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PT está dividido
sobre as eleições

Dividido em diferentes corren

tes, o PT realiza no dia 28 de fe

vereiro a primeira reunião do ano

para debater as candidaturas do

partido para as eleições deste ano.

Novos nomes estão surgindo.
PÁGINA 3

Supermercado foi

assaltado no sábado

Proprietários do Supermercado
Barthel, situado no Bairro Jaraguá

. Esquerdo, relatam como foi o as

salto ocorrido na tarde de sábado.
PÁGINA 11

Malwee vai jogar
Copa Internacional

A equipe Malwee de futsal con

firmou ontem que vai participar
da 3' Copa Max Umbro de Futsal

Internacional, programada para o

período de 13 a 17 de março, em

Seara (SC) e Erechim (RS).
PÁGINA 12

-

I \

Fotos; Edson Junkes/CP

Funcionários demitidos compareceram no sindicato dos trabalhadores ontem pela manhã em busca de solução

'Supermercado Vitória demite
e não paga verbas rescisórias

Aproximadamente 80' funcionários da filial 20
do Supermercado Vitória, em Jaraguá do Sul,
demitidos entre o final de dezembro e o início
deste ano, compareceram ontem pela manhã no

Sindicato dos Trabalhadores do Comércio em

busca de uma solução para o problema do não-

pagamento das re) j.s�es e do salário de dezembro.
O gerente da 19ja, Émanoel Cezerino, garante que
a filial não vai fechar e que o pagamento do salário
de dezembro será pago nesta quinta-feira. As
rescisões devem ser cobradas judicialmente.

PÁGINA 10

�

Até abril, o Samae conclui parte da rede do Centro. A continuidade depende de novos financiamentos. PÁGINA 10
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2 CORREIODOPOVO

Guerra santa
FREI BETO - Frade dominicano e escritor, éautorde "Entre todos os homens"

\

Querem fazer de Deus cabo eleitoral. Ao longo das margens plácidas, o
governadorAnthonyGarotinho vai em peregrinação pelo Brasil a fora, ostentando
a Bíblia em troca de votos. A cruzada visa a suscitar devoção em sua candidatura

à Presidência da República.
Por ora, o governador é candidato a candidato. Se a romaria política aquecer

seu índice no termômetro eleitoral, ele tudo fará para ser o candidato do PSB.

Caso contrário, candidata-se à reeleição ao governo fluminense.
Fé e política são irmãs siamesas. Antigos e medievais desenhavam suas

mundividências com categorias religiosas. Buda era político, um príncipe que
nunca pretendeu fundar uma religião. Descobriu uma via espiritual capaz de

banir a dor da vida humana. Todo o relato bíblico do Antigo Testamento é

eminentemente político, da guerrilha de Moisés para libertar os hebreus da

opressão no Egito às escaramuças armadas porDavi para combater seus inimigos.
Em nome de Javé, os profetas proferiram oráculos políticos. A ponto de

Isaías identificarCiro, um pagão, como enviado de Deus para libertar os hebreus
do cativeiro na Babilônia. O projeto bíblico faz da política sua mediação por
excelência.

A Teologia da Libertação é acusada de mesclar religião e política. Oumelhor,
era, quando ainda o papa não condenava explicitamente o neoliberalismo, o

peso da dívida externa sobre os países pobres e o atual modelo de globalização.
Ora, quem não associa religião. e política? O general Franco, ditador da Espanha
por 36 anos, era incensado pela Igreja Católica. Idem Salazar em Portugal.
Pinochet recebeu a eucaristia das mãos do papa, no Chile. No Brasil, as Marchas
com Deus pela Liberdade engrossaram o caldo de cultura que favoreceu o golpe
militar de 1964.

Na Itália, um padre fundou o Partido Democrata Cristão, cujos líderes, na
década passada, acabaram na cadeia, condenados por corrupção. O cardeal

Spelmann, dos EUA, abençoou as tropas de seu país que bombardeavam os

pobres vietnamitas.
•

"Nada mais político do que afirmar que a religião nada tem a ver com a

política", diz o bispo sul-africano Desmond Tutu, Prêmio Nobel da Paz. João
Paulo II é um exemplo de político bem-sucedido: apoiou na Polônia o Sindicat•.)

Solidariedade, combateu o sandinismo nicaragüense, ajudou a derrubar o Muro

de Berlim, a soterrar o socialismo no Leste europeu e a encerrar a Guerra Fria.

Embora eu nunca tenha sido filiado a partido político, nem pretenda fazê

lo, sempreme perguntam por que me interesso por,causas políticas. A resposta
é simples: sou discípulo de um prisioneiro político. Jesus não morreu de hepatite

.

na. cama nem de desastre de burricos numa esquina de Jerusalém. Morreu sob
. dois processos políticos, o do Sinédrio e o de Pilatos, condenado à pena de

morte após ter sido perseguido, preso e torturado.

A questão não é obter água separando o hidrogênio do oxigênio. É saber

qual política é favorecida pela pregação religiosa da Igreja. A dos excluídos ou a

dós que promovem a exclusão?
A modemidade estabeleceu, felizmente, critérios para a relação entre religião

e política. Nadamais desastroso do que uma religião ou Igreja assumindo funções
partidárias ou governamentais. Nada mais arcaico do que um parrido ou Estado
confessionalizado. Indaguei a Fidel Castro, em 1980, por que o PC cubano era

confessional. Ele estranhou. "Como confessional?", reagiu. "Sim, um partido
que afirma ou nega a existência deDeus é confessional", respondi. Anos depois,
o estatuto do PCC foi mudado. Hoje, Estado e partido cubanos são laicos, como
todas as instituições políticas que abraçaram a modernidade.

�

Meu receio é que o governador Garotinho queira transformar as eleições de
2002 numa guerra santa entre evangélicos' e os adeptos de outras confissões

cristãs (católicos) e religiões (afro-brasileiras). Isto sim, seria camuflar os reais'

problemas do País, que são de ordem econômica e social, cobrindo-os com um

verniz religioso. Há o risco de se introduzir no Brasil uma qualidade de divergência
pública que a nossa história só conhece episodicamente..

.

Nummundo de pluralismo religioso e que caminha para o ecumenismo é tão

retrógrado satanizar quem crê diferente do modo como creio, como querer
transformar urna eleição numa cruzada religiosa. Ou será que Garotinh� e seus

acólitos acreditam que a guerra da Irlanda é uma disputa entre católicos e

protestantes; a do Afeganistão, entre muçulmanos e hinduístas; a do Oriente

Médio, entre judeus e muçulmanos e cristãos ortodoxos?

Bem faz dom Eusébio Scheid, novo arcebispo do Rio deJaneiro, ao propor
uFl curso de formação política para os cristãos. Evitam-se, assim, os vícios que
deterioram as relações entre fé e política, como o fundamentalismo, o dogmatismo
e o proselitismo barato. Cidadania, participação na vida social e direitos humanos
não são apenas requisitos básicos para a democracia. São exigências evangélicas.

Não importa o nosso crer. Importa o nosso viver. O amor não é um princípio.
É uma atitude. Indagado quem haverá de se salvar, Jesus respondeu: "Eu tive

fome e me deste de comer" (Mateus 25). E não quem grita Aleluia! ou aplaude
o papa.

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, r.180, ou pelo e-mail:

cp.redacao@jornalcorreiododpovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou telefone para contato.
O jornal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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o Estado e a época' atual

Os textos e colunas assinados SÍÚJ de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opiniiio do jomal.
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I

OPINIÃO

Na época atual, com o de

saparecimento de importantes
atares do cenário politico ou

sua diluição em ��ios me

nores e menos expressIvos, pe�
de significação um importante
fator que poderia ter funciona

do como regulador do Estado:

a opinião pública. Na realidade

deste início de século, as ins
tituições de organização poli
tica enfraquecidas - em alguns
casos, desaparecidas - dei
xam um volumoso conjunto de

fill reivindicações populares sem

'(iveículo condutor e sem a advo
cacia expressiva e atuante de

entidades historicamente re

presentativas.
Esse papel pode ser cap

turado pela imprensa que, ape
sar de ser instituição privada
com fins lucrativos, acaba por
herdar essa energia agregada
das massas históricas e utilizá

la de forma oportuna: desem

penhando o papel que perten
ceu no passado às instituições
históricas de pressão, como se

fosse de fato seu portador his
tórico.

E Estado-nação, desde seu

nascimento na Europa como

rPara sermais exato,
vivemos hoje a

endocolonização, que é
o deslocamento das

fronteirasparadentro
dosprópriosEstados...J

nas demais regiões e con

tinentes,vem sofrendo configu
rações complexas e contraditó

rias; se antes se definia pela
soberania ampla ou limitada,
hoje se transformou em pro
víncia da sociedade global,
porque, quando as fronteiras são

modificadas ou anuladas, a so

berania torna-se puro discurso.
Em termos de soberania,

vale lembrar o surgimento da

Comunidade Econômica Eu

ropéia, da Associação de Livre

Comércio da América do Nor

te, doMercado Comum do Co

ne Sul, entre outros, resumem

a nova onda de integração,
regional em que os Estados
nacionais se. subordinam às

comunidades regionais. Sendo
assim, a sociedade global
continua e continuará a ser um

todo povoado de províncias e

nações, povos e etnias, línguas

e dialetos, seitas e religiões, co
münidade e sociedade, culturas
e civilizações.

Outros fatores que transcen

dem o nacional são os proble
mas relacionados ao meio

ambiente (como o aquecimento
global e buracos na camada de

ozônio) e o relacionado ao nar

cotráfico. Este último, além de

pôr em xeque a soberania na

cional, instaura também um

Estado paralelo de fato. O Es

tado-nação, não satisfazendo as

demandas da sociedade civil,
nem menos possibilita ainda

dar conta de suas funções mais
elementares, como a segurança.

Com isso, também não que
remos dizer que o Estado tenha

desaparecido. Suas marcas (a
cultura, a lingua, os dialetos, as
religiões, o hino, a bandeira)
sobrevivem, mas a fj.gura do

Estado-nação diluiu-se e vi

vemos sob a sombra de seus

efeitos. Para ser mais exato,

vivemos hoje a endocolo

nização, que é o deslocamento

das fronteiras para dentro dos

próprios Estados, acentuando
um processo generalizado de

supressão do território.
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o governo 'lnunicipal de Jaraguá do Sul ficou ho
compromiss de fazer bom trabalho no Bairro Jaraguá

, 84. A liberação de recursos para as obras, sexta-feira,
no Restaurante Malwee, nas presenças de autoridades

federais, convidados e de representantes da comunidade
do bairro, criou enorme expectativa em torno do

projeto, que precisa ser satisfeita. A licitação será imediata
e as obras deverão começar logo, segundo o Executivo.
Existe um aspecto muito positivo nisso. Assim proce
dendo, o governo municipal não esconde suas mazelas

sociais, mas as enfrenta, com as obras necessárias.

A confirmação de novos

casos de meningite na ci

dade, embora não do tipo
meningocócica, que pode
ser fulminante, rirando a

vida do doente em pou
cas horas, não passou des
percebida ao vereador
Pedro Garcia, do PMDB,
esta semana, adversário da

coligação Mais Jaraguá do
Sul. Segundo ele, o gover
no municipal precisa, ser
mais cauteloso com a pro
paganda toda q�e enseja
em cima da tão falada

qualidade de vida da ci

dade. "Com meningite não

dá", proclama o vereador.

TlP I
o prefeito Mário Sérgio
Peixer (PFL) relata hoje,
em reunião que realiza

com representantes das

entidades, na sede da

Associação Comercial, In
dustrial e,Agrícola deGua
ramirim, às 19 horas, as

dificuldades que' a Prefei
tura está enfrentando em

decorrência da dívida acu

mulada da TlP (T�xa de

Iluminação Pública), que
está impedida, por decisão
judicial, de repassar para o
consumidor. O custo da
conta mensal da TlP está

em mais de R$ 50 mil, e

'existe dívida pendente da
mesma fonte, que se, apro
ximadosR$ 800 rnilmensais.

OPINIÃO
o deputado estadual Ivo

Konell (pMDB) esclare

ceu na última semana que
nunca quis dizer que "não
está vendo adversários"

por caus� da boa perfor
mance que tem obtido nas

pesquisas eléitorais. O que
ele argumenta é que par
ticipar das eleições este

ano, aparentemente, ficou
mais fácil do que foi em
outros tempos, quando
tinha de enfrentar nomes

do p<;>rte do ex-prefeito
Geraldo Werninghaus Gá
falecido) e do ex-depu
tado e empresário Udo

Wagner.

TlP II
Em outras palavras, a

Prefeitura de Guarami
rim está para aTlP assim

como o ditado popular:
"Se correr o bicho pega
se ficar o "bicho come".
O problema todo é que
se resolver colocar em

dia a situação da TlP de
uma vez por todas, a

Prefeitura perderá grande
parte do fôlego para
investimentos em obras e

serviços, que, aliás, serão
bastante cobrados pela
população este ano. Além

disso, o Município corre

o risco deperderos repasses
de recursos de convênios e

contratos com o Governo

do Estado.

Sugestões para a coluna: cp.politica@jornalcorr�iodÓpovo'ocom.br
"

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

I

Membros titulares da sociedade Brasileira de
Ortopedia e Traumatologia

Jar"aguá do

I CONFUSÃO: PT DEBATE CANDIDATURAS NO DIA 28 DE FEVEREIRO, DIVIDIDO EM VÁRIAS TENDÊNCIAS

'�a dosMetalúrgicos" ,propõe
nomes tara a Câmara Federal

]ARAGuA DO SUL - O
I

Partido dos Trabalhadores

realiza no próximo dia 28

de fevereiro a primeira
reunião regional o para de

bater o encaminhamento

das eleições do ano que vem,
com sérias divergências
internas e muitas questões
p�ra resolver. Além dos

nomes já colocados para a

indicação do futuro can-
\

didato a deputado federal,
como o vereador Marcos

Scarpato oe o professor
Emerson Gonçalves, outros
nomes estão sendo suge
ridos.

