 4P
PALIO ED
PALIO EX. 4P. COMPL
UNO MILLE
UNO CS

KA GL 1.0
KA GL 1.0
VERONA GL 16V, 4P
ESCORT HOBBY 1.6

VERDE
BRANCO
VERMELHO
CINZA
AZUL

BRANCO
CINZA
BRANCO
CINZA
VERMELHO

PRETO
BRANCO
VERDE
CINZA

PRETO
BRAr<€O
BRANCO
BRANCO
VERMELHO
BRANCO
CINZA
BRANCO
BRANCO

1999
1999
1995
1993
1992

2003
2001
2000
1991
1989

2000
2000
1998
1994

2003
1998
1998
1998
1998
1995
1995
1994
1986

FIAT

FORD

VOLKSWAGEM

FIAT UnoELX 94
Uno 90
Palio v.e., le. 98

Un04p 99
Escort 1.6 álcool 94

Fiesla4p 98

EscortZelec, compl, 97
Gol Slar, rodas 89

Oolcompl.varGtllap 02
Gol Special 01
Go11.8 85
Gol16v GIII 00
Monza GL compl, °Ar 95
Chevette 86
Corsa Sedan c/ar 01

Corsa4p 98
Kadett 96
Besta GS compl. 99

R$ 7.700,00
R$ 5.200,00
R$10.500,00
R$11.000,00
R$ 8.000,00
R$10.600,00
R$130000,00
R$ 5.800,00
R$19.500,00
R$11.500,00
R$ 3.800,00
R$16.700,00
R$ 8.800,00
R$ 3.300,00
R$16.500,00
R$11.500,00
R$ 8.800,00
R$ 34.000,00

Branco
Azul
Azul
Azul

Praia
Prata
Bordá
Branco
Vermelho
Branco
Marrom
Verde.
Azul mel.
Verde

Prata
Branco
Branco
Prata

Parati
F0250
Twister
KaGL
s-ao cetuxe

Tempra
MonzaGLS
BeÚna GLX
GolGTS
Unomille
D020
Pampa 1.6
Parati
Gol
sio

Peugeot
GolMI
EscortSW
ClioLM
·Gol MI

99
03
02
00
96
93
92
89
94
91
95
93
94
94
96
95
98
98
01
98
98
03

branca
prata
vermelha
dourado
branca
preto
cinza
bordô
bordô
branco
branco
branco
bege
branco
branco

grafite
branco
cinza
cinza
azul
vermelho
grafite

FORD

vw

GM

Palio
Meriva

LD veíeulos 373-4047

vw

03
03
01
01
01
99
98
96
97
97
94
93

02
02
99
95
95
03
83

02

90

373-0806
373-1881

verde 99
verde 00
branco 00
vermelho 96
azul 99

vermelho 97

vermelho 98

cinza 89

verde 01

preto 02

bege 91

vermelho 94

branco 98

prata 02

prata 01

4p, 1.0, 16v, R$15.500,00
R$ 73.000,00
c/ partida. 2' dono R$ 7.300.00
motor zetec, R$12.800,00
cabo est., GNV, compl. R$ 22.500
compl. R$ 8.700,00
compl. R$ 8.700,00
álc., d.h., 1.6 R$ 4.700,00
compl. R$10.500,00
1.0 R$ 5.700.00
cornpl. Cabinada R$ 32.000,00
gasolina R$ 6.700,00
1.6, c/ opc. R$ 8.400,00
1.0 R$ 6.700,00
cao, Simples, 2.2. R$15.00,00
2.0, couro, compl. R$12.000,00
R$l1.000,00
compl. R$ 16.500,00
compl. R$17.500,00
1.0 c/ opc. R$11.300,00
4p, c/trio. a.q., R$11.500,00
1.8 compl. R$ 33.000,00

FIAT

BR 280 KM 60,329 - Guaramirim (em frente a FAMEG)

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos

TipoIE2p(oa.c.)
Tempra ouro 16v

Tipo IE 4p cornpí.
EscortHobby 2p

Preto
Azulmel.

Azul
PrataFORD

GM

EscortSWcompl.+teto Bordô
Escort SW compl. - v.e. Azul
Escort GI1.8 álcool Preto

S0102.2cab.Dupla Prata
CorsaWind 1.0 Bordô
Corsa Sedan Millenium Praia
Vectra GlS compl. Prata
Fusca 1.6 Branco
Kombi passageiros G/GNV
Gol CLI1.6, d.h., LI. Prata
Parati Cl 1.6 Prata
Santana QuantumGlS Cinza
Fusca Azul
Jet SkiFedoo 750 Sentado
BMW325 Prata

, .

neqocros
neste espaço!

94
93
95
94

97

97

94

97
98
01
97

86

95

96
88

es
69
94

93

R$ 7.800,00
R$ 8.500,00
R$ 9.500,00
R$ 7.300,00
R$14.300,00
R$13.600,00
R$ 7.900,00
R$ 24.900,00
R$10.800,00
R$16.500,00
R$18.300,00
R$ 3.500,00
R$ 8.900,00
R$10.500,00
R$ 5.30Q,00
R$ 5.700,00
R$ 1.300,00
R$ 6.300,00
R$ 28.900,00

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

Palio EX 1.0 I.!., d.t., a.c,
Palio 500 anos 1.0, compl. + ar
�alio EX 1.0, 4p, v.e., t.e .• I.t., d.t.

�gi r�\�v 2,f'p compl.
Gol1.6
Gol1.6
Golf 1.8 compl.
Gol! compl.

Corsa Sedan, 1.0, a.q., d.t., v.e., t.e.
Corsa Wind
Corsa Wind 1.0
Vectra 2.0 GL compl. GNV
Vectra GLS 2.0
Vectra Millenium compl.
Corsa GL lA v.e., t.e., l.t., doto a.q.
Monza SLE 2.0 v.e., t.e,
Corsa Super 1.0 t.t., d.t., a.q
Celta 1.0
Corsa Wind 4P. l.t., d.t., a.q.

Escort SW 1.8 16v
Escort L 1.6 álcool

VW
99
99
91
92
96
01

.99
99
99
98
98
01
95
91
97
03

branco
verde
prata
azul met.
preto
preto

branco
branco
bordô
branco
cinza escuro
prata
cinza
azul met.

branco
verde met.

GM

FORD
00
93

prata
bordô

G
G
G
G
G

G

G
D

G

G

G

G

G

G

G

j
B

Corsa Wind, 4p, 1.0, gasolina
Vectra GL, compl., 2.0, gasolina
Palio 1.0 -

Monza SLE, álcool 1.8
Escort L 1.6 gasolina
Elba Weekend 1.;; IE 4p, cf a.c., gasolina
Gol CL 1.6, gasolina
Monza SLE, 1.8, compl., 2p, gasolina
Chevette SL, 1.6, gasolina
Fusca 1300

Pampa 1.8 álcool

Chevette DL 1.6

Corsa Super 1.0

Santana GL 4p, compl. GNV

Fusca 1.300

98

98

96

94

93

92

87

87

78

89

93

97

96

80

cinza

verde

vermelho

preto
verde musgo
prata mel.

dourado

prata
branco

prata
verde musgo
cinza mel.

azul per.

branco

M

vw G
G
G
G
G
G
G
G
G
A
G
G
G/GNV
G
G
G
G
G
G
G

1998
1994
1993
1993
1986
1985
1996
1994
1995
1993
1995
1993
1996
1988
2003
2003
2002
2001
1999
1996

Gol 16v4p
Gol1.82p
Gol1.62p
Go11.62p
Bugy1.5
Fusca 1.32p
Tempra 16v 4p
Uno 1.0 eletrAp
Fiorino 1.0 aberta 2p
Escort Hobby 1.6 2p
Escort GlX 1.8l 2p
Escort Hobby 1.6
Blaser 2.2 4p
Chevelte 1.6 2p
Titan 125 KSE
Titan 125KS
Titan 125 KSE
Titan 125 K§E
Titan125
Tilan 125

Verde
Verde
Branco
Verde
Amarelo

Bege
Azul
Azul
Branca
Azul

FIAT

FORD
Preto
Branco
Cinza
Cinza
Vermelha
Verde
Prata
Vermelha
Azul
Grafite

GM
HONDA

'\'(,,\& 310-3021j\\'Veíclilos
. ,... '

.. " ...... ".". .

I
Av. Preto Waldemar Grubba, 4142 - Centenário - Jaraguá do SU

cinza

azul

branco

azul

bordõ
verde

azul

branco

bege
cinza

Palio EX 4p
Uno, EP 4p compl. (-ar)
Gol CU 2p
Uno ELX 4p
Monza, SLE rodas

Apolo CL 2p
Santana GLS 2p
Chevette + rodas

Gol LS 2p
Fusca 1.500

Fusca

99

96

96

94

93

92

90

87

86

73

68

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



VEíCULOS
370-7516

ompra Financia

UIWalter Marquardt, ,l850E Ba�.r!l do.Rio �ol�!I.�A��!lQu,� dQ:��t.; �C
•

oo�
Aml �

01 GIII plus, gasolina, 4p Branco 01

.10eab. Estendida, een.. GNV Azul 98

aveiro

ampa álcool

seort GL álcool

·200diesel

ampagasolina
seort GL, álcool

·1000

Bordô

Marrom

Vermelho

Prata

Azul

Azul met.

Amarela

Azul

97

95

92

93

90

88

86

78
usea

372-0676

R: 28 de Agosto -

Guaramirim

(em frente a Rodo

ferroviária)

Pick-up Estrada 1:5

'ÇliO Rr-J L6 córr,lpL 4p

FINAtaIlA

." Votol'ali:tim 1 finanças

� CorsaWind Super preto G

I/) '
•.