Ala representada pelo
chamado Núcleo do�
talúrgicos defende o lança
mento de nomes que sejam
mais identificados com a

categoria, como o presi
dente da Federação dos Me
talúrgicos no Estado; Nar
ciso Ferreira da Cruz, ou al

gum outro colega que tenha
densidade eleitoral equiva
lente no segmento. Como

segunda alternativa, o

mesmo grupo está inclinado

a sugerir algum nome de
Guaramirim para candidato.

- Neste caso, seria parte
de um acordo com os

Volz admite existência de várias correntes no PT

companheiros: deGuarami
rim, já prevendo apoio
mútuo para as eleições
municipais de 2004 -, diz

Silvino Volz, diretor de

Formação do�dicato dos

Metalúrgicos e membro do

Diretório do Partido dos

.Trabalhadores em Jaraguá
do Sul.

Volz admite a existência

de correntes diferentes no

partido, quê em 2001, pela
primeira vez naHistória do

o

Município elegeu dois

vereadores, e atribui as

dificuldades de consenso

na definição dos candi

datos às "diferenças de

projeto e concepção polí-

tica". Por conta disso, revela,
os petistas do Núcleo dos

Metalúrgicos dificilmente

apoiarão o próprio presi
dente da categoria em Jara
guá do"Sul, Jair Mussinato,
postulante à indicação para
candidato a deputado es

tadual, e só estarão com

Dionei da Silva, o�tro pre�
tendente,mediante "algumas
condições".

APOIO ---'- Durante a

última campanha salarial,
Volz teve participação
saliente, juntamente com

outros companheiros do

movimento, pela conquista
das novas bases salariais

contidas na convenção
coletiva da categoria. Estão
alinhados com as posições
dos "metalúrgicos", entre
outros membros do partido,
o presidente do Sindicato
dos Trabalhadores da Cons

trução Civil e do Mobiliá

rio, Riolando Petry, e o

vereador José Pendiuk dos

Santos, o Zé Padre. Entre os

nomes cotados para indi

cação a candidato no vizi

nho Município está o pre
sidente do Diretório do P'I,
Moacir José Mafra (Zuco).
(MILTON RAASCH)

Dequêch promete esclarecer o aumento dos vereadores
GUARAMIRIM - o ve- divulgação que saiu na im- servidores municipais), se- mento foi votado. Para De-

reador Salim José Dequêch prensa sobre o assunto". guido de outro de 11,5%, quêch, "foi muita coinci-

(PFL) disse ontem que está Conforme o pefelista, os a remuneração dos verea- dência o vereador do PT

convidando colegas do PPB reajustes foram aprovados dores saltou de R$ 1.754,00, sentir-semal e recorrer a um
e PMDB, na intenção de em conformidade com a que recebiam até novem- atestado médico para ausen-

organizar uma entrevista que legislação e de acordo com bro, para R$ 2.153,00. tar-se justamente naquele
será concedida à imprensa, pareceres jurídicos e só fo- Dequêch promete tam- dia". O vice-presidente da

com a finalidade de "escla- ram autorizados porque a bém declarações sobre o Câmara,
o Valdemar Vital

recer a verdade" sobre os remuneração dos vereado- posicionamento que o pre- (pMDB), presidiu a sessão

reajustes de salários conce- res de Guaramirim estava, sidente da Câmara de Vereá- naquela ocasião. O petista
didos aos vereadores, no proporcionalmente, abaixo dores, EvaldoJoãoJunckes promete não pagar a: di-

final do ano passado. Se- da que é pago na maioria (PT), teve no episódio, ao ferença do reajuste aos co-

gundo Dequêch, "existem das outras câmaras de ve- não participar da sessão (a legas. "Vamos procurar
vários pontos" a serem es- readores. Com o reajuste de última do ano) em que o nossos direitos", reage De-

clarecidos, diante da "ampla 10% (o mesmo dado aos projeto qJe concedia au- quêch. (MR)

Dr. Antonio E. Menna
OFTALMOLOGISTA CRM: 3059 - CPF: 468859357/00

Dra. Christine Rebelo
CRO-PV5952

ESPECIALIZAÇÃO: HOSPITAL DE CLÍNICAS ESTADO

DO RIO DE JANEIROE CURSO NA SOCIEDADEN

BRASILEIRA DE OFTALMOLOGIA DO RIO ,DE JANEIRO

Ruo Bariío do Rio Bronco, 637 - Sola 2 " Centro" Jaroguá do Sul - S(

(el.: (41) 215-3575 ou 9992-9999
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I UNIDADE: TUCANOS ESTÃO LIBERADOS PARA OPÇÕES POLfTICAS EM CORUPÃ, MAS DEVEM FICAR UNIDOS

. Tucanos defmem est1(ltégia em

Corupá, independente das eleições
CORUPÁ - Enquanto a

grande maioria, dos dire

tórios aguarda pelas deci-'
sões

I

e composições das

cúpulas dos partidos no

Estado, que orientarão o

encaminhamento das elei

ções para o segundo se

mestre deste 'ano, com a

confirmação dos novos

deputados estaduais e

federais, governadores,
'Senadores e do presidente
da República, em Corupá,
os tucanos têm posição
definida: o diretório deci

diu liberar os, líderes e filia

dos para que façam suas

opções, desde que perma
neçam unidos na base.

A posição está sendo

sustentada pela atual dire

ção do PSDB no Municí
pio, que assumiu no ano

passado, tendo o empre
sário Donato Seidel na

presidência. Seidel era inte
granté do diretório muni

cipal e passou a substituir

ao �ngenheiro Carlos Die

ter Werner na direção da

legenda, desde que ele de

cidiu afastar-se da atividade

política, no ano passado. O
engenheiro foi candidato a

prefeito pelo PSDB em

Arquivo/CP: Edson Junkes

Seidel convoca a primeira reunião em março

2000, derrotado pelo atual

prefeito, Luiz Carlos

Tamanini (PMDB), que
cumpre o segundo man

dato.
A decisão de liberar os

tucanos em Corupá foi

influenciada pela discussão
que se estabeleceu na po-

lítica estadual, desde que o

prefeito e pré-candidato
do PMDB ao Governo

do Estad 'lLuiz Henrique
da Silveira,'�assou a acenar

e propor 'uma aliança po
lítica para os tucanos, na

expectativa de reprisar em
todo o Estado o que já

acon tece em Joinville,
onde os dois partidos
governam. Entretanto,
transcorrido um áno des

de que iniciou o debate, os
tucanos tendem a concor

rer nas eleições como par
tido autônomo.

- Lá em cima eles

fazem o que querem, de

cidem a sorte das bases,
que depois têm que se

arrumar como podem
aqui embaixo -, comenta
Seidel, destacando que o

diretório municipal de
Corupá voltará a tratar

desta questão em março,

�ando o partido também
Pretende retomar as reuniões
nas comunidades - Cen- ,

tro, bairros e localidades

rurais - para sintonizar

melhor o trabalho polí
tico-partidário, com a

vontade da população.
A eventual comp(o

sição entre PSDB e PMDB,
que parece cada vez mais

distante, colocaria os. tu�
canos em posição compli
cada em Corupá. Nas

últimas eleições muni

cipais, eles foram aliados
do PPB e adversários do
PMDB. (MILTON RAASCH)

PMDB faz recadastramento dos filiados em Corupá
CORUPÁ - o Dire-

tório do PMDB está reali

'zando o recadastramento
Idos filiados em todo o

Município. A tarefa já es

tá sendo concluída e ser

virá para atualização das

informações que o parti
do possui sobre os .filia

dos. Esse levantamento

estava sendo necessário,
explica 0 presidente d,o
diretório, vereador Her-

rrnann Suesenbach, por
que houve muitas altera

ções de telefones e ende

reços e o, contato com' os

filiados estava prejudi
cado.

Conforme o presiden-
'te, com o recadastra
mento, o diretório também

poderá avaliar melhor o

gráu atual de representa
tividade e outros aspectos
da situação do partido no

Município, Estão sendo

feitas fichas de filiação
partidária novas para todos
os membros. A oportuni
dade também serve para a

manifestação daquelas
pessoas que, por uma ra

zão ou outra, não desejam
mais permanecer filiados.

- Mas o número de

pessoas que está ingres
sando no partido supera
muitos os que pedem des-

filiação -, avalia Suesen

bach, que ainda não mar

cou a data para a convo

cação da primeira reunião
do ano, para tratar das

questões das eleições deste
ano. Suesenbach também

não comenta, por en

quanto, as possíveis can

didaturas. "Vamos' pri
meiro aguardar as confir
mações dos nomes", diz
o presidente. (MR)

Q

==-=-=-0T--=--=-.:A-=-..=S--=·---==--:::E==---=G�IJ NAIS
O deputado federal Eni Voltolini (PP�� cumprirá atos

nesta quinta-feira na região, quando fará a entrega de
auxílios financeiros que beneficiam hospitais. Às 11h30,
o deputado estará em Corupá, quando fará a entrega
de cheque no valor de R$ 13 mil em benefício do

hosl?ital local. Às 14 horas, fará a entrega de outro

cheque, no valor de R$ 45 mil, para o Hospital
Municipal Santo Antônio, em Guaramirim. São recursos

procedentes do Ministério da Saúde e Assistência Social

e estão destinados para atender gastos de manutenção
destas instituições. Em dezembro, Voltolini repassou
verba no vaior de R$ 64 mil para o hospital de Corupá,
para a compra de equipamentos.

Se o prefeito de Joinville e pré-candidato do PMDB ao

Governo do Estado, Luiz Henrique da Silveira, vencer as

eleições, as portas ficarão mais escancaradas ainda paraJurck.
Hipótese que o governo municipal de Schroeder certamente
já deve estar considerando. Entretanto, trabalho, humildade,
agilidade e bom senso são alguns ingredientes que o prefeito
de Schroeder precisapôr na panela. Além de ter a habilidade

política necessária, sem concessões demasiadas para lidar com

adversários, supostos ami&OS e os próprios correligionários.

CONCURSO
O prefeito Osvaldo Jurck
(pMDB) realiza contatos.

com a Unerj, em Jaraguá
do Sul, e com a Fameg,
em Guaramirim, na ex

pectativa de acertar com

uma, delas a realização do

concurso público para
provimento de vagas no

serviço público municipal
em Schroeder. Ao optar
pelas duas instituições de

ensino da região, Jurck
manifesta a preocupação
de prestigiar as entidades
da região para a contrata

ção dos serviços de reali

zação de concursos públi
cos. A intenção do pre
feito de Schroeder é reali

zar o concurso em fevereiro.

LHS

, ,

O prefeito de Schroeder

estará abrindo as portas
para o sucesso do PMDB

e partidos aliados se con

duzir bem, pelo menos os

dois próximos anos na

administração municipal.
Se não perder tempo e

souber fazer as obras cer

tas, 'aquelas que a comu

nidade realmente anseia,
Osvaldo Jurck tem tudo

para firmar-se na adminis

tração e candidato para a

reeleição ou eleger um
sucessor. Contribui para o
sucesso dele a péssima im

pressão deixada pelo PFL

quando eragovemo,chutando
o balde, de uma eleição que
era considerada ganha.

I

CONSÓRCIO GLOBO ADMITE':

Vendedores(as) e gerente de vendas.

Oferece: salário fixo, ótimas comissões, vale-transporte,
vale-refeição, premiação, possibilidades de crescimento.

A empresa exige: idade acima de 18 anos e vontade de vencer.

Interessados ligar para 275-1723 ou comparecer à

Rua Domingos Rodrigues daNova, 483 - Centro.
.

'-

Em horário comercial.
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A GRAFIPEL, LÍDER NA RE

GIÃO NO MERCADO DE PA

PELARIA E LIVRARIA,
OFERECE ESTE ANO AOS
SEUS CLIENTES, ALÉM DO
COSTU MElRO BOM
ATENDIM ENTO, UM

AMBIENTE TRANQÜILO,
CLIMATIZADO,ONDE PODE-
S E SABOR EAR UM CAFÉ
ACO M PAN HADO DE

QUITUTES DELICIOSOS.
Aos sábados, a partir de 16 de

fevereiro, ,enquanto os pais fazem
suas compras, as crianças podem
ouvir histórias. Todos os sábados as

histórias são contadas e encenadas

por uma equipe de contação de his
tórias.
Para 2002, a grande novidade na

linha escolar são os produtos do
mundialmente conhecido e

consagrado personagem HAR RY
POTTER.

/

Otimos preços
Além de oferecer um mix

completo de produtos de

qualidade e livros didáticos para
todas as escolas da região, a

G RAFI P E L preocupa-se em

oferecer bons preços em sua

mercadoria, concedendo
descontos para pagamentos à

vista, ou prazo de até 60 dias

para pagar, sem acréscimo.

ESPECIAL CORREIO DO POVO 5

Cultura, informação e lazer
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6 CORREIO DO povo ESPECIAL VOLTA ÀS AULAS TERÇA-FEIRA, 15 de ja ;eiro de 2002
. '�
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(J[fo ja
VOCE FAZ ORÇAMENTO�ara comprar-osmateriais esco ares?

"Vamos fazer as compras de mate
riais escolares somente em feverei
ro. Temos dois filhos e" para econo

mizar, pretendo fazer pesquisa em

no mínimo três papelarias."
CARLOS ROBERTO THEISS,
vendedor

"Tenho uma fi I ha de 14 anos que
vai para o ensino médio. Mesmo

com pouco material escolar para
comprar, quero fazer alguns
orçamentos somente em
e-

fevereiro."
DÁRIO PAULO WEBERS,
operador de máquina

\\ Estive comprando alguns materi

a�l percebi que muitas coisas
aumentaram em até 20%. O jeito é
mesmo pesquisar para economi- �

zar.
"

VALDÍRIA MARTINS,
do lar

"Espero que os preços tenham
baixado do ano passado para
cá. Tenho dois filhos em idade
escolar e espero não gastar mais

de R$ 80,00, sem contar o
,

uniforme."
ILUCI STUY,
auxiliar de encarregada.

Papel Sulfite c/1 00 fls -.
- SENINHA R$ 1,60

CodernoTJn iv. -capadura'n:fmdJt2'OCnrs:-ti I i bra
... --- ... _ .. _-._.. -

'��$;Iº
çêi��!;:;ºc:º-pg-'Ç[0.iCii(;4]fT� -'---'---"-'---"�-.' ==.=-. -.-.=-. -'-'-'B$J,JQ
_ç.9.9_���9_º.E_l_���hg_�_?EiE9.L±ª EI�.:________ __ _ . _ ._ ._. __ :Rl1.L�Q
LáEl�9.�_Ç?..r:J..r:l!!3iEc:l_q_!l.:.�i�.Çg�!!3.:. _. ,._._, ., . __ gl}L�º
Lápis de Cor Inteiro c/12 + brindeFaber. R$ 5,30
coi�odeTópisdecor�/f2=NoCionoTmm

m. mm

mR$l;:?Q
Caneta esferográfica . R$ 0,20
Pape'l Almaço c/pauta - 10 Fls.

.-------

'R$O�35
·CartoTina··EsCol·ar·�·b·ra·nCã e"CoTorida" R$"O;20
T�so��ã Escob�s/po6tã :::=::=:==���=�==�==::=�=:�:�:=:�=��Q�ª$
Cola bastão R$_Qlª�
Hidrográfica c/6 cores - Grande R$ 0,80
Tinta Guache c/6 uno - Acrilex R$ l,5Ó
Rég'Co'pl'Óstico'3Ócm'

mm.. .

,

mm:
..

R$"ó;fs
Cülabranca4Óg

. mm

R$d;30
ê.()l!._9.�b9_Qr.9.!:l_�9._��_��_ê_()! §Q_. __ ... __ .____ __ m __ ,_ _ •• _ __ _g$.Q;Q$
Pasta papelão c/ elástico, .

R$ 0,40
Ap�6!9ª?���i!.1 ª�p.?s.if�

mm ... mm..................................................................................................................

R$ó;f2
Fita crepe 19mm R$ó;4ó

Preços garantidos até o término do estoque.
Preços para 60 dias, c/cheque. À vista: 5% de desconto

Consulte preços e condições para Livros Didáticos

MATERIAL ESCOLAR, ESCRITÓRIO, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA,
FOTOCÓPIAS COLORIDAS E P&B

BONS PREÇOS O ANO INTEIRO.
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Indóst,), s de
Máquinasl-reis ltda.
Rua JOI' Th.adoto Ribeiro, 165-

ex. POltal 84 • Fone (47) 371-0555 •

Fax (47) 371·0403
e-mail ·indumak@netuno.com.br

POR: EGON JAGNOW

TERÇA-FEIRA, 15 de janeirode 2002 I

..................

1
I·

I

Repare na cena desta foto. Alguns aspectos interessantes sãomostrados ali. A primeira
del�s, o carroção, tracionado por cinco cavalos, e o tamanho da tora. Ainda tive o

privilégio de conviver com cenas como estas em tempo de criança. Cenas que nossos
filhos não vêemmais. Os animais de tração foram trocados, na quase totalidade, pelas
máquinas, e as árvores com ummetro de diâmetro oumais nãomais existem.Um outro

fato que chama a atenção é o anexo lateral à casa. Não eramuito usual. Servia como
cozinha, quarto de dormir, em raros casos, como depósito de cereais ou área para se
fabricar queijos ou-outros produtos caseiros.Muitas vezes também abrigava um forno a

lenha.

SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO GLOBALIZADO

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
c...uliAd"."""""i.d,,,SlC Rua Donaldo Gehring, 135 - ex. Postal- eEP 89251-470 - Fone (47) 37l-75l1IFax: (47) 275-1820 - Jaraguá do Sul- se - Home Page: www.cassuli.adv.br - e-mail: cassuli@cassuli.adv.com.br
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POR EUG�NIO VICTOR SCHMÔCKEL

'.:4 História de nossa gente não podeificar só
na saudade". O passado só é importante se

seu tempo foi bem empregado.
Barão do Itapocu

Há 41 anos

Em 1961, um novo escândalo era 'denunciado pelo CORREIO DO

POVO,com o conhecimento da Câmara de Vereadores de Jaraguá
do Sul; envolvendo o prefeito Roland Harold Dornbusch, A Prefei
tura de Jaraguá do Sul abria, alargava e macadamizava a estrada do

"Macaquinho", de propriedade do prefeito, fazenda situada no

Município de JoinviUe. Denunciada no Legislativo, este constituía
uma Comissão de Inquérito, composta de sete vereadores, que
apurava a veracidade da grave denúncia. Trator de esteiras, moto
niveladora, três caminhões e mais de 20 operários municipais tra
balha�am na estrada que beneficiava exclusivamente o prefeito
jaràguaense. O v1reador Murillo B. de Azevedo justificava a cons

tituição de uma Comissão de Inquérito. Discutia a matéria o vere

ador Julio Zacharias Ramos, procurava uma "saída", a título de

defesa, sem no entanto poder justificar, por mais que se esforças
se, a abertura de tal estrada no Município de Joinville. Sete verea
dores faziam parte da comissão: Erich Baptista, Julio Ramos

(PSP), Victório Lazzaris (PTB), Victor Bauer, Murillo B. de Aze

vedo, Mário Nicollini e Albrecht Gumz (UDN).

HÁ 15 ANOS <'
r

Em 1987,Jaraguá do Sul consolidava a posição de terceira economia
do Estado, segundo a Secretaria da Fazenda do Estado. �Amvali,
associação da qual inserido, com apenas seis municípios, era a 5a

maior em termos de ICM, entre 18 associaçges. No Vale do Itapocu,
todos os municípios tinham alimento em seus índices de

participação, com destaque paraJaraguá do Sul, que subia
espetacularmente, o que/significavamaior retorno de ICM para o

Município, em 1988. O moviment? econômico, é o faturamento d�
indústria, comércio e agricultura, referente ao ano passado, tinha os

valores globais: Jaraguá do Sul, Cz$ 4.351.299;358;
Guaramirim, Cz$ 421.768.251; Massaranduba, Cz$ 297.261.176;
Corupá, Cz$ 242.643.601; Barra Velha, Cz$ 84.893.835, e Schroeder,
Cz$ 71.252.144, totalizando Cz$ 5.469.365.Joinville
'participava com 12,72727, Blumenau com 10,32061 e Jaraguá do Sul
com 4,07791.

HÁ 5 ANOS

Em 1997, o expedicionário-escritor capitão Fe�dinando P\ske escre
via um novo livro, "Os Pracinhas do Vale do Itapocu", que o autor

queria prefaciado pelo patrono do Arquivo Histórico Eugênio Victor
Schmôckel, A notícia do próximo lançamento pelo CORREIODO
POVO caía lf'as mãos de outro expedicionário, nosso mui querido
Gilberto Nahas, ex-combatente e dirigente da Associação dos Com
batentes do Brasil- Forças de Terra;Mar eAr'- Secção de
Florianópolis, entidade fundada em 2/1/1947, quando tomou co

nhecimento da publicação, passou um fax ao

jornal, nos seguintes termos: "Li seu artigo (prefácio) sobre a partici
pação brasileira na 2a GuerraMundial, sua vontade de ter servido à

pátria no exército, e seus comentários sobre o excelente livro de

Ferdinando Piské, pracinha da FEB, escritor consagrado com o livro

'Anotaçõçs no front Italiano'. Cumprimento a administração de

Jaraguá do Sul pela iniciativa de ter um museu da
2a GuerraMundial, por ter dado tantos soldados para a guerra, na

Itália, alémde inúmeros outros que atuaram nas Forças Armadas, na
vigilância e segurança do litoral. Parabéns, companheiro Eugênio,
parabéns, Jaraguádo Sul. Obrigado pelas referências a nossa associa-

ção. (ass.) Gilberto Nahas." (
.

DESEMBARGADOR Mário Rau

ttb,emos no Jornal "Ga
zeta �o Povo", de Curitiba,
uma \�ssareira notícia, se

gunda a qual, mais um

catarinense de Jaraguá do

Sul se destaca no Poder Ju
diciário do Paraná. O gru

po vem do Tribunal de Al

çada e assume no próximo
mês.

Segundo a notícia, foram
eleitos oito novos desem

bargadores, criados pela Lei
13.328, de 11 de novembro,
passando o Tribunal de Jus- petentes e dedicados e afirma que os problemas de justiça. No
tiça dos 35 para 43 desem- o acréscimo dos novos colegas próximo mês, tomará po.sse o

bargadores. Os oito de- vai contribuir na melhora do de- desembargador Mário Rau, por
sembargadores foram elei- sempenha do TJ, concorrendo merecimento.

.

tos pelo Tribunal Pleno do com mais rapidez na apreciação O Município de Jaraguá do

TJ e todos' eram do Tribu- dos recursos e, por conseqüên- Sul e o CORREIO DO POVO sen

nal de Alçada. O presidente
\
cia, mais benefícios à população. tem-se honrados em cumpri-

do TJ, Vicente Troiano Queremos nos referir ao agora mentá-lo.

Netto, em entrevista com a desembargador Mário Rau, filho A foto mostra o agora de

imprensa, refere-se aos elei- do finado Waldemar Rau, que sembargador, cercado por ir

tos: "São juíze��os, com- sempre mostrou pendores para mãs e irmãos.

\fI'DA�ROTÁ�iA"''''-'''--'---'- - ..-- ---.- --.---- - ..---- - - ..

.

I

ROTARY CLUB Jaraguâ do Sul inicia atividades
, ,

o Rotary Club Jaraguá Jaraguá
do Sul reuniu-se �m camarada

gem
.. na aprazível residência do

ex-governador Rolf Botho
Herrnann (2000/2001), a que

compareceu o rotariano João
Henrique Müller, de Blumenau,
futuro governador do Distrito

4650, período 2002/2003, e o

governador indicado para o

'ano 2003/2004, rotariano
Waldemar Behling. A foto

mostra um instante, durante

jantar informal.

I

O que faltou para contar ... (120)
.

POR TIO EUGÊNIO

Em 1968, o CORREIO DO POVO completava o 49° ano de existência, e, entre
as notas de seus primórdios, a existência de um tango quelevava o seu nome'

(fango CORREIODOPOVO).
Pesquisas levadas a efeito conduziam ao nome de Venâncio da SilvaPorto,

que gostava da vida literária e musical e, vez por outra, sobrava tempo no
Cartório de Notas e o Registro Civil, o sapateiro nascido em Itajaí, contra
tavamúsicos que vinham a Jaraguá para compor famosas bandas. Um deles

foi mestre da banda, José Amaro de Oliveira, que, numa daquelas noites ins
piradas escreveu, ali mesmo, no barulho das notas musicais; um tango que
ele dedicou ao hoje octogenário órgão da imprensa catarinense, o mais anti
go em atividade.

Pena que perdeu-se na poeira do tempo.
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-Fácil de procurar
lO. IMÓVEIS
:MI.i - casas; :MI.I - apartamentos; iO.3 - terrenos;
:MI.4 - salas comerciais; 10.1- chácaras

.

20 • EMPREGOS
20.1- oferta. 20.2 - proaJra;
20.3 - trabalhos temporArios
30 • VEíCULOS
3O.i - Chevrolet; 30.2 • fiaI; ao... FareI; JO.A • Volksvagen;
30.1- Outras marcas; 3O.I·lm 10.7. CaminhOes;
30.8 - Motociclew; 30.8 . 0Ub'0s.

40 • SERVIços PROFISSIONAIS
limpeza, oonservaçAo e reparos
50 • DIVERSOS
miscelânia de objetos (procura, venda, troc:a e doação)
10 - ACOMPANHAN1ES
profissionais, casas de massagem e whiskerias

�_O
,_-,,,,;'-:. .

, . .

._

" ,

I

....
�',.LL,_!

. , ,.•

Imovels

.�c_a_s�a_s_��
VENDE-SE OU TROCA-SE
casa em Neva Santa Rosa - PR,
per outra em Jaraguá. Tratar:
276-3257.

VENDE-SE OU TROCA-SE
casa de alvenaria, cem 300m2 e

terreno de I 500m2, per sitio.
Aceita-se terreno eu caminhão.
Tratar: 371-5640, cem Sérgio.

VENDE-SE - casa de madeira

para reti rar de local (já
desmontada). Valer a combinar,

Tratar: 9104-6421, cem sr,

Almeri.

BARRA VELHA aluga-se casa.

Tratar: 370-9282.

ÁGUA VERDE - vende-se
semente para particular, área
industrial de 5.000m, na BR 280,
próximo Peste ,Marcella.

R$ 55.000,00, parcelados, sem
jures. Tratar: 9963-9445.

VENDE-SE próximo Unerj, uma
ótima casa de alvenaria, cem 4

quartos, bwc, sala, cepa,
cozinha, lavanderia, garagem,
cem piscina infantil, anexe galpão
cem. de 90m, cem escritório,
R$ 45.000,00 a negociar, Tratar:
9102-6925 eu 371-6069.

'{ILA LALAU - vende-se
sebrade cem ·156m2• Rua

Bernarde Dornbusch, 2021.
Terrene de esquina. Tratar:
370-1777 eu 9112-41 10,
Cem llson.

10ÃO PESSOA - Vende-se
eu troca-se casa, no Cendemínie
Dona Benta Terrene cem 250m2 e

casa de 60m2• Valer R$ 9.000,00
+ 32 parcelas de um salário
mínime. Aceite carro em troca.

Tratar: 9997-7184, cem Celso,

ALUGO quarto em residência

para meça. Tratar: 372-1721 eu

9122-9867.

BARRA DO RIO CERRO -

Vende-se casa de alvenaria, cem
120m2• R$ 38.000,00,
aceita-se carro no valer.
Tratar: 370-8782.

VIEIRAS - Aluga-se casa mista,
próx. bebidas kienen, cem 3

qtos, toda murada.

R$ 220,00. Tratar: 9104-4588.

VILA LALAU - Vende casa cem
,

135m2, em alvenaria, defronte
Weg, ótima localização.
Av. Pref. Waldemar Grubba,
2963. Tratar: 372-0848.

GUARAMIRIM - Vende-se uma

casa .na Rua Estrada Bananal do
Sul, em frente a pente pencil, a
casa mede 5x7, e valer é de

R$ 1.200,00, eu a combinar,
Casa de madeira para retirar de
local. Tratar: 9962-3146, cem
Linda eu Felipe. A dona da casa

é a senhora Adelina, mais
conhecida corno Ina.