:.....1/) Q" Verona GLX 4p branco 94 G

�. ··t···· D·20 dupla, compl., +Couro, tv, cd, turbo branca 86/92 D

O D·20 cabo Simples bordô 85/94 D

C.:t:.···

':3)�> VoyageCL/l.8 prata 95 A

GoICL1.6· preto 94 G

�C Escort Hobby dourado 94 G

�.. �
O li)' Uno Mille c/ opc. bordô 94 G

5·�.••• ·

Kombi envidraçada bege 94 G

.� C .. Fiesta CLX, 4p, 1.0 branco 98 G

=J: LogusGLS cornpl. azul 94 G

55
�. �

Chevette Blm 1.6 prata 93 G

=1/) Feroza 1.616v, 4x4, cornpl. verde 95 G

�
Tempra 16v, cornpl. bordô 94 G

311-0802
311-8281

Celta 2p ej opc, Preto 03

Palio Fire c/ opc, Bordô 03

Fiesta 2p ej opc. Branco 02

Corsa Sedan ej a.c. Prata 02

Palio Weekend Stile cornpl, Cinza 01

Golf 1.6 cornpl. air bag Vermelho 01

Clio RN ej a.c, + trio Azul 01

Ka ej a.c, Branco 00

Corsa 2p ej opc, Branco 00

Honda Civie LX Prata 98

Palio Weekend 1.5 compl, Cinza 97

Eseort GL trio + d.h. Branco 97

Corsa 2p ej ope. Branco 97

Gol CL 1.6 ej a.c, Branco 97

Fiesta ej ar + d.h., 4p Vermelho 96

Palio EDX 4p ej v.e., t.e, Vermelho 96

�

-
- - _- - -

-
- -

-
- - - -- - --

--- --

WILLIAM UeícUIOS

Rua Marechal Castelo Branco,
(47)"'374-1117

3549 - Centro - Schroeder 9975-0117

Escort L 1.6 Preto 91 R$ 5.900,00

Mondeo CLX Grafite 97 R$ 16.900,00

Saveiro CL 1.6 Prata 91 R$ 7.500,00

Vectra GLS 2.0 4p Grafite 98 R$ 21.000,00

Gol Special Branco 02 R$ 12.500,00

Belina L 1.6 Cinza 87 R$ 3.900,00

CG 125 Titan Vermelha 98 R$ 2.700,00

CG 125 Titan KS Prata 01 R$ 3.400,00

Gaiola motor AP 1.8 Amarela R$ 4.000,00

Monza SLE Bege 85 R$ 4.000.00

Honda CG 125 Titan Verde 99 R$ 3.000,00

Goll.0 Branco 94 R$ 7.500,0.0

Corsa Millenium 4p Prata 01 R$ 14.000,00

Gol 1.6 compl. Vermelho 00 R$ 18.000,00

Prata 01 R$ 19.500.00

Bordô 93 R$ 7.500,00

R$ 7.900,00

(47) 371-9730

nua Bernardo Dornbusch, 1880 - Baependl - Jm'aguá do Sul

Corsa Sedam 4p 00 branco R$ 14.900,00 Veetra GLS'eompleto 95

5-10 GNV 96 cinza R$ 17.500,00 Veetra GLS completo 97

0-20 Custam S 91 branca R$ 17.500,00 Corsa Sedan 01

Uno 4p v.e, 94 verde R$ 7.900,00 Corsa Super completo 99

Kadet c/ trio, a.c, 96 bordô R$ 10.500,00 Corsa Wind 2p 99

Corsa Sedan 4p 00 prata R$ 14.900,00 Uno EP 4p 96
Kadett lite 94 preto R$ 8.500,00
POinter compt, 4p 94 grafite R$ 9.500,00

Uno SX completo 97

CG titan 02 Promoção cf capacete brinde Tempra completo 96

C8X 200 95 roxa R$ 3.600,00 Renault RT 19 completo 95

C8X 200 98 vermelha R$ 4.200,00 Kadett completo 93

811 (c/ capacete de brinde) 01 preta R$ 3.700,00 Uno ELX 4p 95

811 (c/ capacete de brinde) 02 azul R$ 3.900,00 Monza 94

L·200 cabo Dupla c/ ar 01 prata R$ 39.900,00 Corsa Hatch 4p 99

Sahara 350 95/96 vermelha R$ 5.500,00 Go11.0 93

KAMYAUTOMÓVEIS
Fone/Fax: 375-2018 • 9993-5854 • 9973-3034 • centro/Coru á

Exp.Antônio Carlos Ferreira, 130 • Centro· Jguá do Sul

Santan Q R$ 23.500,00
Gol1.0Ml2p

verde 97 G Rua João Planinchek, 293 - Nova Brasília - Tel.:370-0164

P
a uantum compl + GNV Prata 2001 Courier 1.6L prata 00 G Ano De R$ Por R$

eugeot 406 Azul 1997 R$ 21.000,00 Dueato Furgão 2.8 diesel branco 99 D R$ 14.000.00 R$

Clio RN 1.8 8v R$ 17.800,00
Corsa 1.04p prata 99 G

97/97 13.000.00

Peugeot 306
Branco 2002 Pampa 1.6L

branco 97 G 78/78 R$ 2.000.00 R$ 1.700.00

�orsa Sedan c/ ar
Branco 1999 [<$ 17.500,00 Ranger CS 4ee eompl. prata 97 G 83/83 R$ 3.500.00 R$ 3.100.00

Branco 2001 R$ 16.300,00 Corsa 1.0 cl rodas
branco 96 G 78/78 R$ 2.500.00 R$ 2.200.00

SCOrt SW Azul 1998 R$ 13.800,00
Shadow600 preto 02 G

Celta
Omega GLS 4.1 eompl. verde 95 G

87187 R$ 3.800.00 R$ 3.500.00

Corsa Wind c/ ar
Branco 2001 R$ 13.500,00 Escort Hobby 1.0 azul 95 G 99/99 R$ 27.000,00 R$ 26.000.00

Azul 2000 R$ 12.800,00
UnoSX 1.0 4P vermelho 97 G 2002 R$ 13.000.00 R$ 12.500.00

GOll000 4p R$ 12.800,00
GolCL 1.6 prata 94 G 94/94 R$ 7.800.00 R$ 7.500.00

Branco 1999 Gol CL 1.8
branco 93 A

Ternpra SX Vermelho 1997 R$ 11.500,00 Ka 1.0
Roxo 98 G

96/96 R$ 25.500.00 R$ 24.500.00

Uno �f
. Kadet SLE 1.8 vermelho 93 G 69/83 R$ 23.000.00 R$ 19.000.00'

IlIe Smart 4p Cinza 2001 R$ 11.500,00
Uno Mille

Omega Gls compl.
azul 93 G 94/94 R$ 26.000.00 R$ 25.500.00

F'lOOO
Verde 1993 R$ 6.800,00 Ipanema SL 1.8 bege 91 G 94/95 R$ 9.000,00 R$ 8.500.00

Verde 1998 R$ 36.000,00
Fiesta 1.0 4p prata 98 G

GOI1.0 Plus
Logus GL 1.8 prata 93 G 87/87 R$ 5.000.00 R$ 4.500.00

Clio RL 1.08
Branco 1997 R$ 11.500,00 Passat 2.0 4p compl. preto 95 G Besta Kia 121 97/97 R$ 19.000.00 23x960.00

Pol
v Prata 2001 R$ 15.800,00 Vectra Gls compl.

branco 97 G CG TitanKS Vermelha 2002 R$ 3.900.00 R$ 3.800.00

S
O classic 1.8 MI Branco 1998 R$ 15.800,00

SaveiroCD branco 91 D 2000 R$ 39.000.00 R$

F·l000
vermelho '78/90 O

S·10·CD· 4x4 Prata 38.000.00

avelro CL Bege 1996 R$ 9.300,00 Fusca (vários) 70/77/81/84 Courier Vermelha 99/00 R$ 15.000.00 R$ 14.500.00
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6x R$140,00 ou R$2.950,00

I)
quitada. Tratar: 9959-0505 cl

,
Flávio.

� CG
- vende-se, titan, 96, cl tr.

'I de segurança, verm., ótimo

I estado. R$2.550,00. Tratar:'
" 372-0391 ou 9965-8875.

CG - vende-se, Titan, 95.

R$2.600',00. Tratar: 273-
0687.'

" CG - vende-se, 125, KS, 02.

ii' Aceita-se troca. Tratar: 9101-
, 4805 ou 371-0204 após 20:00.

I COMPRA-SE _ moto modelo,
I
honda Biz I Sundown I Scooter
em bom estado. Tratar: 370-
1801 cl Sandro após 18hs.

I GARELI - vende-se, 92.
,

R$350,00. Tratar: 371-26601
275-1658 ou 372-3864 cl
Denise �u Jean.

HONDA - vende-se, NX 350,
saara 97. R$5.900,00. Tratar:
374-1117 ou 9975-0117.

I SAARA ., vende-se, 350, 961
96, vermo R$5.800,00. Tratar:
275-1505.

I Av. Pref. Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau

STRADA - vende-se, 01.

R$3.500,00 e assumir 17x

R$180,00. Tratar: 374-5441.

TURUNA - vende-se, 80, ótimo
estado. R$1.000,00: Tratar:
9101:4805 ou 371-0204 após
20:00.

TROCA-SE - tltan , 00 por
DT200 99 ou 00. Tratar: 374-
1117 ou 9975-0117.

YAMAHA- vende-se, YBR, 01,
cl parto elétr. R$3.400,00.
Tratar: 373-4673 após 18:00.

ESCAPAMENTO - vende-se,
esportivo, Coyote, pi CB500 ou

outras. R$100,00. Tratar: 275-
1204 ou 9132-1405 cl
Ricardo.

RODAS - vende-se, de golf GTI,
aro 15, orig. R$1.100,00.
Tratar: 9902-0348.

SOM - vende-se, aparelho de

cd, P ioneer, GI M P3, cl
controle, novo, na caixa.

R$520,00. Tratar: 376-2206
ou 9111-9968 cl Alexsandro.

SOM - vende-se, cd player,
Aiwa, cl 6 meses de uso.

R$280,00. Tratar: 275-1208.

TROCA-SE - twister 02 + gol MI
98, por carro no valor de R$
17.800,00. Tratar: 9905-4959.

<,

Você ain:,da vai ler esta marca no seu carro!!!

Mudamos: R. Barão do Rio Bronco, 230 - Centro
Fone/Fax: 372-1 777
Site: www.usag05 ..(om ..br

• Kit's italianos (os :..- vendidos no mundo)
• Técnicos especto lizodos
• Especializada em inieção eletrônlco, mecônica g:eral
multi marcas.

• Temos financiamento.

diversos
AR CONDICIONADO - compra
se, 10.000btus, pagamento à
vista. Tratar: 9117-333.3 cl
Fábio.

371-1970.

AR CONDICIONADO -

vende-se, Consul,'
10.000btus, usado.

R$600,00. Tratar: 275-
2803 cl Mirian.

AR CONDICIONADO - vende-se,
Springer, 12.000btus. Tratar:

NÃO FIQUE SEM DINHEIRO
NESTE NATAL!