PARANÁ - Vende-se casa,

próximo de Cascavel, troca-se

per casa em Jaraguá de Sul,
aceita-se carro, terreno no

negócio. Tratar: 371-9526 eu

9118-3909, cem Daniel.

Empregos

BARRA VELHA - Vende

prepriedade no centre de bairro

São Cristóvão, 400m da praia
central. Rua asfaltada, terreno de

esquina, cem I casa de alvenaria,
cl 90m2, 3 qtos, sala, cozinha,
bwc e garagem. E I sobrado, cl
3 pises, cl 91 m2, I sala "
comercial e funcionamento, casa

residencial cl 2 qtos, sala,
cozinha, bwc, cl sacada,
lavanderia, área aberta e

acabamento em geso.
Aceitamos carro eu propriedade
corno parte de pagamento.
Tratar: (47) 456-0635, cem
Nelsen.

IARAGUÁ ESOUERDO -

Vende-se casa cem 140m2,
construção neva, no

loteamento Versalles.
Cem suíte,
2 quartos e demais

dependências, cem garagem
2 carros e churrasqueira.
Tratar: 9975�4135.

SÃO FRANCISCO DO SUL
- Vende-se uma casa na praia
de Enseada, contendo 3

quartos, 2 bwc, I sacada,
área de churrasqueira,
toda murada e demais

dependências.
Aceite carro eu casa em

�araguá. Tratar; 372-2772 eu

371-3708,' cem [osé Caries.

SANTO ANTÔNIO - Vende
se uma casa, com cerca de

120m2, garagem pI 2 carros,

3 quartos, sala, cozinha, 2

bwc, lavanderia, churrasqueira.
Ou troca-se per uma

camienete.

Tratar: 276-0070 c�m Jesé.

PiÇARRAS - Vende-se
casa em Piçaras e aluga-se
uma casa para verão, Tratar:

373-2183, cem Rosílene.

_APartamentOs I
VILA BAEPENDI - Vende-se

apto ceín 134m2, localizado
na Rua Bernardo Dernbusch,
590. Ed. Mariana Cristine,
cem 3 quartos e demais

dependências. Valer R$
55.000,00, aceite terreno

cem entrada até

R$ 20.000,00. Tratar:
372-0982.

SANTO ANTÔNIO - Vende
se apto em construção, cem 2

quartos, garagem,
churrasqueira e salão de
festas no Residencial Jardim
das Mercedes. Entrada
de R$ 8.000,00 mais meio

cub per mês. Tratar:

370-7698,
cem Vilson,

PRECISA-SE de meça para
dividir apto., não precisa ter

móveis,
.

semente e quarto,
Tratar: 371-8354, cem Lia,
horário comercial, eu 372-
0984.

VILA RAU - Vende-se apto.
R$ 16.000,00 + financ. Caixa

Exonôrnica Federal, eu troca

se per terreno. Tratar:

370-0816, cem Silmara.

_Terrenos.
VILA LENZI - Vende-se

próximo a Paróquia Evangélica
Apostolo Paulo, um

excelente terreno de 408m,
todo murado, cem rua de,
asfalte em ótima localízaçâo. R$
20.000,00, aceita-se carro,

Tratar: Rua dos Escoteiros I 14.

PiÇARRAS - Vende-se

terreno de esquina, cem

392m2, bemlecalizade, preço
ccasião. Tratar 370-0670.

JARAGUÁ ESQUERDO.
Vende-se terreno no l.ot,
Versalles II, na Avenida

principal, asfaltada cem

15x40, 28 de funde (604m2),
na Rua [oão Batista Rudelf.

Valer R$ 35.000,00, aceita-se

carro. Tratar: 370-1202.

VILA LENZI - Vende-se 2

terrenos, cem 429m2 cada.
Valer R$ 25.000,00 cada eu

troca-se per apartamento.
pronto e quitado.
Tratar: 372-1220.

SÃO FRANCISCO - Vende-se
terreno na praia de Erwine.
Valer R$ 3.000,00. Tratar:
376-0681, cem Onilde.

CENTRO - Vende-se terreno

no Centre cem 622m2, com

galpão de 135m2, todo
murado. Valer a c9mbinar.
Tratar: 371-9157.

diversos

ILHA DA FIGUEIRA - Aluga-se
kitinete, próx. Peste Pérola.
Valer R$ 150,00. Tratar:
9104-4588.

SCHROEDER - Casa em

alvenaria, neva, cl 280m2 área

construída, garagem pI 3 carros,

churrasqueira, piscina 6x3,
canil, lavanderia, ·cepa/cezinha,
sala, I suíte + I qto + 2 bwc

(cem balcões e box Santa

Marina, metais docol mono

comando), cem aquecimente
central. Terreno 700m2•

R$ 50.000,00, aceite carro

no negócio, eu centra

proposta. Tratar:

(47) 449-0878 eu 9975-7821.

BARRA DO RIO CERRO -

Vende-se casa de alvenaria cem

120m2, situada na Rua Erwin

Deege, 71. Valer R$ 38.000,00,
aceita carro no negócio e financia
até R$ 15.000,00. Tratar:
370-8782 eu 9991-7544, cem

Claídes eu Vanderlei.

CENTRO -. Vende-se ótima

casa de alvenaria cem 180m2,
cem I suíte + 3 quartos +

dependências. R$ 60.000,00 ..
Tratar: 371-6238.

VILA LENZI - Vende-se uma

casa bagalô de alvenaria,
contendo 3 quartos, 2 bwc,
sala, cozinha, garagem,
lavanderia grande cem

churrasqueira. Área de lote

468m2, e a área da casa de

118m2• Tende também no

mesmo terreno uma meia-água
cem 3 peças de alvenaria.

R$ 55.000,00. Tratar: 372-0815
eu no endereço R. Arquimedes
Dantas, 15 I.

BARRA VELHA - Vende-se eu

aluga-se sobrado, cem 3

quartos, 2 salas, 2 bwc, .

garagem e churrasqueira.
Tratar: 370-7441 eu

9905-3941.

SCHROEDER - Vende-se
terreno pI chácara, área

4.300m2, próximo a usina de

Bracinhe em Schroeder, cem
nascente para água, luz, ótimo
investimente. Tratar: '(47)
3025-4549 eu 453-1023.

RIBEIRÃO GRANDE -

Vende-se terreno cem 1350m

de 'Iundc per I 10m de frente,
equipado cem casa, rancho e

área para arreizeira plantada,
em frente a Igreja Nessa

Senhora Aparecida.
Valer R$ 70.000,00.
Negeciável. Tratar: 371-4332
eu 9103-81 I I.

VILA LENZI - Vende-se

urgente terreno, cl 493m2 -

R$. 11.500,00. Tratar:
9979-9970 .:

CZERNIEWICZ - Vende-se

terreno na Rua Henrique
Marquardt, cem casá de

alvenaria. Valer R$ 18.000,00.
Tratar: 9991-0744.

CENTENÁRIO - Vende-s�
terreno "350m2, Jardim São

Francisco, na Rua principal de
loteamento. Tratar: 371-81 16.

CZERNIEWICZ - Vende-se
terrene na antiga Tifa dos

Pereira, na Rua Henrique
Marquardt, perto da Gruta

Perpétua de Socorro, cem
40.000m cem 2 correntes de

água, I pastagem de 5000m.

R$ 25.000,00.
Tratar: 371-7341.

COMUNICADO
A empresa Renato Tomelim - MEl informa que!
solicitou junto à FATMAI renovação da Licença

Ambiental de Operação (lAO) referente
Processo DNPM 815.106/99, localizada

no município de Guaramirim/SC.

PORTOCRED
Empréstimo Pessoal

De 200 �té 3.000 Reais

Com consulta e garantia de cheques
Dinheiro em sua conta no dia!

Não fechamos para almo�o

I-R-u-a-Ce-'-.-P-ro-'-õp-;-o-G-o-m-e-s-d-e-O-'-;v-e-;r-a,-S-J---- 370-0417-
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2 CORREIODOPOVO

HUMANA

recruto e seleciono poro oe/missão
imediato os seguintes vogas: -

ÁREA PROFISSIONAL
• Gerente de Pesquisa (3769)- Formação Superior em Engenharia Quimica/de Alimentos ou

Bioquimica
• EngenheiroMecânico(3343)- 2 anos de experiênàa em desenvolvimento de projetos, manutenção,
roàona)ização de linhos de produção, dese�vel inglês ou alemão.
• Farmacêutico (3763 - 3956)
• Engenheiro Projetista (4013)- Curso superior em Mecânica ou Quimica.lnglês fluente.
lró projetar e acompanhar in�olações ind�ria�.
• Assistente Socia/(4015)- Curso Superior Serviço Social,
• Programador(4054)- Curso de Técnico em Informática, inglês técnico, conhecimento em Banco de

Dados PROGRESS e MS SQL, linguagem de programação Progresso Experiência em Solware de Gestão

(preferendalmente MAGNUS).

ÁREA ADMINISTRATIVA
• Contabilista (3456 - 3786)
• Contator(3B23)- Formação superior com regi�ro no Conselho. Com experiência no Si�ema Magnus
• Encarregado de Cobran�a (3915)- Experiência de dois anos no área.

.'

ÁREA TÉCNICA
• Encarre�ado Manutenfão elétrica- (4043)- Experiência em Manutenção elétrica predial,
• Programador de Sistemas - Programador em Delphi
• Mecânico deManutenfão - 3 vagas (3993) (4055) (4058)- Segundo grau completo e com cuoo

de ManutençãoMecânica (SENAI).
• Técnico Eletrônico (3914)- Conhecimento comprovado em eletrônica, som e video.

ÁREA COMERCIAL
• Corretor ComerciaI(3366)- (Shopping Breithaupt)
• Representante Comercial (3577)
• Vendedor MC(3779) (Breithaupt)
• Vendedor/Demonstrador(3936)- Conhecimento em cerâmica, cálculos e projetos. Fará proposta
de colocação de pisos.

ÁREA OPERACIONAL
• Atendente de A�ougue (BreithauptJ (3666)
• Auxiliar de A�ougueiro (Breithaupt} (3815)- Para Guaramirim
• Atendente de Verduras (Breithaupt}(4037)
• Auxiliar�e Corte(3574)- Experiência minima de 6 meses em corte de chapa, dobra e interpretção
de desenhas.
• Caixa - 3 vagas (4027 - 4028 - 4029)- 2' Grau em informática
• Costureiras (3376-3527-3540-3497) - Conhecimento em máquina reta, cobertura e overlok
• Cozinheiro Chefe (3622)
• Frentista - 7 vagas - (4025 - 4046)
• Ferramenteiro (3927)
• Fresador(3291-3631)- ter experiência de 02 anos.

• Garagista (Breithaupt} (3B66)
• Guarda Industria/(3296)
• Auxiliar Patrimonial (3957)
• Operador de Central (3958)
• Lubrlflcador de automóveis - 2 vagas (4026)- Experiência na área

• Marceneiro (3728)
• Mecânco de Manutenfão I 35951- montagem de máquinas, com experiência de 6 meses (1 vaga).
Meainica (elétrico e mecônico) em veiculos automotores II vaga). Manutenção diversos equipamentos, usinagem
de componentes, experiência de 03 anos no área (1 vagai.
• Mecânico de Suspensão(3568)- Para veiculas pequenos, conhecimento suspensão, boionceamento
de rodas, geometria, montagem de pneus, com l' ou 2' grau.
Motorista/Operador de Guincho (3331)
• Operador de Empilhadeira(3808)- Experiência de no mínimo três anos em Emplilhodeira Elétrica

eagás.
• Operador de Extrusora (3596)- Experiência de 06 meses na máquina extrusora.
• Soldador 13479 - 3776 - 3925)
• Talhadeira (3730)
• Torneiro Mecânico (3322 - 3630 - 3449)
• Serralheiro (3829)

RuaJorge Czemiewia, 1245 (Rua do HospitalJaragúá).
Cx. Postal 200 - CEP 89.255-000

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

CLASSIMais

VENDE-SE escritório no cet\�.•

de Jaraguá do Sul, com clien��
formada, serviços de previdência
social, previdência saúde e

trabalho. R$ 20.000,00,
aceitamos propostas ou troca.

Tratar: 371-3216 ou 372-1371.

VENDE-SE sala comercial de

70m, com divisórias, no Edif.

Schiochet, 2° andar, defronte
calçadão. R$ 27.000,00. Tratar:
9963-9445.

Vende-se escritório de serviços
previdenciários, previdência,
trabalho e saúde, com clientela

formada, na Rua Reinoldo Rau,
572, Centro. Tratar: 371.-3216
ou 372-1371, aceitamos
.propostas.

IMPERDíVEL - VENDE-SE loja
de festas completa. R$ 25.000,00,
negociável. Tratar: 9101-7736.

RIO CERRO - Vende-se sítio,
com área a escolher de 20.000 a

30.000m2, Tifa União, próximo
Transportadora Marquardt.
Tratar: 392-3052.

GARIBAlDI - Vende-se sítio,
Ribeirão Cacilda, com
200.000m2, com nascente, luz,
água, com palmitos e bananas.
Valor R$ 40.000,00, próprio
pára lagoas, palmeira real,
banana eplantação de flores.
Tratar: 275-0051 (8 à 12 horas

e 14 as 18 horas), ou 371-2726

(após 19 horas).

VENDE-SE c 'ara de 1.00.Om2
40.000m2, comi toda
infraestrutura, privacidade e

conforto em um dos lugares mais

lindo de Jaraguá do sul, a 5km do

centro, agora em suas mãos.

Tratar direto com o

proprietário. Tratar: 370-8563
ou 9975-0 I 02.

Vende-se um sítio com

104.000m2 à 1.500m da Praia.

Tratar: 373-2183, com Rosilene.

,

CEDRO MOVEIS

TERÇA-FEIRA, IS de ja 1eiro de 2002

empregos
PRECISA-SE de ajudante
de metalúrgica para serviços
gerais, com a idade de 18 anos,

sexo masculino.
Tratar: 275-2364.

OFERECE-SE - enfermeira

profissional, com registro no

Corem, experiência com crianças
e idosos. Tratar: 371-3859, com
Mercedes.

veículos
��. .