A REGOMAQ, registrada na Junta Comercial em 17-11·1969,
começou suas atividades em 31-1-1970, data da lnauquração oficial.
Iniciou com 4 sócios vindos de Joinvllle, conseguindo vencer no

mercado jaraguaense. Após 1 ano um sócio retirou-se e, em 1975,
passou a contar 2 sócios, Ronaldo Kõhntopp e seu irmão Rolf (sôcio
cotista), Com a saída de Rolf em 1986, foi substituído por Ruth

Kõhntopp, esposa de Ronaldo, constituição mantida até hoje, quando
completa 34 anos de fundação. Se de início a RECOMAQ era voltada
ao comércio de máquinas de escritório e concessionária da Olivetti,
com o, advento da informática as máquinas ficaram obsoletas e

Ronaldo direcionou seus produtos para o mercado de móveis e

equipamentos de escritório, no que é exemplo de ernpreendedorlsmo.
A RÉCOMAQ tem forte parceria com a Giroflex, da qual é

representante exclusiva na região.

Homo!logad!o pelo

�/NMETR'O
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,Iil··l:,; �=���O�Q�����:e�t!E*�����!!
Irmáqulnas Indústria
e Comércio Lida. - ME

lrabalhomos com vendas e consertes;
· Molares Estacionórios - Moloserro
.lova Joio

.
- Roçadeira • Assistência 24 hs

· Aspirador - Motobombas www.irmaquinas.cjb.net
· Compressor - Entre eutrns., irmaquinas@uol.com.br

Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1651 • Centro. Jaroguá do Sul

�RCONDICIONADO - vende-se,
10.000btus cj controle,
Brastemp. R$ 900,00. Tratar:

276·1273 ou 9112-5143.

BALCÃO - vende-se, de coz.,

novo. R$180,OO nego Tratar:

9124-2338.

BETONEIRA - vende-se, 350L.
R$400,OO nego Tratar: 371-

9520manhã.

BICICLETA '- vende-se,
feminina. R$70,OO. Tratar:

370-7315.

BICICLETA - vende-se, infantil.
R$30,OO. Tratar: 370-6719.

Vende-se

Disque água, excelente
volume de venda, cf 4
linhas telefônicas, 1

kombi a gás, cf 1500
galões de 20 litros.

Tratar: 372-0593 ou
9129-2246.

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

CACHORRO - vende-se, filhotes
de cães: Poodle Toy e Micro,
Yorkshire, Schnauser, Shi-Tzu,
Boxer, Labrador, Gclden ,

Colley, Pit BulI. Tratar: 370-
8563 ou 9103-3580.

CARRINHO - vende-se, de
cachorro quente. R$500,OO à
vista ou em 2x. Aluga-se por
R$100,00. Tratar: 9117-2447
cj Marcos.

CELULAR -vende-se, Ericsson,
KS788, pré pago. R$100,OO.
Tratar: 9975-5960.

CELULAR - vende-se, Nokia
5125. Tratar: 371-1970.

CELULAR - vende-se, Tim,
gradiente, bom estado, cj 3
capas coloridas, bateria e

carrego semi-novos, nota e

manual. Tratar: 371-3459 ou

9902-4035.

CHURRASQUEIRA - vende-se,
elétrica, l,80m de largura. R$
900,00. Tratar: 372-1566 cj
Ana Lucia ou Paulo

Telefone sem fio
900 MHZ
Várias marcas
e modelos a p

R$129,O
ou 1 + 4

R$ 25,

onlc

R$ 645,00
ou 1 + 4 de

R$.129,00·

BOA NOTíCIA
Empréstimos para funcionários
Públicos, Estadual ou Federal,
ativo, inativo, c/ desconto em

folha s/ consulta SPC ou Serasa,
demais assalariados empréstimos

c/ cheque Pré. Também
financiamos veículos. Rua João

Planischeck, 293, s/s.
Tratar: 370-6261 ou

9991-6366.

COMPUTADOR - vende-se, cj
3m de uso, nota fiscal, Athlon
1.7, mem. 128DDR, HD20GB,
drive 1.44, cj gravadpr LG,
estab., gabinete ATX e imp.
Deskjet 3420. R$2.000,OO.
Aceita-se troca por moto biz.
Tratar: 9967-5612 ou 371-

1080.

COMPUTADOR - vende-se, K611
500, compl. R$900,00. Tratar:
9957-0201.

ERVAS - vende-se, medicinais,
pj todos os sintomas. Tratar:

9117-2447 cj Marcos ou

9953-3061 cj Vilmar.

ESTUFA - vende-se, cj 6

bandejas, sem i-nova.

R$100,00. Tratar: 9992-

52�3.

FILMADORA - vende-se,
pequena, Panasonic, semi

nova, cj controle remoto.

Tratar: 376-0168.

FOGÃO - vende-se, industrial,
cj forno + 6 bocas, marca

MÊS DO ALARME
Vigilância eletrônica
Instalação de Alarme

comerciais e residenciais1·

·

·

SUPER PROMOÇAO
Portão eletrônico
+ interfone

Venâncio Aires. R$800,00.
Tratar: 372-1566 cj Ana Lúcia
ou Paulo.

MAQUINA FOTOGRÃFICA
DIGITAL - vende-se. Sony
Cyber-Shot P32. 3.2 rnegapíxel,
tamanho da imagem: Max.

2048x1536, Zoam Digital:
3.2x. R$ 799,00. Tratar: 9132-
4310 (após as 18:00)

Tratar: 370-7347.

IMPRESSORA - vende-se,
Epson, modo FXU. Tratar: 9967-
9595FRITADEIRA - vende-se, duas,

elétricas, novas. R$160,OO
cada. Tratar: 372-1566 cj Ana
Lúcia ou Paulo.

IMPRESSORA - vende-se,
HP3820, cj 3 meses de uso.

R$400,00. Tratar: 370-
1737 ou 376-2940 após
20:00.

MAQUINA FOTOGRÁACADIGITAL
- vende-se, Soriy Cyber-Shot P72.
3.2 Megapixel,Tamanho da

Imagem: Max. 2048x1536,
Zoam Ótico: 3x, Zoam Digital: 2x .

R$1.119,OO. Tratar: 9132-4310
(após as 18:00)

GELADEIRA - aceita-se doação.
Tratar: 274-8620 após 18:00.

.

GELADEIRA - vende-se, duas,
usadas. R$200,OO cada.
Tratar: 372-1566 c/Ana Lúcia
ou Paulo.

INSTRUMENTO MUSICAL .:

vende-se, bateria, semi-nova.
Tratar: 376-1933 cj Johny.

LACRES - vende-se, de latinha
de alumínio. Tratar: 274-8620

apósLê.Oü.

MESA - vende-se, de sinuca,
cj 2,85xl.41, pj clube.

R$600,00. Tratar: 276-3456.
HOMETHEATHER - vende-se,
Pionner, compl. R$1.900,00.

Nokía 2100/Pronto
R$ 299,00

ou 1.+ 4

R$ 59,80

Nokia 2100/T Voce

R$170100
ou 1 + 4

R$ 34,00

Motorola C200/Pronto
R$ 299,00
ou 1 + 4

R$ 59,80
+ R$ 29,00 Tim Chip

Nokia 3310jPronto

R$199,OO
ou 1 + 4

R$ 39,80
+ R$ 29,00 Tim Chip

Motorola C200/T Voce

R$170,OO
ou 1 + 4

R$ 34,00

Parabólica'com controle instala
com a base de concreto

Antena Externa para celulares

para uso em área rural.

R$ 149,00

1 + 5 de R$ 76,00
a vista

R$ 419,00,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Boros

1-1970
Compra - Vende
Troca - Financia
Temos todos modelos de

carretinhas para motos e jet ski

Rua Fritz Bartel, 99 • Baependi
Jaraguá do Sul- se

<'

MÓDULO - vende-se, de
55O'w. R$6O',O'O'. Tratar: 275-
3658.

OURO - compra-se, qualquer
peça, arrebentada, quebrada.
Paga-se à vista. Tratar: 9979-
0'60'5.

SAUNA - vende-se, residencial.
R$1O'O',O'O'. Tratar: 9134-
3557.

TV - vende-se, 20''', colorida, cl
contr., 181 canais. R$28O',O'O'.
Tratar: 371-310'2.

VENDE-SE - jogo de quarto, de
solteiro, marfim, ótimo
estado. R$3O'O',O'O'. Tratar:
376-2166.

VENDE-SE - caixa selada, pI
carro, cl 2 sub de 10', um

módulo de 4O'O'w e 1 toca-fita
da marca Tojo. R$12O',O'O'.
Tratar: 370'-250'5 cl Din_a ou

Jorge.

VENDE-SE - porcelanas, pratos
e travessas, 20'0' copos,

PLAN:ET GAME
* VENDAS !LOCAÇÃO' * CONSERTOS EM GERAL

talheres, balde de gelo. Tratar:
372-1566 cl Ana Lúcia ou

Paulo.

VESTIDO - vende-se, de

prenda, marrom, de micro fibra,
manequim 38. R$8O',O'O'.
Tratar: 376-10'27 ou 9136-
1866 após 19:0'0'.

VIDEOGAME - vende-se,
Dreamcast, cl 2 contr. e 3

jogos. R$35O',O'O'. Tratar: 376-
220'6.

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station One , cl 2 controles,
memory card, 1 transformador,'
2 jogos, cl 6 meses de

garantia. R$35O',O'O'. Tratar:
376-220'6.

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station 2, totalmente

destravado, cl 3 jogos.
R$75O',O'O'. Tratar: 376-
220'6.

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station, cl 2 jogos. R$3O'O',O'O'.
Tratar: 372-0'0'86.

* PLAVSTATlON 2

'XBOX
•. PLAYSTATION ONE
* DREAMCAST
'WNTEND064
• GAME BOY COLOR
• GAME 80Y ADVANCE
• NINTENDO GAME CUBE

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
VIOEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRiOS EM GERAL

TERÇA-FEIRA, 16 de dezembro de 2003

,. .