·CIP

CHEVETTE - Vende-se, 821
82, branco, gasolina.
R$ 1.600,00. Tratar:
370'-1778, ou na Rua
Francisco Hruschka, 10 I O,
São Luiz, Jguá Esquerdo,
com Dinarte.

CHEVETTE - Vende-se, SL

89, branco, álcool. R$
4.200,00. Tratar: 370-0690.

BlAZER - Vende-se DLX 4.3,
16V, 97, cinza, completa,
aceito troca. Tratar: (47)
9101-3070 ou (47) 366-0146.

CORSA - Vende-se, GL, IA,
ano 95, completo - ar e direção,
com 58.000km e direção, com
58.000km. Valor a combinar.
Tratar: 275-0845, com
Sra. Maria.

S-IO DE lUXE - Vende-se,
96, cor branca, completa.
Tratar: 9997-5905 .

CORSA - Vende-se, bordô, 94,
super lindo. R$ 8.600,00. Tratar:
370-0670.

CHEVETTE - Vende-se, SL 89,
branco, álcool. Valor a combinar.
Tratar: 370-0690.

MONZA - Vende-se, I .8,
86,álcool, em bom estado. Valor

R$ 3.400,00. Tratar: 371·6238.

CORSA - Vende-se, ,Wind Super,
95, cf ar quente e-frio, desemb.
e limpador traseiro. Em perfeito
estado de conservação.
Documento pago até final de
2002. Valor a combinar. Tratar:
9104-4522.

CORSA - Vende-se, Wind, 96,
2p, com opcionais. R$
10.500,00. Tratar: 9118-2725.

Orçamento sem compromisso

Fone: (047) 376-0679

_* Cozinhas
Planejadas;

* Mesas e
Cadeiras;

* Estantes e'
Sofás;

* Dormitórios;

* Artigos de
Decoreções,

Rua Exp. Gumercindo da Silva, 161- Centro (ao lado do Hotel Itajara) - Jaraquá do Sul- SC

(.

VECTRA - Y. ide-se, 97/98,
gas., branco,

�airbag
pI

motorista, cl

�'
ar-

condicionado, ava

elétrica; estepe ovo.

Valor R$ 22.000,00.
Tratar: 372-1680.

ASTRA - Vende-se, 2000,
vermelho, completo menos ar.

Valor R$ 22.500,00. Tratar:
370-3113 ou 9973-5158.

CORSA - Vende-se, GL 1.6, 98,
4 portas, vermelho perolizado,
rodas de liga leve, trava elétrica e

alarme. Único dono, excelente
estado de conservação. Tratar:
372-Q879 ou 9973-8135.

KADETT - Vende-se, 94,
bordô, com roda 16, seguro
total válido até junho 2002.

R$ 9.600,00. Tratar: 275-2466.

CHEVETTE - Vende-se, 80, em
bom estado. R$ 1.700,00,
aceito troca. Tratar: 9122-1 157
ou 372-2402.

CHEVETTE - Vende-se, SE, ano
87, branco. R$ 2.700,00 + 15X

R$ 178,00. Tratar: 9122-1157
ou 372-2402.

CORSA - Vende-se, Sedan
Super 2000, LO, 16Y.
Tratar: 9122-9528.

TEMPRA - Vende-se, 16Y,
Ouro, ano 95, verde rnet.,

completo. R$ 12.000,00.
Tratar: (47) 374-2016.

FIORINO - Vende-se, 96/96,
furgão, impecável, branco.
R$ 8.000,00. Tratar: 370-7i99
ou 9977-1666.

ELBA - Vende-se, 96, 4 portas,
1.6, completo, menos ar.

Valor a combinar. Tratar:
370-8800 ou (47) 363-2388.

UNO - Vende-se ou troca-se,
turbo, 94, preto. Tratar:
9953-9966.

UNO - Vende-se ELX, 95, 4
portas, bordô, completo.
com ar condicionado.
Tratar: 9102-8213 ou

275-3248, com Albert.

PALIO - Vende-se, ED, 98, 4p,
dourado, travas eleétricas, rodas
de liga. Tratar: 371-5343.

UNO - Vende-se, Mille, 98, 4
portas, azul metálico, completo
- ar. Tratar: 371-5343.

.

PALIO - Vende-se, EX, 99,
branco, :2 portas, pára-choque
personalisados. Tratar:
371-5343 .:

EMPRÉSTIMOS
Funcionários públicos em geral,

aposenlados, pensionistas estaduais,
municipais e assalariados em geral.'

Com desconto em folha
ou cheque pré.

Sem limite de idade, sem SPC ou

serasa para desc. folha.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Financiamento em até 24 meses com jvrc de 1.79% ao mês para lodo Unha Parati e 1.99% 00 mês para toda Unha Golf com enlrada a partir de 35%. Para demais condições de pagamento consulte a Caraguá Veículos. Financiamento pelo Banco Volkswagen. Promoção válidaaté 17/0112002 ou enquanto durar o es1oque. Estoque mínimo disponível de 02 unidades de cada. Fotos meramente lus1rativas. Estes veículos estão em conformidade com o PROCONVE � Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores. "Distêncic máxima de 200 Km a contar da Concessionária.

\

\

I
---'

AR-CONDICIONADO GRÁTIS.
,

E ainda Toda Linha Golf com 350/0 de eU�ada + saldo em 24x.·

POLO CLASSICPARATI

Toda Linha com

350/0 de entrada + saldo em 24)(.
Preco de Fábrica

,

ENTREGAMOS
ONDE VOCÊ
ESTIVER* �Banco Volbwag"" ® Fone: (47) 371-4000 '

Jaraguá do Sul

CARAGUÁHorário de
atendimento:

De segunda a sexta: 7h30 às 20h
Sábados: eh às 17h

Conl6rcio Nacional Volklwagen �

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



QUINTA-FEIRA, 15 deL,o:e 2002CU\.SSIMais4 CORREIODO POVO

VERSALHES - Vende-se, '94,
azul. Excelente estado' de

conservação, Tratar: 372- 3388
ou 9973-9643, COI�::::__
OPALA - Vende-se, 78, F�ta
metálico, em perfeito est��, de
conservação. Valor R�1; 1.600,00
negociável. Tratar: 371' -4 758.

UNO - Vende-se, 93, 2p,
chumbo. Valor à vista.

R$ 6.000,00 ou R$ 3.000,00 de
entro e assumir 19x, R$ 173,00.
Tratar: 372-066�, com Solange
ou Rogério.

lOGUS - Vende-se, GU, 95,
completo, com ar-condicionado,
direção hidráulica, trava, vidros' ,

elétricos, desemb. Tras.,
alarme, aros liga leve, com
engate, ótimo estado.
Tratar: 371-931 I.

PASSAT - Vende-se, 81,
vermelho, em bom estado.

R$ 1.800,00, Tratar: 9122-1 157
ou 372-2402.

UNO - Vende-se, Miíle, 98, 4
portas, completo - ar, vermelho
metálico. Tratar: 9905-2848.

SANTANA QUANTUM -

Troca-se, 87, ótimo estado

conservação. Motor novo, por
Fiorino 89/90, em ótimo estado.
Tratar: 9903-0006.

Vende-se, para Pick-up Peugeour
504 D. Tratar: 9953-9966.

FUSCA - Vende-se, 74, branco,
em ótimo estado. R$ 1.400,00 à
vista. Tratar: 373-0919, com Lia.
VARIANTE - Vende-se, 76, azul,
em bom estado. R$ 900,00 à
vista. Tratar: 373-0919, com Lia.

UNO - Vende-se, 1.3, 89, branco,
gasolina. 'Iratar: 371-5343.

CAPOTA DE FIBRA - Vende-se
para Courier, nova. R$ 600,00,
Tratar: 376-1289.MARAIÓ - Vende-se, 81 , cinza,

barbada. R$ 1.400,00.
Tratar: 370-0670.

UNO - Vende-se, CS 1.3, '89,
ótimo, estado. Valor
R$ 4.500,00, aceito moto.

Tratar: 373-0131.

GOL - Vende-se, MI, 97,
branco, impecável. Valor
R$ 8.000,00 + 24x R$ 170,00.
Tratar: 91 17-5788, com Aloir.

F·IOOO SS - Vende-se, SS, 93/
94, diesel, cabine estendida;
motor MWM, direção hidraulica
e 81.000km, com vários
acessórios. Tratar: 370-0133 ou

9973-0559, com Sr. Gavin.

lOGO DE RODAS - Vende-se,
aro 13, rodão para Ford, nova,
R$ 300,00. Tratar: 376-0228.ESCORT - Vende-se, XPt3, 88,

conversível, vermelho, completo,
ar, rodas I S. Tratar: 990.13-2936.

PARATI - Vende-se, ci, .16,
2000, 'cor branca, com direção
hidráulica. Tratar: 371-5303.

GOL - Vende-se, geração III, ano
99/00. Completo 1.0, 16Y, 4
portas. Valor a combinar. Tratar:
91 11-6878,

UNO - Vende-se, EP. ano 96,
verde escuro, a gasolina, com
'vidros e travas elétricas, alarme.
Todo original. Valor R$
8.300,00. Tratar: 9113-1769.

MOTOR - Vende-se, poupa
Yamaha, 28 cv, Valor
R$ 1.300,00. Tratar: 371-7035,RANGER - Vende-se, XlT, 4.0,

99, c/ 34.000km,' c/ gás natural.
Valor + financiamento .. Tratar:

(47) 9996-2525.

SANTANA OUANTUM :

Vende-se, 91, Valor R$ 4.000,00
entrada + parcelas de 195,00
(10 parcela só em fevereiro).
Tratar: 373-2563.

LANCHA - Vende-se, Marajó
16 motor Everude 35, nová,

completa. Valor R$ 8.700,00,
aceita-se troca. Tratar:
370-2227 ou 9975-1804.

FUSCA - Vende-se, 70, original.
Tratar: 370-3062.PALIO - Vende-se, 16'1, 4p,

completo, 96. Valor a combinar.
Tratar: 371-0742.

PARATI - Vende-se, Cl 1.8,
94, bordô, gasolina.
Tratar: 371-5343.

F·IOOO - Vende-se, 93/94,
gabine dupla, vermelha, diesel.
Tratar: (48) 631-8000 ou (48)
9987-8041, com Gavin.

GOL - Vende-se, 1000, 95,
bege, Valor R$ 7.500,00. Tratar:
373-3298, com Pedro.

GOL - Vende-se, CU, 1.6, 96/
96, a gasolina, rodas de liga leve,
aparelho de CD, cor branco.
Ótimo estado. Valor

R$ 10.000,00. Tratar: 371-2738
ou 9975-2328, com Jaison.

PARATI • Vende-se Cl il.6, 90,
azul met., gasolina.
Tratar: 9905-2848.

OGE - Vende-se, 84, bege.
R$ 1.200,00, aceito troca.

Tratar: 9122-1157 ou 372-2402.

lOGO DE RODAS - Vende-se,
aro 16, marca BBS, com pneus.
Valor R$ 1.200,00.
Tratar: 275-2466, com Marcio"

FUSCA - Vende-se, 1300l, ano
80, branca. Em ótimo estado.

R$ 2.800�00. Tratar.. 9104-7873
ou 9122-9867.

LANDAW - Vende-se, 80,
inteiro ou em peças. Valor a
combinar. Tratar: (47) 374-1935
falar com Adelcio.

PALIO WEEKEND - Vende-se, GOL - Vende-se, Cl, 1.6, la8,
prata. Tratar: 371-5343.2000, vermelha, ar

SAVEIRO - Vende-se, Cl, 93,
Valor R$ 6.000,00.
Tratar: 9902-8433,

condlcionado., direção, trio
elétrico, air bag duplo, completa.
Tratar: 91 13-10 I I, com Jaime.

KARMAN GHIA - Vende-se,
ano 70, cor vermelho, motor
1.600. Tratar: 275-1444, com
Marcelo.

GOL - Vende-se, Cl 1.6, '92,
branco, gasolina. Tratar:
9903-2936.

VERSALHES - Vende-se Gl

1.8, ano 95, cor prata.
Completo menos ar. Valor a

combinar. Tratar: '370-4430,
AGRAllE - Vende-se; pronta
para trilha, em perfeito estado,
ano 93. R$ 1200,00. Tratar:
372-2402,

.EY�CA - Vende-se, 1300, 81,
e'branca. Tratar: 370-1961.

FIAT 147 - Vende-se, 79,
documentação em dia e motor

novo. Reparos na lataria.

R$ 350,00. Tratar: 9122-1157,

GOL - Vende-se, Cl 1.6, 89, cinza,
gasolina. Tratar: 9905-28413.ESCORT - Vende-se, SW, 4

portas, ano 97, completo.
Valor R$ 17.000,00 ou troco

por carro de menor valor.
Tratar:' 370-058 (' ou
9102-1413.

Outra,s marcasGOL - Vende-se, 91, azul .

metálico, ótimo estado, motor
CHT, alc. R$ 6.300,00.
Tratar: 372-0391 ou

9965-8875,

.PASSAT POINTER - Vende-se,
88, 1.8, álcool, preto.
R$ 5.000,00. Tratar: (47)
379-1062 ou 9963-5090.

SUZUKI - Vende-se, 76,
vermelha, motor, caixa

e pintura novas.

Tratar: 370-1 724. ,

FIORINO - Vende-se, 99/99.
R$ 9.000,00. Assumir 20 parco
R$ 148,00, Tratar: 275-2825.

BUGGE - Vende-se, 99, cor
azul. Valor a combianar.
Tratar: 370-9282.

� Tudo para construção, re1iprmas e projetos
� Para anunciar
"37:11919

PERFLEX
- Vidros temperados
-Cercas
- Portões

- Persianas..
- Box para banheiros
- Esquadrias

íc:llllmIIIIIElffII)
Av, Pref Waldemar Grubba" 1839, Vila Lal.au

371-3522
Marina &uiüoso, 180 - CentIo - 89252-101 - Jarsguá dd SuJ-S

E-mail: gessocom@netuno.r:om.br

QUER FAZERMaisNEGÓCIOS?
IMFI Madeireira Flórida Ltda.

Fones: 370-7393 - 370-7550 CLASSIMais ,Cortinas - Colchas - Edredons - Almofadas Prontas e Sob medida
Persianas: Verticais e Hortzontals e Micro - Pce..oortos de

Madeira e Douraqós'Tecldos Nacionais e ImportadosEspecializada em madeiras nobre, beneficiamento
de madeiras em geral e madeiras para cobertura

OS CLASSIFICADOSMais
PROCURADOS DA REGIÃO.

Fone/Fax: (47) 275-0514/ 370-1016
Rua Reinoldo Rau,,520 - Jaraguá do Sul - se

Rua Adolf Püttjer, 444 - Rio Molha

y.Ay
ITm��

'#
* FRANCESA MONTEIRO
* ESMALTADA� MONTEiíúj

,,",,"

/'
* ISOLANTE TERMICO '("" ,

2
:7
5

Engcnharte Pinturas Ltda

Loja das Tintas Regina
FONE (47) 175-1830 -175-4101
Tudo para pinturas comerciais e residenciais

Rua Max Wilhelm, 43 - próximo Hotel Etalan - Centro

* ROMANAS
* GERMÂNICA

:3
5
4-
:7

arquitetura
deslgn

Rua Cei. Procó pio Gomes de Oliveira, ,474Av. Pref. Waldemar Grubba,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IR.1"... GRUPOS GERADORES
Q .

r
':lS DE ENERGIAJ

�{I "Vendo "Loccçõo
lI;máq�in�s�hdústria "Conserto ·Montageme COl11erCIO Ltda.• ME

Trabolhamoscom venrlas e consertos: � .. 37.1-9421
* Molores Estacionários * Molassera 952-:1838
* lava JoIo * Roçadeira
* Aspirador * Molobombas * Assistência 24hs* Compressor, elt.. * Enlre oulros... www.irmaquinas.cjb.nel
R. Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1651 - Centro - Jaraguá do Sul

USADOS Cf GARANTIA

Corsa 94 - R$ 620,00
+ 59x R$ 158,88

Gol Bola, 97 - R$ 750,00
+ 59x R$ 199,24

Uno 1.0, 90 - R$ 450,00
+ 59x R$ 99,30

Fusca 1.3 - R$ 368,80
+ 59x R$ 68,80

Informações em horário comercial

(47) 369·550 I. Rua José Manoel Serpa,
135 • Centro. Porto Belo

IMJlftiiNDIMINlfO.
STÊNCIA TÉCNICA PERSONALIZADA
"�
Se você tem sítio, chácara ou apenas
uma área de 30m2, cultive cogumelos.
empresa fornece suporte técnico

e comercialização Apoio Sun Producfs do Brasil.
do produto a

RS 130,00 o Kg.

75-6211

�o TROTE AO�p�.

(lil()
-,

Rua Gov. Lacerda, 169 - laraguá do Sul - se

�Mania de Vender Barato

9x4404
Total: R$ 396,36 ,

Cozinha
Zamarkl

com Cristaleira
padrão

Mel/Branco
À Vista R$ 269,90

Bicicleta DKS 18 Marchas Feminina
.

À Vista R$ 159,90

j 9x2�S2
..._

Total: R$ 247,68 ,

Mesa pI Telefone
Wolf Motta

Mogno e Marfim

Loja 1: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 180 - Centro - Jaraguá do Sul- SC - Fone: (47) 371-5800
Loja 2: Av. Getúlio Vargas, 611 - Centro - Corupá - SC - Fone: (47) 375-1948' \ .

Loja 3: Ângelo Rubini, 1053 - Barra do Rio Cerro -Jaraguá do Sul- SC -, Fone: (47) 376-1603
Loja 7: Rúa 28 de Agosto, 2333 - Centro - Guaramirim - SC - Fone: (47) 373-0794

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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BICICLETA - Vende-se, brisa
infantil para criança até 7 anos.

R$ 45,00. Tratar: 370-9228,
com Rosane.

APARELHO DIGITAL -

Vende-se para medir PH (novo),
por R$ 220,00. Tratar�370-0464.

BALANÇA��
Vende-se, para análises em

laboratório (importada).
R$ 420,00. Tratar: 370-0464.

f'ROCURA-SE moça para
dividir apartamento no centro,

"fratar: 372-8866, com Maria.

CG - Vende-se, 84, vermelha,
ótimo estado. R$ I. 150,00.
Tratar: 372-0391 ou 9965-8875.

Joinville, bair' � Bom Retiro,
ótima clientel \ Tratar: (47)
3025-4549 ou 453-1023.

TROCA-SE oficina de tornearia
+ gol 95 por caminhão. Tratar:

371-5640, com Sérgio.

MOTO DT ISO - Vende-se, 83,
preparado para trilha.

R$ 1,000,00, em ótimo estado.
Tratar: 9122-1157 ou

372-2402.

VíDEO-LOCADORA - Vende

se, com grande acervo de fitas'
na Vila Lenzi. Aceita-se carro ou

iinóvel. Tratar: 275-3937.

SCOOTER - Vende-se, modelo
super Fifity (marca sundow), ano
96. Valor R$ I .300;00
negociável. Tratar: 370-8271 ou

9953-0413.com Genilso.

FAÇO TRABALHOS de crochê
em barbante e rafia, jogos de

banheiros, tapetes em geral,
chapéus para praia e piscina. Aceito
encomenda ou pronta entrega.
Tratar: 370-8416, com Odete.

LINHA TELEFÔNICA -

Vende-se, prefixo 371. Valor R$
300,00. Tratar: 372-0389. NINTENDO 64 - Vende-se,

em excelente estado, na caixa,
acompanha 2 cartuchos e

memory card, Preço à vista R$
350,00 ou 3x R$ 380,00.

.

Tratar: 371-2170 com Marcio
ou Marcos.

BANHEIRA - Vende-se, de
hídrornassagem completa, sem

uso, nova. R$ 1.000,00.
Tratar: 9102-0356.

MOTO RP 350 - Vendo, 88,
em bom estado, cor branca e

vermelha. R$ 2.500,00,
aceito troca. Tratar: 372-2402,
com Marcio.

CBR 450 - Vende-se, 91. Valor
R$ 7.500,00 ou financiamento

de R$ 1.500,00 entrada mais

36 vezes R$ 273,18.
Tratar: 91 I 1-5064.

ESTEIRA ELÉTRICA - Vende
se, atletic. Tratar: 371-6707, de
seguanda a sexta, após 18h30. ESTEIRA ELÉTRICA - Vende

se, atletic. Tratar: 371-6707.TELEVISÃO 14' - Vende-se,
controle remoto, em bom
estado. R$ 200,00. Tratar:
(47) 9114-7963.

TV - Vende-se, Home Theater
+ TV 29', na caixa, novo. R$
1.800,00. Tratar: 370-1211 ou

9903-7775.

MOTO CBX 250 - Vende-se,
Twister, ano 200 1/2002.
R$ 4.000,00 entrada e assumir

I 5 prestações fixas de

R$ 285,56. Tratar: 373-0642,
com Emerson.

APARELHO DE ABDOMINAL
- Vende-se. Tratar: 371-6707.

CB HONDA 400 - Vende-se,
83. Valor 1.800,00. Tratar:
9121-5180, com Jaison.

LANCHONETE - Vende-se, no
centro da cidade, com ótima

clientela. R$ 15.000,00. Tratar:
275-0606 .

BATERIA DE CELULAR E
CARREGADOR NOKIA -

Vende-se. Valor a combinar.
Tratar: 9121-2362, com Joilce.

TELEVISOR - Vende-se, com
'controle remoto, em bom
estado. R$ 200,00.
Tratar: (47) 9114-7963.-

. VIDEO-GAME - Vende-se,
mega drive III, original, com três
cartuchos. Valor R$ 100,00.
Tratar: 275-0134, com João.

CG TITAN - Vende-se, 98, azul
metálica. R$ 2.800,00 ou 36x

R$ 118,00. Tratar: 91 I 1-5064.
i

MERCEARIA DO LÉO -

Vende-se, à 500m pI dentro da
rua da gruta, antiga Tifa dos

Pereira, com todo estoque.
R$ 10.500,00, aceito carro.

Tratar: 371-7341.

CBX 200 - Vende-se ou troco,
com 9.000km. Valor

R$ 2.800,00 + prestações,
aceita-se moto de.menor valor.
Tratar: 373-1580. I

LAVADOURA - Vende-se,
continental por R$ 350,00.
Tratar: 370-7276, com Salete.

APARELHO DE CD - Vende

se, pionner para carro.

Tratar: 370-7703, com

Vanderlei.

CB 450 - Vende-se, TR, ano 87,
bordô, super conservada. R$
2.700,00. Tratar: 9979-0605.

CARTA DE CRÉDITO -

Vende-se, R$ 15.000,00 -

R$ 175,00 mês. Tratar: 370-2995.
lOGO DE ESTOFADO - Vende

.

se, 2 e 3 lugares. R$ 250,00.
Tratar: 372-3388 ou 9973-9643.

,

IMPRESSORA MATRICIAL -

Vende-se. R$ 280,00.
Tratar: 372-0438.

CELULAR - Compra-se, de
cartão. Tratar: 370-7703, com
Vanderlei.

ARTESANATO EM MADEIRA
- mesinhas, cavalinho,
caminhãozinho. Tratar: 371-7242
ou Rua Rudolfo Hufenuessler, 333. AR-CONDICIONADO -

Vende-se, novo, Eugim,
6000btus. R$ 450,00. Tratar:
372-3388 ou 9973-9643.

MÁQUINA OVERLOQUE -

Vende-se, com 7.500 pontos,
marca Yamata. R$ 900,00,
aceita-se televisor no negócio.
Tratar: 370-1 I 34.

CARRINHO DE BEBÊ - Compra
se, �do. Tratar: 276-3022.��y-----------------
BARRACA - Vende-se, 5

pessoas. R$ 250,00 negociável.
Tratar: 370-8271 ou 9953-

0413, com Genilso.

MÁQUINA DE LAVAR -

. Vende-se, de madeira, marca
Müller, excelente estado: Tratar:
9902-6249. 2 FOGÔES - Vende-se,

Brastemp, 6 bocas. R$ 150,00
e outro R$ 75,00. Tratar: 372-
3388 ou 9973-9643.

LOIA COMPLETA - Vende-se,
com todos os acessórios, com
telefone, ponto + de 7 anos.

Valor R$ 15.000,00, na Av.
Getúlio Vargas, 594, Centro.
Tratar: 275-1808, com Isac.

2000 TELHAS - Vende-se.
Tratar: 371-5640.

GALPÃO - Aluga-se, R. Erwino

Menegotti, após Samae, com 90m2.

R$ 250,00. Tratar: 9992-4682.
FÁBRICA DE FRALDA
DESCARTÁVEL - Vende-se.
Tratar: 372-3164.

PAPELARIA E BAZAR -

Vende-se. R$ 5.800,00.
Aceita-se carro no negócio.
Tratar: 91 12-8708,

FORNO ELÉTRICO FISCHER
- Vende-se, usado. R$ 80,00.
Tratar: 372-0663.

VíDEOGAME - Vende-se,
playstation + 2 controles

analógicos, I memory card, 381
CDs de jogos e 4 meses de

garantia. À vista R$ 350,00.
Tratar: 9975-1517, ct Benício.

IMPRESSORA - Compra-se,
Epson Style, com defeito. Tratar:

276-0602, com. Alexandre.CONI. DE MÓVEIS - Vende
se para comércio, seminovos,
juntamente cl toda linha de

roupas masculinas, femininas,
infantis, moda 'íntima e

bijouterias. Valor a combinar.
Tratar: 370-55'18, cl Paulo.

TV - Vende-se, marca LG, 20

polegadas, somente 2 meses de
uso. Valor negociável. Tratar:
370-4383, com Léia

(somente no �íodo da

manhã). 'IJ@

GALPÃO - Procuro para alugar,
acima 200m2• Tratar: 372-2316.SCANNER - Vende-se, genius

color SE, de mão, à vista R$ 70,00.
Tratar: 9975-1517, cl Benício. LINHA TELEFÔNICA -

Vende-se, 370. Valor R$
300,00. Tratar: 9975-3155. acompanhantesKIT COMPLETO - Vende-se

(curso) para memorização
megamemory. À vista R$ 80,00.
Tratar: 9975-1517, cl Benício.

VIDEOGAME - Compra-se,
playstatiorn, em bom estado.

R$ 200,00 entrada. Tratar:
371-6135 ou. 375-2634, cl
Eduardo.

GELADEIRA 2S0L - Vende-se.
Tratar: 371-6707, 2" a 6", após
18h30, ou final de semana.

APARELHO BINA - Vende-se,
detector de chamadas.

R$ 50,00. Tratar: 9975-3155.
SERRA - Vende-se, de cortar

carne.Excelente preço. Tratar:

376-0168, com Amilton.

TELEFONE - Vende-se, motorola
digital (primeiro modelo digital
lançado) + I duplo carregador de
bateria, 2 baterias 24 horas, I
alimentador de bateria para carro.

À vista R$ 60,00. Tratar:
9975-1517, el Benício.

MÁQUINA DE COSTURA -

Vende-se, singer, com gabinete
elétrica completa (nova).
R$ 300,00. Tratar: 9979-1576,
com Gilmar.

ARRECADO roupas e

brinquedos para crianças
carentes e para os índios do
Piraí. Tratar: 371-7341.

IARA - sexy, sapeca e atrevida.
(47) 9995-7121.

ALEXIA - casada, mas

safadinha. (47) 9961-8518.

GALPÃO PRÉ-MOLDADO -

Vende-se, residencial e
comercial, Vila Lalau, estrutura
para.2 aptos em cima, anexo
oficina mecânica. Valor cl todo
equipamento R$ 8S.000,00,
valor só do' galpão
R$ 78.000,00. Tratar: 371-8878.

ROGÉRIO - 29 anos, loiro fogosO,
atende elas e casais.

(47) 9119-3509.
ANE - doce e sexy, com
acessórios. (47) 423-1856.FORNO ELÉTRICO - Vendo,

marca' fischer, usado. R$ 70,00.
Tratar: 372-0663.

CARRINHO DE BEBÊ -

Vende-se, verde, em bom
estado. R$ 75,00. Tratar:
275-2656, com Solange.

MESA - Vende-se, de pimbolim.
R$ 130,00. Tratar: 370-0464.