IMPERDIVEL!!!
-CURSO •

PATOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES
o curso tem afinalidade de transmitir fundamentos sobre problemas decorrentes
da má qualidade, 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:
1. Etapas do proce!5!5()c:()nstrutivo e usonaconstruçãoc:ivil.
2. Durabilidade de materiais e componentes dasedificaçÕes.
3. Origens da Patologia.
4. Problemas patológicos em:

- Fundações
Estruturas
Alvenaria

Impermeabilização
Revestimentos

Instalações elétricas e hidráulicas
Pintura

5. Manifestações:
Umidade
Corrosão

Desagregação
Destacamento
Fissuras e trincas

6. Procedimento de reparos

Informações: 275-8200 - Ramais 8249/8253

extensão@uneIj.com.br

c..YJ��'�JBJ,", Coordenação de Extensão e Relações Comunitárias

CONSULTE-NOS TAMBÉM SOBRE OS DEMAIS CURSOS OFERECIDOS
A entidade reserva o direito de não realizar o curso caso não atinja o número de inscritos

graficacp@terra.com.br
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Centrais telefônicas Intelbras

CORREIO DO POVO 13

Fone: 371·7007
A melhor opção para sua empresa,

escritório e residência.
.

Produtos e serviços para telefonia,
redes de informática, segurança

eletrônica e automação de condomínios.

Kit Portão Eletrônico + Interfone

telefonia e segurança

OS MELHORES CLASSIFICADOS?

D�idi�-�;�-f\";l
Bela, J;aHlta. pata horn.no I

do bom go.to! I
A!(!tuJiJrl(!l\fO em hlltMr:, tflotiíi.�, I
tF�ídrll'lcjQ (I. CQtf1 Im��1 �r6,·pi(J .. ip,l
Iglro �hsolllto. !

275�OOS21
' _ •.................... ,

, ,!�·�···.==�==�=1

!AnunCie aqui!
i

.

371-1919
i<.:.La>.�=

Kit Monitor 6" + Câmera (CFTV)

TELEFONIA
(Instalação e Assistência Técnica)
Centrais telefônicas (PABX)
Placas de expansão p! centrais
Telefones e fax
Aparelhos para televendas (headset)
Atendedores automáticos
Espera telefônica personalizada
Identificadores de chamadas
Gravadores de ligações
Carnpaínhas auxiliares industriais
Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias pi telefones

REDES DE INFORMÁTICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Cabos (upt cat. 5e)
Racl<s fechado :1.9"
Patch Panei 20 portas 24 portas 19"
Patch Cable CAT 5e
Instalação cabeamento estruturado
Conectores

SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Portão eletrônico e interfones
Cancelas automáticas pI portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (PIB e Colar)
Micro Câmeras (PIB' e Coloridas)
Alarmes e sensores intravermelho
Sistemas de gravações de imagens

AUTOMAÇÃO PARA PRÉDIOS
DE APARTAMENTOS

(Instalação e Assistência Técnica)
Porteiro eletrônico coletivo
Portão eletrônico de alto fluxo
Alarme de incêndio
Iluminação de emergência
Sistema telefônico coletivo
Monitoramento de imagens

CORREIO DO POV

Anuncie aqui!
371-191.9

: ':

i�élrél�Llit ele:» �Llli ,' .

,.
de moças PREVINA-SEPREVINA·SE

.

i maiores de 18 anos. '

Use Camisinha!
Tratar: Use Camisinha

i {�?) .. ����.���� ,

Anuncie aqui!
371-1919

Anuncie aqui!
371..1919

(47) 9137-3156
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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AUTO PEÇAS

papa��lÍo
,

i
* Santas

i * Meia Cana
i * Rebaixo

i * Forro _

, * Acabamentos de gesso
i * Consertos
i * Orçamento sem comprcmlss«

��

�I ��'�%_hibh�
-�êlA DOI

1

TOIVERi.
fOTOCOPIADORAS - IMPRESSORAS i

- MATERIAIS DE CONSUMO I
- ASSISTÊNCIA TÉCNICA !

276-34171
• .R.�.2.5..d.8 l�lhO'.S.I.�.:V1Ia NOVI:la.ra�uà doSUl :scJ

HIll Novem!)f�joiitll1ugl/rt7dli
.

(fAuto Pêç
liziida -

INVESTIGAÇOES
CRIMINAL E
PARTICULAR

Anuncie aqui!!!
371·1919

Rua 25 de Julho, 1650-
Vila Nova - Jguó do Sul

E-mail: papagaiO@terra.com.br R: Exp. Gumercindo da Silva, 616
- Centro - Jaraguá do Sul - se

(47) 276·3429
9975-5659

Anuncie aqui!!!
371·1919 Comércio

Instailadora

"'iln9;e '1..fdia

Anuncie aqui!!! IAM
371.1919 !/7Pt/'6FP.4�/7P.4.

Hesle Malal, de uma prova de amor ao
leu cãozinho e leve-o a Hospedou
BarUlhodagua, que atende de
Segunda a Domingo, das 9 às 20hs,
com hora marcada, aqui ele corre,
brinca, 181 buraco e novos amigos,
vagas IImiladas_
DisPosmosde banho, tosa. leva e traz,
Vendemos lindos filhotes de diversas
raças e tamanhos, com ou sem

ped1uree.

, .

.;.EM

rART& REQUINTEi
"

Convites e Cartões ;

,

Serviços de Instalações
Elétrica e Hidráulica

Com Fábrica de Postes
de 6 ê'S 111ctros

C.'1.'$(IJtI(�nW - lj�}lilildo - 15 �)(H:).')

1" O:)/IllOlh;� ··lYi.l..';,(J)tlr.�tl(o (}<; IJdll:S
l\nil'el�{,ri(l é (J,:u:lü-; as fX'-L,,>iik>_<; (47) 374-1430,

9991-8567
372-2Li52 e 9U.8-0205

(47) 370-8563 Z 9103-3580:
E-mail...... ..i1

balulhoda a@ib;st.com�br
Rna MaL Castelo Branco, 4893

Centro - Schrocder - se

Anuncie aqui!!!
371·1919

etúl10 VtIl:qIlS, .594
Centro - ]1II'Il!JlItÍ do SII[

ra.. 370-3612

; Produto:

·
.

· Venha Conhecer a i

iModa que é um üocet
: :
·

.

! Preços especiais i
· de inauguração!
· Modinha
; tam 01 a 16

Moda Adulto i

Fone: 371-5810
i Rua CeI. Procópio Gomes, 1263 ;

& Arquitetura
Topografia

Anuncie aqui!!!
371·1919

I Anuncie aquil!!!
; COM LAVA-JATO j . .

371.1919 :
(Água quente e fria)

Tel.:

Fax:
CeI.: 9902�5979

, Dedellzação ceuulas eBrocasJ .'

I lavação e PiRlula de Telhados eMuros1
·

limpeza de CaiXa d'água e

ImpemlealJilimçiio de Pedras . .;

I Trabalhamos onde você precj���,;!
·

. '[cidade,praia,sltio,etc.J·
.'.

,

14n 370·74881370·8810 I 9602·31351
L�u.a:JJséKraus:. 212:yilaNova . lara,u. do �ul ;sq!

- Medição de terro
. DeSm(31'nbrornenIO
" IlegUIOlilOÇão de medidas
- PrOJelo e execução
Ile�dencial. comercial, etc.)
, Reformas em geral
- Paisagismo
370-7611 /9113-1663

Walter Marqua:crt. 744 SL 5

Comércio e Assistência Técnica
Hidrolavadoras
Compressores

Roçadeiras
Máquinas em Geral

Motoserras
Lava-Jato

,
Anuncie aqunn

.

371-1919

Mudanças,
fretes e

viagens com
F�4000Baú.. Vidros. Espelhos, Bisorê, Lapidação e Polimento.

[areamento, Plotter de Recorte, Acessórios

� VIDRAÇARIAL.LdI Arte Vidros

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SAUD

uto-exame das mamas

o Auto Exame das Mamas leva apenas alguns minutos e você só precisa fazer uma vez por mês.

Muitas mulheres tem "medo" de fazer o Auto Exame mas ele é a melhor e mais fácil maneira de se diagnosticar os tumores de mama nas

fases iniciais.

Se você tem menstruações faça o exame uma semana após acabar o fluxo. Se você não tem, marque um dia do mês, por
exemplo, dia primeiro, e faça o exame sempre neste dia. A finalidade do exame não é "encontrar" alguma coisa, mas acostumá-Ia a

examinar a sua mama. Q-uanto mais você fizer, mais conhecerá sua mama. Isto permitirá que você encontre uma "mudança" e possa

avisar o seu médico.

NAFRENTE DO ESPELHO
Primeiro fique em pé em frente ao espelho e examine atentamente suas mamas. Observe as formas, a cor e textura da pele.

Levante os braços devagar olhando atentamente a imagem no espelho.

NO CHUVEIRO (,

Levante seu braço esquerdo e o coloque atrás de seu pescoço. Com a mão direita esticada examine a mama esquerda. Use

as polpas de seus dedos e não as pontas ou as unhas. Não faça o movimento de "pegar alguma coisa" mas sim de "sentir" a mama.

Repita o movimento na outra mama.
.

APÓS O BANHO

Aperte gentilmente seus mamilos (bicos do seio) e observe se sai algum líquido.

QUANDO AVISAR O SEUMÉDICO
Mudanças na forma ou coloração das mamas

Pele tipo "casca de laranja"
N ódul os ou caroços
Líquido que sai dos mamilos

NÃO ENTRE EM PÂNICO
Lembre-se: o que você vê ou sente em sua mama não significa que você tenha câncer mas é um sinal importante para você

procurar o seu médico
'

I c�������, !��i6�'
i:DMAf.�genQsfiblO\mvs(u!ures I Saúde e BéZf?za'� (·fUilTAlf . ,til" liniese do eloílína 1: (olàgeno .•. .

P[tHACARE·efeíloi'lIsCJ'Qhreasmur(oldeeKprellÔo� i.i Shampoos, cosméticos, :.iAHA • elimino manchas, fo:ilila
- .

fUCOGEl.du lonidid(l(ôo
: sucos naturais de Bahosa!

(Aloe vera)
���"'?':''''�''''''''''''�''�:''!0''''''w ... w�••••." •• "

" ..... _' •• •• .. ·:?y-.,·7"_�_'T···"i

.......... " v... '''A�_�,,,,�,,_4 1!i9'!€:'. §Z�=Q!§_g]

Dr. Luciano Maiochi
Pereira

MJl1ipul,'Ç,jO de (om",IJs llléáic.1S
Fisioteréokos e

Cosméticos I1lJl1ipulddos
Oftalmologista
371-7801/370-0409

Fone: 371-8298
Rua oão Picolli I J O" Centro Rua Guilherme Weege, 327

�J
\. [face 't]N'pr!

e Distribuidora de Cosméticos:

·:tF(]11IH'(Ü·/ c;r?o-$as-' '* /)a.JJfI1l1fJ:

Fone: 371-6110
9905-2653

'[ -

�/17K:rIÍ�
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João Alcân-

riria Berns

I<raisch,
nasceu em 19

de outubro de

João Alcântara Kraisch recebeu o título das a nos c o m

Illãos do vereador Evaldo João Junckes Éster Schwa-
be e pai de

três filhos: Márcia, Marciano e Daiane.
Cursou o Ensino Básico na Escola do Guamiranga, onde viveu até
Os 19 anos trabalhando com seus pais na agricultura. Anos mais
tarde seu pai adquiriu novas terras com um' pequeno galpão,
IniCiando uma pequena empresa no ramo de Mármo�es e Granitos,
que João se comprometeu a administrar e posteriormente adquirir,

;esmo sem ter experiência no comércio, o que de fato aconteceu.
exemplo de seus pais, sempre foi grande colaborador da

sociedade. Por vários anos foi membro da diretoria e participou da

�onstrução da Aciag (Associação Comercial, Industrial e Agrícola
e Guaramirim). Também foi um dos primeiros sócios e doadores

�ara a criação da Sociedade Diana, participou das reformas do

Ao:Pltal Santo Antônio e Igreja Matriz, da construção da Apae,
.

çao Social e AA, além de compor a diretoria de diversas escolase
Igrejas. .

A
.

J
tualmente participa do grupo de casais da Paróquia Senhor Bom

,;sus, além de estar doando instalações para a comunidade
1V1ensa .

gel ros da Luz e para a formação do albergue.

Maria .do Horto Vieira

Pfeiffer - Cidadã Benemérita

O vereador Adilson André Araújo
indicou Maria do Horto Vieira Pfeiffer
ao título

Filha de José Vieira e Esther de Almeida Vieira,
Maria do Horto Vieira Pfeiffer nasceu em

Guaramirim no dia 25 de dezembro de 1936.

Casada com Fritz Pfeiffer, teve dois filhos:
Fernando e Paulo;
Cursou o l° grau na Escola-de Educação Básica
Almirante Tamandaré e o 2° grau no Colégio
Divina Providência.
Aos 25 anos começou sua carreira como

professora na EscolaAlmiranteTamandaré, onde
lecionou por dez anos. Além disso, durante 15

anostrabalhouna Escola Municipal João Pessoa.

Foi também Orientadora Pedagógica das

Associações e atualmente é professora
aposentada.

Maria TeresinhaMusse
Zimmermann - CidadãBenemérita

Maria Teresinha
Musse Zimmermann,
esposa de Antônio
Carlos Zimmermann,
nasceu em Guara
mirim no dia três de
dezembro de 1944,
filha de Teodoro e

Bernadina Ros<;l
Musse. Formada no

O vereador Francisco Luiz de Souza fez magistério do ensino
a entrega do título à Maria Teresinha médio, Dona Maria é
Musse Zimmermann mãe de seis filhos e

avó dedois.
Teve grande atuação no desenvolvimento do bem estar social da
comunidade guaramirense. Foi-a primeira voluntária da Ação
Social, juntamente com Isolde e lorlval Stoinski; atuou como

membro da casa da amizade desde sua fundação; assumiu

voluntariamente a secretaria do bem estar social durante a

primeira gestão administrativa de Antônio Carlos Zimmermann;
implementou o projeto de reciclagem de lixo Formiguinhas; foi
fundadora do Grupo de Terceira Idade, hoje Fel iz Idade, e do grupo
As Fricoteiras, com incentivo da primeira dama do Estado, Ivone
Maldaner.

Na segunda gestão de seu marido, novamente como secretária do
Bem Estar Social, participou da fundação do clube Cantinho da Paz,
na localidade de Bananal do Sul; colaborou na implantação e

desenvolvimento de clubes de mães em outras 17 localidades do

município; realizou o primeiro encontro dos artistas em Guaramirim;
realizou o primeiro encontro da família dos agricultores, coordenado
pela secretaria da agricultura; entre outros projetos, realizou o Natal,
em família, aOficinadeartese o Vovô sabe.

Lauro Borges - CidadãoHonorário
Nascido em 27 de

janeiro de 1939 no

município de

Corupá, Lauro

Borges é filho de
João Francisco

Borges e Damares

Fagundes Borges.
É' casado com

Margarida Mima
da Silva Borges e

tem com ela oito
Lauro Borges foi indicado pelo vereador

filhos: Miraci
Altair José Aguiar (E) Terezinha, I<átia

Maria, Marli Aparecida, Leila Catarina, Cláudia Sueli, M irna Marion,
Noeli MariaeJoão Luís.
Iniciou suas atividades profissionais com treze anos na Tecelagem
Vitória, em Corupá, onde permaneceu por três anos. Mais tarde
trabalhou nos municípios de São Bento do Sul, Jaraguá do Sul e 1960
veio para Guaramirim sermarceneiro no Móveis Weber.
Lauro jogou futebol nos times locais como 15 de novembro,
Bandeirante de São Bento do Sul, Acarai de Jaraguá do Sul e Cruzeiro
de Massaranduba. Em Guaramirim iniciou sua carreira profissional no
futebol em 1960, onde jogou no Seleto Esporte Clube.
Em Guamirim, teve atuação comunitária intensa. Foi voluntário na

organização de eventos desenvolvidos pela Sociedade Diana, o qual
conquistou o título de rei. Também sempre esteve envolvido nas

programações do Seleto Esporte Clube como bailes, torneios, entre
outros, e outras atividades esportivas real izadas no município, atuando
como voluntário na organização e desempenho das funções
necessárias.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.

Ro·gério João Rocha
Roseli Selke
Silvia P. Vieira
Alexandre Boddenberg
Julio César Maba Floriani
Soraia Cristina Nunes Kellner

15/12
.Irineu Henke
Cássia Adriana Mass
Beatriz Ender Lunelli
Wilson Diego Titz
;Alex Sandro Moraes
; I:!:1nA.11 � á�on0,!,'n;<:�()!:==-_-====�
,Claudimir Alres.üonçalves
Irineu Valdir Alves
H ilton Jair Gorris
Walter de Amaral Varella

16/12
Denise Scoz
Matheus Eduardo Gessner
[Sueien N itzke
Naiara Baier
Adairto Nasato
Ivan Marcio Fodi
.Julle Alexandra Marcchetti

17/12
Sergio Lange
Marili Josiane Hafemann
Rosangela Werner
Maria Aurelia Lenzi
Cleverson Staffun
I?""ln B,,!'f()! �n"m"",�ydS'lt�====:::::::.
Bruna L. S'implicio
Eliane Hanemanh
.Tereza P. Schwartz
Maicon Roberto Maier
Ilário Bruch
Fabiane Franzner
Matheus Roberto de Lima
Vinicius Paulo H. da Silva
Jackelini Bassani
Caroline C. da Costa
Bruni Schwartz
Marcia Cezar Pinto

18/12
Cristiil'1.E.<L10Ifo Wª,çJse""r:ha;:;;:;.9;.:;:e::::n===:::;11

· Ro1í1�lVncrel;Sl:hl'õeder�
.Guisela Luzia Steilein Ristau

·

Arno Roepke
Marcilio M. da Cruz
Henrique Steffens

· Rosângela Koepp
Taisa Luana Rueckert
Lorudes Muller
Henrique Schramm .

Gilberto Schalinski
·

Noralda Enke
Otávio Ribeiro
Gustavo Henrlque Berthi

! 19/12
Laerte A. Ramos Filho
Jct�r'�u"pl("
Ademar Froehlich
Alan Marcílio
Andressa Michele Wille
l.aerte A. Ramos Filho
Isa Giese

20/12
i<?:c�����.���:;;:'�;."'�';:"!::!:;-=�======
Jai r Luis Gerent
Vandresa Mara Pereira Teilacker
Vanderlei Aluízio Pacheco
Jair Gerent
José E. Braz de Oliveira
Werno Raasch
'Rafael da Costa Diefenhaler
Marildo Bier
Raimundo Jungton
Carlos Roberto Hermes
Wilson César Sshmidt

21/12
Helena Schneider
Leila Goulart
Sandra Regina Rath
Aline Amabile Pradi
Noemia Gonçalves Schroeder
Wanderlei Aluízio Pacheco
Ana Elisa Moretti Pavanelo

.22/12
Elcio Elias Rozza
Ingelore I<naesel
,Marli Maria Ventura
William Spieker
Elfi Riffel
Matilde Kohler
Celestino Rech
Graciela M. da Silva
Valmor Scheuer

GENTE & INFORMA ÃO

POR FRANCIENE FAGUNDES

Divulgação

Coquetel oferecido a turma Giardine
Lenzi pela Ora. Marcia Vieira,
parabeniza o Clube Atlético Baependi,
na foto acompanhada pela amiga de
turma Sr. Brunilde

FEUZ NATAL!

TERÇA-FEIRA, 16 de dezembro de 200J I

Aniversariou dia 10, Sheila Cristina de
Assis. Votos de um feliz aniversário e

muitas felicidades de todos os

familiares e amigos

Ora. Marcia Vieira parabeniza a turma

que concuiu o 2°· grau do Colégio
Giardine Lenzi

Se 2003, não foi um mar de rosas deixemos para trás as crises, as
dificuldades, as tristezas, encarando 2004 com otimismo. Que as

alegrias natalinas, nos inspirem positivamente, para que o próxi
mo ano seja de vitórias.
Nós do Jornal Correio do Povo, em especial, a página G ENTE E

INFORMAÇÃO deseja a todos assinantes um Feliz Natal e um

Próspero Ano Novo! (E não esqueçam de continuarem mandando
fotos com registros de festas e comemorações para serem publicadas
na coluna)

MENSAGEM
Olinda Ciconetti dese

ja a todos os seus fa
miliares e amigos um

FELIZ NATAL e um

PRÓSPERO ANO
NOVO!

.

VPOBlIC
Public especia.l nesta

quarta-feira, dia 17, com
Rex j onson e Banda.

agpromoter@yahoo.com.br
Audilin (41) 313-0155/9111-1334
&
aatis 311-3533/9102-0411

Toda quinta-feira e sá
bado tem música na

praça, a parti r das 19
horas. Confira a agen
da da semana.