OUITINETE - Procuro

apartamento para alugar
ou dividir, urgente.
Tratar: 370-9006 ou 9101-

8863, com Fábio. .

.

Sua Melhor op�ão de prazer
u4f."",��;'� 24 �';1"A5

Atendemos Eles, Elas e Casais

Oe$pedidas de Solteiro,
massaSens e,.6tic:::as

F'ONE: (47) 9991-8668
Jaraguá do Sul e região Jhony

TV - Vende-se, por R$ I 10,00.
Tratar: 370-6464. GATO - Vende-se filhote de

himalaia. Tratar: 9902-5155.APARELHO DE SOM - Vende

se, Panasonic SFAK 78, com kit

de 5 caixas acústicas (2 frontais, 2
surround e I central), 3 amplifica- .

dores, I controle, lugar para 5

cd's, 4.000W PMPO.Valor a

combinar. Tratar: 370-9005.

ESPELHO - Vende-se, para bwc.

R$ 12,00. Tratar: 370-0464. BRINOUEDOS - Vende-se

para lojista ii partir de 1,99,
avaliado em R$ 600,00, mas

vendo por R$ 300,00. ,

Tratar: 376-2412.

PAPELARIA - Vende-se, no
Centro, Av. Mal. Deodoro da
Fonseca. Valor a combinar.

,Tratar: 371-0452.

DISCO - Vende-se, de música
alemã. 3 disco por R$ 6,00.
Tratar: 370-0464.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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O�RMITÓRIOS, COZINHAS, ESTOfAOOS
r, E MUITO MAIS PARA SEU LAR ....
(.

. VOCÊ ENCONTRA AQUI! /)

MÓVEIS
GOMES'

FAÇA-NOS.UMA VISITA
Endereço: Rua Venâncio da Silva Porto, 219 - Nova Brasília - jaraguá do Sul - se

Regala
Motos

Grupo 437'
,

'".,'

.fl.ssem6Céia em'1Qo do sue
I <Dia 15/02/2.002

.

ebl Oi;lje,tp ." Crédi.to. Parcela
7:00/0 � JJtJi:H'ilUL:LE FI.RE 2P

•...
8;991,QO 184,88

"1.0% ... UNOMILLE; ..
FíRE 4P

.

9.481,0.0. 494,95
... ,:l�f;tq;Mi�Le, RIRE'i2P f

',�2.844;00. 264,10.
;",,;0�lif4,(, ,', •. , ur '�iNt) IY'ILLE F.I�E4P 13,545.,0.0 278,51
('�.J��g��,:., �'§.Ó.�,$eeé'IAJ.,;. 15:051;00 309,47
e"t14f;;: ." ,lJ,t-IP;FIRE;4P +10% 14.9QO,0.0 306,48
'''';.,CE�

,.

";ÇEL1"At.Q 15.427"0.0 31t,20,
",:qt "'.

" ·f.I�STA 1.0 � 5,805:()Ô' 324,97
/ ;'Ji'�: ,

,

'. PA�!O:EX 1.0 2P' t�.989,.00' 349,32,

f':;':KA·... '. KA'1.0
....

16.465,00 338,54
:�.i 1"''''>( PAL.IC> EX 1.0.4p· 17.964,00 369,37

.
:, ...,q;(q, ·$Ó�1 ..0 19�429,OÓ 399,49

.

• 01 ;: So�t.loJ Cfie.. 01.�" Lance. limitado em 10 parcela.; que para '

• 01. � Lan.cellrnltado em 20 parc�la.; ([)ia 11/02/2.002.. 01..

- Lance livre.

.I:IP� ..
0.d.

0"0

.. _'.
'?'"

.

ê ,� ..
�t; ....

5 ..

j .

'.,

•,a.,. .

j'

,/

Grupo436
JIsl)n6fiw emJaraouá doSul

([;ia 13!02/2.002 ..,
_,;'.�

Be.m ·Objeto
C·100 BJZ ES
CG 125 TITAN KS
CG 125 TITAN ES
XLR 125
XLR125 ES
CBX200
XR 200R
CBX 250 TWISTER

Plano
cas
61
CGS
XL
XLS
63
64
CaT

Crédito Parcela
3.790,00 78.,60 .

4.031,00 83,60
4.636,00 96,15
4.859,00 100,77
·5.169,00 107,20

I,

5.802,00 120,33
6.416,00 133,06
7.150,00 148,28

* 01 - Sorteio;
* 03 - Lance I ivre.

Cheque potJfil1t
(])ia 08/fJ2!2.J)'02

�:L
�

Adélia Fischer, 239 - Fone 371-2999 - WalterMarquardt, 727 (Próximo ao Parque Municipal de Eventos) - Fone 370-8800

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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RHBrasil - Recursos Humanos do Brasil
Ruo Preso Epitácio Pessoa, 383 - Centro

CEP 89251-100 - Jaraguá do Sul
Tel. (47) 371-9565

Home Page: www.rhbrosil.com.br
E-mail: jaragua@rhbrasil.com.br

A RHBrasil 6�leciona profissionais para as seguintes oportunidade.:

ÁREA ESPECfFICA-APMINISTRATIYN ENSINO SUPERIOR
.. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE VENDAS Formado ou cursando superior em Administração,
Ciências Contábeis, Comércio exterior ou Economia. Com experiência em Departamento
Comercial. Enviar currículo para solange@rhbrasil com br.
• ESTAGIÁRIA Necessário estar cursando Ensino Superior. Nlo é exigido experiência I Enviar
currículo para cartajârhbrastl.com.br.
� PROJETISTA Com experiência em matrizes para produtos, da linha automobilística. Enviar
currículos para carla@rhbrasj!cam br.
• ENGENHEIRO CIVIL Para trabalhar em canteiro de obras e com disponibilidade para viagens
constantes. Enviar currículos para solange@rhbrasjlcombr.
* ESTAGIÁRIA Cursando Superior em Ciências Contábeis e com conhecimento em informática.
Nio é necessário experiêncialll Enviar currículo para solange@rhbrasjl com br.

:
* ESTAGIÁRIO Conhecimento em análise de custos (cronoanálise). Enviar currículo para
solange@rhbrasjl-com br.
* CRONOMETRISTA Com experiência em metalúrgica. Enviar currículo para
solange@rhbrasi!com br.

·

* ASSISTENTE- SOCIAL Superior completo. Experiência em atividades na área de serviço social
em empresa. Enviar currículo para jessje@rhbrasi!combr. '

* ENGENHEIRO MECÂN',CO Superior completo e experiência com Auto Cad, ISO 9000 e 14000.
Enviar currículo para jessie@rhbrasjlcom.br.
� ESTAGIÁRIO{A) Necessário estar cursando faculdade e experiência! conhecimento básico na

área financeira (contas a pagar e a receber). Enviar currículo para carla@rhbrasjlcombr.
* PROGRAMADOR DE COMPUTADOR Mínimo superior incompletce, Experiência em

desenvolvimento de sistema para área de custos e contábil. Ótima oportunidadelll Enviar currfculo
para carla@rhbrasiJ.com br.
* ANALISTA DE' CARGOS E SALÁRIOS Superior completo. Experiência em remuneração por
habilidades e competências, negociações internas. Envfaf currículo para iessje@rhbrasjlcombr.
* ANALISTA DE TREINAMENTO Superior completo. Necessário experiência. Enviar currículo

para jessje@rhbrasjl com br.
* SECRETÁRIA BIUNGOE Inglês fluente e Superior completo. Enviar currículo para
jessje@rhbrasil com br.
.* PROGRAMADOR DE COMPUTADOR Necessário conhecimento na linguagem de programação
OATAFLEX. Enviar currículo para·carla@rhbrasjlcombr.

.

• PROJETISTA DE MÁaUINAS Necessário Técnico em Mecânica. Conhecimento em desenho'
técnico mecânico, instrumentos de metrologia, informática, AUTO CAD e SGE. Disponibilidade
para residir em Brusque/ SC. Enviar currículo para carla@rhbrasjlcombr.
• FARMACf:UTICO{A) Com Superior completo. Enviar currículo para jessje@rhbrasjlcombr.
*: CONTADOR Mlnimo 211 grau técnico. Preferencialmente cursando Superior. Com CRC e

experiência em contabilidade em geral. Enviar currículo para jess;e@rhbrasjl com br.

AREA ESPECfFICA-APMINISTRATIVN ENSINo MÉDIO
* RECEPCIONISTA Coni experiência em atendimento telefônico, informática e inglês básico. (C).
*. AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE VENDAS Necessário conhecimento com tele-vendas e tele·
marketing. (C) �

* AGENTE DE VIAGENS Experiência com o Sistema Amadeus. Enviar currículo para
carla@rhbrasil com br.
* VENDEDOR INTERNO Necessário conhecimento em Infonnática e Internet, Técnicas de Vendas,

\ Matemática Financeira e Metalurgia. Atuação em empresas do ramo de implementos rodoviários
ou concessionárias de veículos de transporte de cargas. Experiência com cálculos financeiros.
.Envlar currículo para carla@rhbrasi!combr. !

• AUXILIAR CONTÁBIL Experiência em escritório de contabilidade de no mínimo um ano e com

211 grau completo. Enviar currículo para solange@rhbrasj! com br.
,

* OPERADORES DE TELEMARKETING Várias vagas. Necessário experiência comprovada de
seis meses. Enviar currfculo para solange@rhbrasj!combr.
* AUXILIAR DE COMPRAS Necessário 211 grau completo. Desejável experiência, Enviar currículo
para solange@rhbrasjl com br.

'
....

* COORDENADOR DE MONTAGEM Experiência em montagem de pré-moldados e construção
civil. Enviar currículo para jessie@rhbrasilcom br.

'

AR�A TÉCNICA
* T CNICO EM INFORMÁTICA Conhecimento em WEB, Designer, HTML, Javascript, Java (se
possível), Photoshop, SQL (preferencialmente). Enviar currículo para carla@rhbrasjl com br.
• ATENDENTE DE VENDAS Cursando ou formado em Técnico em Eletrotécnica: Para atuar em
indústria de Jaraguá do Sul. Desejável experiência. 'Enviar currículo pa�ª solange@mOras;!com br.
* SUPERVISOR! PLANEJADOR DE FERRAMENTARIA Necessário experiência na função. Enviar
currículo para carla@rhbrasjl ccm.br.
* FERRAMENTEIRO DE BANCADA Com experiência comprovada. Enviar currículo para
solange@rhbiasi!com br.
• FRESADOR FERRAMENTEIRO Necessário experiência na área. Enviar currículo para
solange@rhbrasjl com br.

.

,* ESTILISTA Para atuar com desenvolvimento de produto, em confecção. Enviar currículo para
so!ange@rhbrasildom.br. .

* COORDENADOR DE MANUTENÇAo Necessário experlêncla na função. Ótima cpcrtunidadelll
Enviar currículo para carla@rhbrasi!com br.

'ÁREA çOMER�AL* VENDEDOR T CNICO Preferencialmente com formação em Engenharia Mecânica. Experiência
em vendas no segmento de borracha ou afins. Conhecimento da região de São Paulo e Paraná.
Conhecimento em informática, leitura e interpretação de desenhos técnicos e elaboração de
relatérioe-e gráficos. Ótima oportunidade!!! Enviar currículo para carla@rhbrasilcombr.
• VENDEDOR TÉCNICO Necessário conhecimento técnico em segme;nto de borracha.
Conhecimento em informática, leitura e interpretação de 'desenhos técnicos e elaboração de
relatórios e gráficos. Ótima oportunidade para aluar e relidlr na região de Slo Pauloll!. Enviar
cumculc para carla@rhbrasi! com br.
* REPRESENTANTE' COMERCIAL Necessário possuir empresa constituída, veículo próprio,
telefone e fax. Enviar currículo para jessie@rhbrasjlcombr.
* VENDEDOR EXTERNO Para atuar com vendas de consórcios .. Boa apresentação, bom
relacionamento interpessoal. 2' grau completo. (J)

, áREA OpERACIONAL
* AUXILIAR DE SERViÇOS GERAIS Para atuar como auxiliar de cozinha e limpeza. Desejável
experiência e residência nos bairros Rio da Luz, Barra do Rio Cerro ou proximidades. (C)
* AUXILIARES DE PRODUçAo Necessário residência próximo 80 Portal de Jaraguá. (C)
• OPERADORES DE· PRODUÇÃO Com 211 grau completo ou cursendcMoredoree de Jaraguá do
Sul ou microrregião. (C)
• MOTOBOY (S)
* PIZZAIOLO Para trabalhar ,ni) Centro de Jaraguá do Sul. (S)
• TORNEIRO MECÂNICO Para atuar em metalürgica em Jaraguá do Sul e Corupá. Ótimo salário!!!
(S)
* AUXILIAR DE PRODUÇÃO Necessário '211 grau completo. (J)
* CALDEIREIRO Com experiência em solda eletrodo e migo Ótimo saláriolll (S)
* FUNILEIRO Necessário experiência em confecção de calhas e orçamentos. (J)
• COSTUREIRA Preterenciefmente experiência em costura de estofados (máquina reta) e 111 grau.
(J)
• TALHADEIRA Preferencialmente com experiência em corte de tecidos para estofados. (J).
* GARÇON Para trabalhar no centro de Jaraguá do Sul. (S)
• ELETRICISTA INDUSTRIAL Experiência em'montagem de painéis. (S)
* MECÂNICO MONTADOR Conhecimento em montagens industriais, solda fig (argônio), tubulações
e caldeiraria. Ótima oportunidadel (S)
• MOTORISTA Para atuar em Guaramirim. Necessário no mínimo 5 ance de experiência, curso

, �eM��Á��c�f�r;;i�aA�u��çA6 �:cue��:r�e��p��?ência. (J)
* CASEIROS Casal sem filhos, para desenvolver aíivldadea domésticas (internas e externas). (J)

(47) 371-3512

Rua Reinaldo Relu, 806,
sala 4 - Centro

Jaraguá do Sul - se

CIRURGIÃO-DENTISTA
E$pecialista em Prótese
Dr. AÍ+" f. Omío-Dor�
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804
E-mail-drair@netuno.com.br

ENDOCRINOLOGIA
Dr. D�M(M"cêlo-We.bEwSílNCN'

Fpn�/Fax: 2l5-3786 - Sala 801

t\ ÉNDOCRINOLOGIA

�}) Dr. CUwenor\lS�
Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801 )

i

CIRUgGIÃ-DENTISrÀ -""j;".E.·.Rió6oNTÍÂ'ey.f·.·.�.• ·.··�...r�.�.. i.'7 _ ;J r ,'. '.;._;•• ;".�n!,
. "

DrCtl. ClAMMI.YTú-Y,� .:
. i

Fone/Fax: 37�::'�p43:,,§al� 705
.

zúl
\ i

Rua Guilherme Weege, 50 - Jaraguá do Sul - se I
. __ ._ _ __ _. __ ._ _ __ .. _ .. _ _ .. . __ .. __ .J

Dr. D. Maurício Spies

E-moi I: medclin@netuno.com. br

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 776
I sala 9 - Jaraguá do Sul - se

Fone/Fax: 371-4724

e

o

ti 275..8887

iI'1'su6 do Sul - se

DESTACANDO A SUA EMPRESA

ESQUADRIAS
DE ALUMíNIO
E MOLDURAS

(47),373-0912
RuaJoãoButsdiardt, 855 -Centro vooto ao trevo principal) - Guaramirim - se

�...�ÃO
___ S A U D E

PlANOS DE SAÚDE
COLETIVOS E INDIVIDUAIS
Rua João Picolli, 109 - Centro - Fone 371-7331

Orfamento sem compromisso-

* Limpeza de fossos; •
* Desentupimento de canos, pins,
banheiros e coixn de gordura;
* Serviços gerais de desentupimento.
* Encanamento de rede de esgoto.