18/12 - Odair

20/12 - Toninho Bahia

27/12 - Márcio

A última grande balada
do ano, show nacional
com a Banda Nenhum
de Nós, será nesta quin
ta-feira, dia 18, a partir'
das 23 horas. Ingressos
antecipados na Loja.
Center Som.
im erdível!

II

!,Anuncie
Aqui

371-1919

CENTER

•
Cd',· DVD',· ACESSÓRIOS PARA SOM

Av.MaLDeodoro,406-Centro 371-2847

Shopping Breithaupt - Centro 275-2005

23L12:;;-.::;:�:::;:::=.==:::;;::::=�1
Tânia Ap. Tomio Martins
Felllpe Vlcensl Pedrotti
Leonora Frey Reiser
Valdecir Allievi
Rosângela Krawuski Minei
Arael Hemmer
Salete Szirkowski
Jomar Modrock
Salete Wagenknecht

24/12
Natalino Menel
J ur;.a8GU:r::M�_ç<beJs::;:::=::::::::::;:::::;::=::==::::
Nathane Larissa Kasmirski
Jussara Elaine Cardoso
Alida Stuber
Valdemar Drews
Natália Maria Fogulari Teixelra Rodrigues
Ari Ferreira

27/12
André Luis Cyriaco Lagedo
Anna Beatriz Souza Zanetti
Elisa Beatriz Rosa

. Valter Luis Knihs
Sabrina Mass
Gabriela Marquardt
Irma Maria Trentini
Herberto Harbs
Carmem Brugnago

25/12
Heino Albert Hauck
Eduardo Natalino Pelens
Sandira Volkmann
Everaldo de Jesus Bueno
Luiz Nicolini
Valei Gerent -

Renilda Gaspar
Lones Hornburg
Harry Vorpaqe]

.

Renita Ruysam Meyer
Moacir Fodi

. Râtrl inª"RõePl·(f(e:==-=======11
26/12
Ademir Marquardt
Eliane de Fátima Oliveira
Lucas Trurnseiser
Débora Luiza Bartel
Ida Lúcia Ferrari
Léo da Silva
Marilza Nascimento
Luíza Manhke Ruisan
André Hohl
Alissa Floriani
lIca V. Kruqer
ko"i�Mat;tii:;lie�mes.======�

28/12
Margarida Doubrawa
J oão Mádo�Rodág'y!ue�s====::;;;:==t
Mariana Franzoi
Gabriel Becker
José Ricardo Schmitz
Natália Demarchi

29/12
Flavia Caroline Kuster' de Oliveira
1ge1Jnnde::-:rTssr::;;=::::::::;:::::::::;:===::;;;::::=;l1j
Márcia Lemos
Wally Rutsatz
Antônio Geraldo Klein
Fridolino Edvino Zuse

-l'Arlene da Silva

30/12
Caio Contezini
Mateus Kasmierski
Noeli Ferreira Gadotti
Blázio Mannes
Ariane Cristine Correa
Mareio Ivan Vieira Júnior
Siegfrid Rathunde

31112
Juvana S. Bago
Salete Winter
R.Q�en i aittenç_o\!xt.�=;;;;::::=::;::::;;�Odilei GruuJ1íacnef
.Isaura Vasel Pelens
Suzan Steilen
Francisca Domingos Ferreira
José Carlos Franzner
Dirlei Muller
!tiane Cristina Maba Floriani
Vilson Fischer
Neivor José Bussoralo
Rafael Barcellos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Mais uma foto da Revolução de
1930 nos foi enviada pelo Sr.

Amadeus Mahfud. Nela vemos, além
da pequena estação e do pátio de
manobras do trem de Jaraguá, os

soldados ostentando algumas armas

do seu arsenal: uma pequena metra

lhadora (provavelmente uma Madsen
.30) e o "famosovrnosquetão, usado
pelo exército brasileiro até a década
de 197 O, sendo substitu ído então

pelo FAL (fuzil automático leve) d

fabricação nacional. Também é pos
sível identificar alguns objetos de
uso pessoal dos soldados naquela

época: mochilas, marmitas e cantis.

FALECIMENTOS
�Ul§i:) 1 ;}III tXiJOO,
�

nacionais e importados
Tele-vendas: (47) 372-2280 ou 91.1.2-61.1. 7

E-mail: bia.·s@terra.com.br

tJ
RESULTADO OFICIAL
Sorteio 13/12/2003
ACDL informa os ganhadores do 10 Sorteio da Promoção: Natal Compra Tudo!

Faleceu às 10:30 horas

de 12/12 o Senhor Harry
Ritter com idade de 90

anos, deixando enlutados

a esposa, 2 filhos, 2

noras, 3 netos e demais

parentes e amigos. O

sepultamento foi realizado
em 13/12 às 09:30

, saindo o féretro da Igreja
Luterana 2º seguindo para
o Cemitério de

Massaranduba.

-

lO' GanhadorI' Ganhador
19' Ganhador

Número do Bilhete: 012963 -

Nome' dó ganhador: Claudenes Serpa
· Cidade: Guaramirim/SC
· Comprou na Loja: Barato Maria

Número do Bilhete: 049123Número do Bilhete: 499445

Nome do ganhador: Carlos FernandoNome do ganhador: Fortunato Tomelin
Petrarca
· Cidade: Jaraguá do Sul/SC
· Comprou na Loja: Krüqer Móveis

Cidade: Massaranduba/S C

Comprou na Loja: Casas diÁgua

2' Ganhador
lI' GanhadorNúmero do Bilhete: 076339 20' Ganhador

" Número do Bilhete: 114244

N'ome do ganhador: Vilma T. Ronchi

· Cidade: Jaraguá do Sul/SC
· Comprou na Loja: I<uchembecker Joalheiros

· Nome do ganhador: Thiago Papp da Silva Número do Bilhete: 167125
· Cidade: Jaraguâ do Sul/SC Nome do ganhador: Juliano de Souza
· Comprou na Loja: Santa Cruz Material Cons- . Cidade: Jaraguâ do Sul/SC

Academias
Corpo s.Mente

fBjIJ(J]illf11]WJJ1]J.

· Comprou na Loja: Supermercado Kazmierskltrução

12" Ganhador3' Ganhador
21' Ganhador

Número do Bilhete: 149602
· Nome do ganhador: Aliraine Schipitoscki
· Cidade: Guaramirim/SC
· Comprou na Loja: Jolithi Eletromoveis

Número do Bilhete: 146809· Número do Bilhete: 143638
Nome do ganhador: Almir Rogério Rebolia

· Cidade: Jaraguá do Sul/SC
· Comprou na Loja: Posto Marechal

· Nome do ganhador: Pedro Paulo Adriano
· Cidade: Jaraguá do Sul/SC
· Comprou na Loja: Posto MarechalFaleceu às 09:20 horas

de 13/12 o Senhor Izidoro

Schmidt com idade de 83

anos, deixando enlutados

a esposa, 3 filhos, 3

filhas, genros, noras,

netos, 1 bisneta, irmãos

e demais parentes e

amigos. O sepultamento
foi realizado em 14/12 às

15:30saindo o féretro da

Capela Mortuária de

Guaramirim seguindo para
o Cemitério Municipal de
Guaramirim.

q:!DICII%!
cG!1ll:lfilllll
q:!IHU!:LlliI

13' Ganhador4" Ganhador
· Número do Bilhete: 040001
· Nome do ganhador: Silvia Neiss
· Cidade: Jaraguá do Sul/SC
· Comprou na Loja: O'Jack Malhas

· Número do Bilhete: 366359
· Nome do ganhador: Rcnlel Barbosa de Ofl- 22° Ganhador

BJJIfJf!ll1@GJLIWl&lm
!jJ�

llJJ)ffJJIJJfPfI@;3([]]j6RfT[tiIjjftr)(f)
�fD([[!IBaIEft3(JJIfflIJ1J

®mITlift I) I R IlIl q Illil(lliflBJ)
ú1:rf3íIileJo:mfID:l:IJ:Ifl

Número do Bilhete: 083159veira
· Cidade: Jaraguâ do Sul/SC Nome do ganhador: Pedro Volpi
· Comprou na Loja: Supermercado Kazmierskl . Cidade: Jaraguâ do Sul/SCc(ilJ i !ltj i [9:1 llle:!! f/:l11:l

cmliBi/"rJo
,ctm IIj! IId li(tj it9: l
�

· Comprou na Loja: Supermercado Getúlio5' Ganhador
Número do Bilhete: 039988

· Nome do ganhador: Jair Cabulon
· Cidade: Jaraguá do sul/se
· Comprou na t.o]a: Moveis Gomes

14' Ganhador
· Número do Bilhete: 479924

23' Ganhador

Número do Bilhete: 499996

Nome do ganhador: José Luiz Alvarenga
· Cidade: Jaraguá do Sul/SC

Comprou na Loja: Casas d' Água

Nome do ganhador: Cristlan Adam Berão
· Cidade: Jaraguá do SUI/SC
, Comprou na Loja: Passo a Passo Calçados

6' Ganhador
AV. GETÚLIO VARGA$. 44
CENTRO· CEP 89252 000

(47) 275�0351
l\ i COrpO &Mente
V FITNESS CENTER

e Corpo &Mente
ACQUA CENTER

IS' Ganhador
Número do Bilhete: 092034

Nome do ganhador: Ivo Lange
· Cidade: Corupá/SC
, Comprou na Loja: Tintas Maba

Número do Bilhete: 336362
· Nome do ganhador: Eunice G. Baumgartel
, Cidade: Jaraguá do Sul/SC

I 24' Ganhador
· Número do Bilhete: 004255
· Nome do ganhador: Marisa Glaeser
· Cidade: Jaraguá do Sul/SC
· Comprou na Loja: Casa Telles

Comprou na Loja: Casa TellesR. PROF. ANTÔNIO ESTANISLAU

AYROSO, 763 • NOVA BRASíLIA

(47) 371.9659 7' Ganhador
16' Ganhador

Número do Bilhete: 114559
Número do Bilhete: 337171

Nome do ganhador: Vilmarize Peters

Cidade: Jaraguá do Sul/SC
, Comprou na Loja: Kuchembecker joalheiros. Comprou na Loja: Casa Telles .

Nome do ganhador: Claudio Jacobi

Cidade: Jaraguá do Sul/SCFaleceu às 04:00 horas

de 15/12 a Senhora

Bertha Gertude Ilse

Kohlbach com idade de 82

anos, deixando enlutados

2 filhos, noras, netos e

demais parentes e

amigos. O sepultamento
foi realizado em 15/12 às

17:30, saindo o féretro da

25' Ganhador
· Número do Bilhete: 045134

Nome do ganhador: Aline R. Sartor
· Cidade: Jaraguá do Sul/SC
· Comprou na Loja: Fazchell Enxovais

8' Ganhador
17' Ganhador

Número do Bilhete: 185046
· Número do Bilhete: 084730

· Nome do ganhador: Iricema Laube
. Nome do ganhador: Ademar Nardelli

: ��:�����:a���a��:��:r�a e Ótica Simara
. Cidade: Jaraguá do Sul/SC
· Comprou na Loja: Import Way Obs.: A entrega dos vale compras será realiza

da dia 16/12 <terça-feira), às 19h30min; na

CDL.
9' Ganhador 18' Ganhador

· Número do Bilhete: 118864
· Nome do ganhador: Rodolfo Wronski
· Cidade: Jaraguá do Sul/SC
· Comprou na Loja: Confecções Lili

Número do Bilhete: 112359

Nome do ganhador: Asemira O. Manske

Cidade: Jaraguá do Sul/SC
· Comprou na Loja: I<oxixo Calçados

Atenciosamente,

SANDRO ALBERTO MORETTI

Presidente COL

I
Venha

, , ,
conhecer ...

L

Cemitério Vila Lenzi.
horário de atendimento das
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

BELLE BIJOUX
BIJUTERIAS FINAS E ACESSÓRIOS

Pref. Waldemar Grubba, 2000- Vila Lalau - Fone: 275-2803

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IACIDENTE:_ CARONEIRA CARMEM AMORIN MOREIRA, 72 ANOS, NÃO RESISTIU AOS FERIMENTOS

Fiat Tipo com sete pessoas

capota na BR-280 em Corupá
CORUPÁ -'- Sete pessoas sendo arremessado contra ár- TatianeAmorin Pereira, 28 e tevehemorragiaintema.Aví-

dentrode um veículo trafega- vares. Os socorristas levaram anos, esposa do condutor, so- rima foi levada ao hospital,mas
varo sentidoCorupáJaraguádo aproximadamente meia hora freuferimentosnamãoesquer- entrou em óbito.
Sulquando se envolveramnum para conseguir retiraro condu- da e ferimentos na cabeça; Os bombeiros de Corupá
acidente de trânsito, O condu- tor, que estava preso nas ferra- KeslerAmorin Pereira, 3 anos, deslocaram três viaturas e con-
tor do Fiat Tipo placa LXB- gens. sofreu corte profundo na coxa taram com auxílio de uma de

li 1315, de São Bento do Sul, Entre os demais feridos, esquerda, suspeita de Jaraguádo Sul,movimentando
Rubens Gomes Pereira, 32 Kerlín Amorin, 10 anos, teve traumatismo craniano e corte cerca de oito socorristas nesta

anos, perdeu o controle do car- perfuração no abdome, corte na fuce;KewerlingAmorinPe- ocorrência.

ro perto do Hotel Turek profundo no braço direito; reira, 8 anos, teve ferimentosna Atéo fechamentodessaedi-

Garden, na BR-280, Km 77.3. Alessandra Emanuele Pereira, face e na perna direita e, o caso ção,KetíineAlessandraestavam
O fato foi registrado pelo Cor- 11 anos, teveperfuraçãono ab- mais grave foi da caroneira internadas naUTI (Unidade de
po deBombeiros deVoluntári- dome suspeitade traumatismo; Carmem Amorin Moreira, 72 Tratamento Intensivo),Kesler e
os deCorupáno domingo,por fratura de fêmur, fratura na anos. Ela apresentava Kewerling estão internados na
voltadas 18h20. O veículo saiu cervical,alémdeproblemas res- ferimentos na face, nos braços, pediatria, todos no Hospital
da pista, capotou várias vezes, piratórios e sangrarriento; suspeita de trauma na cervical J:u:aguá. (FABIANE RIBAS)

Mais um motociclista morre em acidente de trânsito
]ARAGUÁ DO SUL - Ou

tro acidente de trânsito foi re
gistrado nanoite de sábado,no
Município. O Corpo de Bom
beiros Voluntários foi aciona
do paraprestar atendimento às

vítimas de uma colisão entre

moto e carro, por volta das
22h04: O condutor da moto

Honda, placaMCN-2272, de
Jaraguá do.,Sul, Adriano da
Rosa Vieira, 29 anos, foi atin-

gido pelo veículo Fusca, placa
AAl-3270, de Corupá. O fato
aconteceu na Rua Prefeito
WaldemarGrubba, em frente
à loja Maltek A vítima apre
sentava hemorragia interna e

parada cardiorrespiratória. Os
socorristas tentaram o reani
marno caminho para o Pron
to-Socorro do Hospital São
José,masVieiranão resistiuaos
ferimentos. (FR)

'_fi História de nossa gente não pode ficar só na saudade".
O passado só é importante se seu tempo foi bem empregado.

Barão do Itapocu

CONFIRA A HISTÓRIA POR EUGÊNIO VICTOR SCHMÔCKEL

Há 15 anos Há 3 anos

Em 1988, o município organizava o seu Arquivo Histórico.
Cento e doze anos depois de fundada, Jaraguá do Sul estava

organizando o seu Arquivo Histórico Municipal, junto ao

segundo pavimento da Estação da Rede Ferroviária Federal.
Dizia imprensa que a memória'da cidade começava a ser

preservada, com a seleção de materiais e documentos que
guardam o registro de sua história, mesmo que resumida

praticamente a arquivos, livros de datas, documentos e jornais
da PrefeituraMunicipal. O trabalho estava sendo realizado pela
arquivista Eliza Ressel Dienfenthaler, vinda de Santa Maria

RS, onde realizou idêntico trabalho no Arquivo Histórico da

cidade. Há apenas dois meses Heliza vinha realizando a

sondagem dos materiais, selecionando e arquivando segundo
ordem cronológica e importância histórica. A seleção e

organização demandava tempo, mas o importante era que a

comunidade estava preocupada em preservar a sua memória,
dizia. I

Para manter contatos com correligionários e lideranças
comunitárias, o ex-governador EsperidiãoAmin Helou Filho
visitava a região Norte de Santa Catarina. A programação
começava em Barra Velha e posteriormente em Joinville,
sempre acompanhado pelo deputado estadual Paulo Roberto

Bauer. Almoçava em Guararnirim e seguia para Schroeder e

Corupá, encerrando a programação emJaraguá do Sul. Além

de encontro com líderes _pedessistas e comunitários, Amin
concedia coletiva na sede do PDS, junto ao EdifícioMenegotri,
encerrando a- visitação com churrasco em sua homenagem,
realizando na Sociedade Esportiva e RecreativaMenegotri.

Em 2000, o governador Esperidião, o vice-governador Paulo
Bauer e o presidente da Santa Catarina Gás, oficiavam o

funcionamento da rede estadual de gás natural, com a ligação
das estações redutora de pressão nas empresas jaraguaenses
Duas Rodas Industrial e Malwee Malhas. O governador
chegava com hora e meia de atraso, depois de inaugurar a
ligação do serviço na Cerâmica Eliane, no Sul do Estado. O
atraso era atribuido � imprevisto, como trechos com pontes e

ligações subterrâneas. A previsão era a de que os 75

consumidores do Estado demandariam 800 mil metros

cúbicos de gás por dia. Em 12 meses a SC-Gás queria chegar
a 100 empresas consumidoras, totalizando um milhão de

metros cúbicos/dia. O gás era combustível desejado, porque
ecologicamente correto e competitivo, além de se mostrar

100% eficaz, dizia o governador. Há alguRS dias estamos,
operando. "A fumaça e a poluição já eram", testemunhava o
proprietário da Malwee Malhas.WanderWeege.
Motoristas de carros de bombeiros e ambulâncias reclamavam

da falta de sensibilidade de pessoas que não davam espaço

para ultrapassagem para carros de bombeiros e ambulâncias.
ElemarEwald dizia que as pessoas deviam termais consciência
e atenção ao dirigir. "Tem gente que anda com os vidros
fechados e música muito alta, o que dificulta a percepção da

nossa viatura" - dizia o sub-comandante Márcio Vicente

Lopes.
''Nós temos que chegar rápido no local solicitado, porque
alguém pode morrer em poucos segundos de atraso,

principalmente quando se trata de hemoragia".

TERÇA-FEIRA, 16 de dezembro de 200J f

PIZZONIA SERÁ O TEST':' DRIVER WILLIAMS
Nem Nelsinho Piquet, nem Nico RosDer�
O segundo test-driver da Williams par
2004 é um velho conhe-cido da equipe: An
tonio Piz z on ia. O amazonense, que foi pi (

.loto de testes no ano passado, é peça a

confiança da cúpula do time .inglê s e, a
acordo com fontes ligadas ao piloto, terá,
mesmas funções de Marc Gené, o reserv

oficial. Depois de sua demissão da Jaguar
em 20 de julho, Pizzonia voltou a ter cor

tato com um carro de F-i justamente CO[
C

a ,Williams. O brasileiro esteve testand (

entre os dias 3 e 4 de outubro em Jerez al:E
La' Frontera. Completou 166 voltas, foi ú d

mais rápido nas duas sessões e estabeleca I

tempos bem próximos do então recorde d

pista, que pertencia a �alf Schumacher
nesta semana, foi superado por Pedro de L, F
Rosa, da McLaren. O futuro da Williams!

C
um dos mais incertos da F-L Juan Pablo

Montoyá, já é sabido, vai para a Mel.are
A

c
em 2005. Ralf, que tem seu contrato encer-

rado no fim da próxima temporada, encon
n

tra-se com suas negociações de renovação p

emperradas' por causa de salário - o ale [

mão quer US$ 15 milhões, a equipe oferec c

no máximo, US$ 9 milhões. (

p

Vasco

São Paulo

Paysandu
Bahia

Ponte Preta

Grêmio

Fluminense

lxl Santos

1 x3 Flamengo
'

2x2 Atlético-PR

Ox7 Cruzeiro

2xO
,
Fortaleza

3xO Corinthians

lxO Juventude

Sábado, 13/12/2003

Paraná

Coritiba

Atlético-MG

São Caetano

Figueirense

2xO Vitória

2xO Criciúma

3x2 Goiás

5xO Inter-RS

2xO Guarani

LOTE:RIAS
Megasena Quina

concurso: 522 concurso: 1237
06 - 14 - 15 - 25 - 49 - 19-21 -49-53-�

52 Lotomania Loteria Federal
concurso: 376 concurso 03793

06 - 1 3 - 1 4 - 1 6 - 1 ° - Prêmio: 22.316
1 7 - 19 - 24 - 25 - 2° - Prêmio: 64.432
36 - 54 - 62 - 65 - 3° - Prêmio: 06.350
66 - 73 - 77 - 84'- 4° - Prêmio: 36.489
86 - 92 - 95 - 98 5° - Prêmio: 53,91±..,.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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RUZEIRO DERROTADO PELO COXA

Coritiba está de volta à Taça Libertadores,

a lado de Cruzeiro, Santos, São Paulo e São

aetano. Neste sábado, derrotou o Criciúma

ar 2 a O no Couto Pereira, gols de Marcel (de
ênalti) e Lima, te�minando em quinto lugar
a Campeonato Brasileiro com 73 pontos e

arantindo vaga na competição sul-americana.
on

Os catarinenses somaram 60 pontos após as 46
O[

ld adadas.

di Esta é a segunda vez que o clube paranaense

i � disputará a Libertadores. Em 1986, um ano após
e sagrar campeão brasileiro, não passou da

rimeira fase.

L, FIGUEIRENSE ESTÁ NA SUL -AMERICANA
si

O Figueirense assegurou vaga na Copa Sul
bl�

mericana de 2004 .. A equipe catarinense
w

carimbou a classificação ao vencer o Guarani,
er

neste sábado, por 2 a O, no Orlando Scarpelli,ln· .

'âo pela última rodada do Campeonato Brasileiro.
r

]e. Oanilo marcou os dois gols da partida, um em

:CI cada etapa.
Com o resultado, o Figueirense chegou aos 65

pontos, enquanto o Guarani terminou a

competição com 61.

i. ESPORTE CORREIO DO POVO 11
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FINALíSSIMA: FIM DE SEMANA REGISTROU OS ·CAMPEÕES DA la DIVIsÃo DE FUTEBOL AMADOR

Flamengo garante o primeiro
título de campeão da história

jARAGUÁ DO SUL - o

mau tempo do final de se

mana não impediu a reali

zação da finalíssima do

Campeonato da Primeira

Divisão de Futebol ama

dor prdmovido pela Liga
Jaraguaense de Futebol, no
Estádio João Marcatto.

Mais de duas mil pessoas

prestigiaram a final. Ape
sar do campo encharcado,
os jogos transcorrerem

normalmente, sem inter

rupção. Em onze anos de

história, pela primeira vez

a equipe do Flamengo
sagrou-se campeão da

competição, vencendo o

Tupy, por 1 a O. Silvinho

garantiu o gol de ouro aos

37 minutos do segundo
tempo. N a opinião do pre
sidente da entidade espor
tiva, Rogério Toma-zelli,
foi uma partida emocio-
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Governo investe em pesquisas agropecuárias.
o Governo do Estado concluiu as obras que faltavam para colocar o

Laboratório de Biotecnologia da Epagri em pleno funcionamento. Foram
117vestidos mais de R$ 300 mil no laboratório, que fica em Lages e desenvolve
pesquisas fundamentais para o avanço cientifico e tecnológico da agricultura
e pecuária em Santa Catarina. Entre as pesquisas desenvolvidas, estão o

mapeamento genético de plantas e animais, controle de pragas, melhoramento
de espécies e muitas outras.

SECRETARIA DE ESTADO DA
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Reinaldo Bossi

Final do futebo!,amador foi comemorada por todos os jogadores

nante, bastante equilibrada.
- Além de os jogos

terem transcorrido bem,
contaram com uma das
melhores arbitragens,
composta por Osnildo

Ribas, Alexandre Hack e

Lucas Sidinei de Souza -

, menciona. A artilharia fi

cou com Magrão, do Vitó
ria, com 11 gols; a defesa
menos vazada ficou com
Ulla, goleiro do Flamengo,
com nove gols sofridos;
atleta revelação também

foi o Ulla; atleta destaque

foi Kuster, do Tupy, e equi
pe disciplina foi da Socie-·

dade Esportiva Vitória. Ao
todo, o campeonato apre
sentou 287 cartões amare

los, 44 vermelhos, somou
152 gols, cóm uma média

de 3,1 por partida. A com

petição desse an; reuniu
350 atletas e 32 dirigentes.
"São'mais de 380 pessoas
diretamente ligadas ao cam-

· peonato, número conside
rado excelente se compara
do com anos anteriores. É
bom perceber que os diri- .

gentes de clubes estão mais

engajados, mais organiza
dose mais interessados em
levar pra frente o futebol da

região", destaca Tomazelli.
(FABIÁNE RIBAS)

Tupy sagrou-se campeão na categoria Aspirante
Na preliminar, Cruz de Malta entrou

em campo contra o Tupy e venceu em

tempo normal por 2 a O, gols de Joel e
Karlan ..Como na primeira final o time

de Schroeder havia vencido pelo mesmo'
placar, a decisão teve de ir aos pênaltis.
"Foi uma partida muito disputada, com
muitas oportunidades de finalização
perdidas. Apesar de o time cruz-maltino
ter se saído melhor em campo, o Tupy
teve mais sorte nas cobranças de pênalti
e garantiu o primeiro título de campeão,
em quatro anos de história", diz.

Nos aspirantes, a artilharia ficou com

Fabiano, do Vitória, com nove gols; a

defesa menos vazada ficou com Alex, do
Cruz de Malta, .corn 19 gols, em 16

partidas; atleta revelação foi o atacante

DanielAlmeida, do Tupy; atleta destaque
foi Rodrigo, goleito do Tupy; equipe
disciplina foi do Botafogo Futebol Clube.
Ao todo, foram distribuídos 214 cartões
amarelos, 36 vermelhos, 156 gols
marcados, sendo 3,25 por partida', "Uma
das melhores médias registradas até

hoje". (FR)

Equipe jaraguaense de tirorecebeu troféus
jARAGUÁ DO SUL - Tro

féus, medalhas e diplomas
foram entregues este final de
semana durante reunião de
encerramento de atividades
de 2003, promovida pela Fe
deração Catarinense deTiro,
na cidade de Blumenau. O
encontrou contou com a pre
sença de dirigentes do tiro

esportivo e atletas de todo o

Estado. A equipe
jaraguaense, representada
por Samuel Lopes, recebeu
troféu de vice-campeã por
equipe da categoria Carabi
na Deitada, com 48 pontos,
ficando atrás de Timbó, que
somou 60, e à frente de

Joinville, com 37. No indivi-

dual, Lopes liderou na cate

gpriaA e, na B, o jaraguaense
Cláudio Thiesen garantiu ,a

primeira colocação.
O grupo jaraguaense

também ficou com em se

gundo lugàr geral na éatego-
.

ria Ar ComPrimido, com-32
pontos, atrás deTimbó, com
·62, e à frente de Joinville, co,
31. No individual, Lopes fi
cou com a terceira colocação
na A. Luiz Bork, de

Florianópolis, e Asileu Faria,
de Timbó, ficaram em pri
meiro e segundo, respectiva
mente. Na B, Thiesen ficou

em segundo e Richard

Ewald, de Joinviolle. Na C,
Arthur Martines, de

Blumenau, ficou em primei
ro, seguido de Adeilson Car-

·

valhô, 'd'e Guaramirim, e
" 0'

Tiago daVeiga, deJaraguá do
Sul. Lopes também recebeu

· um pingente por ter ficado
em primeiro lugar geral no·

r�gda CàrabinaDeitado. i

Na �ltima semana de

janeiro, entre os dias 20 e

25, a entidade esportiva de
tiro vai promover uma as

sembléia geral e efetuar em
seguida uma reunião técni
ca para discutir o calendá
rio de atividades de 2004,
as mudanças no regula
mento e ratificar o que já
foi avaliado a aprovado.
(FABIANE RIBAS)
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Hora da. verdade:
O QUE A PROPAGANDA ESTÁ
FAZENDO POR SUA EMPRESA?

J1210U

A campanha para o vestibular 2004 da Unerj foi um sucesso. O número de inscrições aumentou cerca de 10% em relação ao último veS!_ibular.
Um ótimo resultado para um mercado tão disputado como o das universidades. A força criativa das peças publicitárias incentivou os alunos a
estudarem numa instituição moderna e dinâmica, que oferece uma excelente qualidade de ensino.
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UNIFICADO

A concorrência acirrada não deixa dúvidas de que é preciso buscar um diferencial. O Colégio,Unificado buscou a Metra, que
desenvolveu uma campanha de outdoor e spot de rádio para as matrículas de 2004.Com a campanha, o Unificado teve um

acréscimo de 35% no número de matrículas.

,Enquanto o setor de vendas de automóveis enfrentou uma das piores crises de mercado, a Santa Clara Veículos saiu na

frente e apostou na comunicação para vender mais. Com a campanha de anúncios de jornal, TV e spots de rádio, o volume

de vendas nos últimos 4 meses teve um aumento de 20%.

Campanhas sociais e voluntárias sempre são bem-vindss na Metra. Para o 5° Pedágio pela Apae, foi desenvolvida uma

campanha completa, com anúncio de jornal, TV e spot de rádio, veiculada em todo o Vale do Itajaí. O Pedágio arrecadou R$
233.356,11 um valor duas vezes superior ao do ano passado.

Em 2003, a Metra convidou grandes personalidades para fazerparte da campanha de homenagem aos profissionais ligados ao Confea. A jornalista
Marília Gabriela esteve presente em comerciais de TV que homenagearam os engenheiros, arquitetos e agrônomos. A agência também criou anúncio

para jornal e revista de circulação nacional, com o Ministro da Agricultura Roberto Rodrigues e com 'o respeitado arquiteto brasileiro, Oscar Niemeyer.

www.metrapublicidade.com.br BRASíLIA

Propaganda é uma das mais poderosas ferramentas para construirmarcas e aumentar as vendas. Isto é fato confirmado em alguns trabalhos realizados pela Metra, que faz da

propaganda um negócio sério para trazer resultados que compensam, satisfazem e trazem tranqüilidade para tempos tão incertos. Pense no sucesso de sua empresa e entre

em contato com a Metra. Você vai notara diferença. 47 3224097 BLl)MENAU PORTO ALEGRE
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