Fone: (47) 370-0778
Rua Urubici, 1027 - Lateral da José Picolli
Lote 31 - Estrada Nova - Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IMOMENTOS DE REFLEXÃO'
, ,

ONDE EU PROCURO DEUS?
w '"

E possível encontrá-lo em meu i1fJnão�
EDILSON CLAUDIO TETZNER-Esfudanfe de Teologia em São Leopoldo/RS

Em muitas ocasiões de nossas vidas passamos por
crises, por dúvidas à procura de Deus. Dúvidas que
nos deixam tristes, desanimados para enfrentar o dia-a

dia. Então perguntamos por nosso guardião, nosso
Deus? Será que Ele nos abandonou?

Quero compartilhar com vocês uma história que
ouvi certa vez de um autor desconhecido com o título

"Pastel, guaraná, Deus": "Um menino queria se en

contrar �om Deus. Sabia que' teria que percorrer um

longo caminho. Então, encheu sua mochila escolar com

muitos pastéis e uma garraftnha de guaraná e começou
sua jornada.

Esta criança andou três quadras e encontrou um

velhinho sentado em um banco da praça olhando pás
saros. Sentou-se junto dele, abriu sua mochila e ia to

mar um gole de guaraná, quando olhou para o senhor

do banco e percebeu que ele estava com fome; rapida
rÍl.e�te lhe ofereceu um pastel. Contente, o velhinho
aceitou e sorriu. Seu sorriso era tão belo que o menino

quis ver de novo. Então ofereceu também o guaraná.
Mais um sorriso recebeu. O menino ficou muito feliz.
Permaneceram ali sentados sorrindo toda a tarde, co
mendo pastel, sem falar um com o. outro.

Ao entardecer, o menino, cansado, voltou para casa,

mas, antes de sair, voltou e deu um grande abraço no

velhinho. O velhinho sorriu para ele como ninguém
antes. Quando o menino entrou em casa, a mãe per
guntou, ao ver a felicidade estampada em seu rosto: 'O'

que você fez que o deixou tão feliz?', ele respondeu:
'Comi pastéis e tomei guaraná no parque com Deus.

Você sabia que Ele tem o sorriso mais bonito que eu já
vi.'

Enquanto isso, o velhinho chegou em casa, radian-

te, e o f.tlho perguntou: 'Por onde o senhor esteve? E o

que o deixou tão feliz? Ele respondeu: 'Comi pastéis e

tomei guaraná com Deus'. Antes que o filho pudesse
dizer algo, ele falou: 'Sabe que Ele é bem diferente

daquele homem grande, de barbas brancas, que eu sem

pre imaginei?'"
Prezado leitor, este é o Deus que procuramos. Quan

do não o temos em nosso coração podemos reconhecê
lo em nosso próximo. Conseguimos isto? Nosso Deus,
Pai de Jesus Cristo, é o Deus que caminha ao lado de

seu povo. É o Deus que age em nosso irmão e irmã se

manifestando com nós e entre nós. Deus sempre se

pronuncia quando nós, por amor, agimos.
Costumamos buscar Deus longe de nós, quando

Ele está mais pertb que im'aginamos. O menino de nos

sa história queria buscá-lo longe. Mas soube reconhecê

lo na presença do velhinho, aquele que estava com

fome. Sem falar com Deus, teve contato com Deus
,

através de seu gesto solidário. Seu prêmio foi um belo

sorriso e a felicidade abundante. Que possamos reco

nhecer este Deus em nossa� e conversar com Ele,
pois sabemos que Ele tem reservado para nós a felici
dade eterna.

Oremos: Senhor, Deus bondoso, Tu estas petto de

todos os que te invocam, q\,le te invocam de verdade.

Estamos procurando tua face, 'mostra-nos, conforme
tua promessa. Dá-nos vida que vem de ti; força para
obedecer e seguir Jesus. Tantas coisas há que querem
impedir a comunhão Contigo. Sabemos que Tu és o

Deus comunicativo. Um Deus que anda e fala conosco.

Salva-nos da tentação e das dúvidas. Liberta-nos da

pressão do pecado e do medo. Cremos, Senhor, em
nome de Cristo, ajuda-nos. Amém!

�rculo
Italiano

. FELIZ ANO NOVO é o que desejamos a todos, desde o dia l° de janeiro a 31 de dezembro
de 2002.

,
A felicidade é construída no dia a dia, não apenas com grandes realizações, mas princi
palmente, pode ser formada de uma série de pequenos detalhes. Traçar objetivos, perseguí
los obstinadamente, superar obstáculos e ter a alegria de celebrar trs resultados colhidosé
o que nos move a todo momento.

Com relação ao Círculo Italiano também funciona assim.
Por isso, estamos traçando metas para continuidade e

melhoria das atividades em andamento, sem esquecer de

agregar outras que venham a fortalecer cada vez mais a

relação, já muito forte, entre o Círculo Italiano e a comuni-
dade.
Muito em breve estaremos divulgando nossa programação
anual.

FELICE ANNO NUOVO

FLORIANI
ADVOGADOS

ASSOCIADOS I SC

371-8222
I

Rua Reinaldo Rau, 86 sala 7 -

Centro - Jaraguá do Sul- SC

20/DEZEMBRO/2001- R EU NIÃO FESTIVA D E NATAL onde foi
homenageada a ORDEM AUXILIADORA DAS S EN HORAS EVAN

G ÉLICAS (ÜAS E) - confira mais detalhes adiante ...

27/DEZEMBRO/2001- R EU NIÃO CANCELADA

03//JAN EIRO/2002 - R E UNIÃO CAN.C E LADA

10/JANEIRO/2002 - REUNIÃO ORDINÁRIA de rrucro das

atividades para último semestre da Gestão 2001/2002.
!'

.......................................................................................................................................................................

ACONTECEU NA REUNIÃO FESTIVA DE NATAL. ..

Como já havíamos comentado em coluna anterior, a OAS E (Ordem
Auxiliadora das Senhoras Evangélicas) foi homenageada pelo
Rotary Club de Guaramlrim no dia 20 de Dezembro próximo passa-

. dq. Naquela oportunidade esteve presente a a�ual PRESIDENTE
Sra. MARGA MANI<E ZECH e a 2a SECRETARIA Sra. INGRID

BYLAARDT, acompanhadas da Sra. Margarida Doubrawa (viúva
do nosso companheiro Francisco Doubrawa), integrante da OAS E

e da Sra. Eltraud Hardt Cord" presidente da Comunidade Evangé
lica de Guaramirim. Esteve presente também, prestigiando o Rotary
Club e a entidade homenageada, o Sr. Mário Sérgio Peixer (D ÊGOl,
Prefeito Municipal de Guaramirirn,

UM POUCO DA HISTÓRIA DA OASE ...

FUNDAÇÃO: 28/ABRIL/1956 \

N°DE INTEGRANTES NA ÉPOCA: 13 SENHORAS
PR! M EIRA DI R ETORIA: R EGI NA ANTO N lU S - Presidente

ADELE FRIEDEMANN - Vice-presidente
HERDA NOERNB ERG - Secretária
GERTHA NOERNBERG - 2a Secretária
REGINA WU LF - Tesoureira
WALLY NOERNBERG - 2a Tesoureira

FU N DAM E NTO: Assistência Social no Espírito do Santo Evange
lho.
A OA�E é filiada no SINODO da Igreja Luterana do Brasil.
Atualmente é formada por 45 senhoras que estendem seus serviços
no acompanhamento de pessoas doentes, idosos, crianças e famíli
as necessitadas. Além de realizar visitas periódicas aos doentes do

Hospital Municipal, oferece anualmente, na semana do deficiente

físico, uma tarde festiva para os mesmos. Semanalmente algumas
senhoras da OAS E acompanhadas de voluntárias, reunem-se para
fazer trabalhos manuais no Grupo de Bordados. Também anual

mente, realizam õ tradicional BINGO para arrecadação de fundos

que custeiam as diversas doações.
R E U N IÓ ES: Q U INZ E NAIS com a participação da Pastora Evanice

Adriana Beise.,

ANIVERSARIANTES ...
29/12/2001 - Vinícius I<inas, filho do companheiro Charles;
05/01/2002 - Lourival Stoinski Junior, .filho do companheiro
Lou rival;
09/01/2002 - companheiro Junior.

, A todos os Rotarianos, amigos e leitores desta coluna desejamos um
ANO NOVO de LUZ, PAZ, SAÚDE E PROSPERIDADE ... , FELIZ

2002!! !

( Relações Públicas - 373-0091

111Tabelionato
.

'.. de Notas e

Protestos de

Osnildo Bartel
.. 373 ..0404

Rua Reinoldo �au, 61 - sala 1 e 2

JaragLiá do Sul .

Telefones: 371-5531 - 982-0710
Rua Paraíba, 256 - Blumenau
Telefone/Fax: 340-2393

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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o QUE SE FALA NO SENADO
MERCOSUL NEGOCIA bém novas fontes de finan-

TECNOLOGIA COM EUROPA. ciamento para o' desenvol

CONGRESSISTASDOBRASIL, vimento sustentável do

ARGENTINA, PARAGUAI E Mercosul, com destaque
, URUGUAI PARTICIPARAM DE para o meio ambiente, bio-
REUNIÃO COM O PARLA- tecnologia e desenvolvi

MENTO EUROPEU PARA menta de pequenas e médi
EFETIVAR CONVtNIO QUE as empresas. A delegação
GARANTIRÁ TlmINAMENTO brasileira foi liderada pelo
DE PESSOAL - Negociar a presidente dá Comissão do
transferência de tecnologia Mercosul no Congresso Na
e de recursos financeiros ' cional, senador Roberto
para o treinamento de pes- Requião (pMDB-PR).
soal nos países do Mer- Outra prioridade da de
cosul foi um dos objetivos legação brasileira foi prova
dos parlamet;ttares brasilei- car a discussão sobre as bar
ros da Comissão Parla- reiras tarifárias impostas pe
mentar Conjunta do Mer- los europeus à entrada de

cosul, que participaram da produtos agrícolas nacionais
4a Reunião Iriterparla- na União Européia:, Para a

mentar com membros do Comissão do Mercosul, os

subsídios agrícolas e incen

tivos à exportação pratica
dos nos países europeus cri

,

am concorrência desleal
com os produtos agrícolas
nacionais e prejudicam a ex

pansão do comércio brasi
leiro;

Na primeira" de uma sé

rie de audiências, os parla
mentares brasileiros e seus

colegas do bloco do Mer

cosul foram ouvidos por
autoridades da Comissão

Européia, responsável pela
autorização de recursos fi

nanceiros para países em de
senvolvimento. "JORNAL
DO SENADO", página 4.

Parlamento Europeu, re
alizada na primeira quin
zena do mês em Estras

burgo, na França.
A comissão, integrada

por congressistas do Bra

sil, Argentina, Paraguai e

Uruguai, quer efetivar o con-'

vênia de US$ 1,3 milhão fir
mado com a Comissão Eu

ropéia em maio de 2000.

O acordo prevê a

;transferêpcia de tecnologia
,

do Parlamento Europeu
para capacitar pessoas que
vão administrar o futuro

Parlamento do Mercosul.

Os parlamentares bra

sileiros defenderam tam-

As LEITURAS DE MANOEL DE SOUZA
,

UMAINJURIA (171)

Era Raimundo Correia promotor público em São João
da Barra, quando um chefe político o procurou, pedindo-
lhe uma palavra em particular. Atendido, este explicou-
lhe, nervoso:

- Contaram-me, doutor, uma cousa muito grave a seu

respeito, mas eu confesso-lhe que não acreditei. Para

tranqüilidade minha, porém, venho contar-lhe o que se anda
dizendo por aí do senhor;
-? ...

- Andam dizendo .que o senhor é poeta!
- É falso! É falso! -, protestou Raimundo, em pé.
E estendendo-lhe a mão:
- O senhor fica autorizado, em meu nome, a rebater

essa "ofensa"!

OSVALDO CR!)z-üiscurso de recepção na Academia Bra-
sileira de Letras, 1913

_Jornal
CORREIODOPOVO
Aqui tem informação!

REMINISCÊNCIAS

der porque recebiam

preço muito baixo, em
relação à lenha com

prada no Paraná, que
tinha melhor preço.
Pelo telégrafo o ma

quinista, ou chefe do

trem, comunicava o

fato à estação mais

próxima para provi
denciar o cornbustí

vel, o que sempre le

vava muitas horas até

se con�'rar. Tem-se
conheciniento que no

Nordeste brasileiro

� ��aribaldi - JGS
Distrito de Veszprém

Por que "antlçamente" , quela estràda auxilia
e "outrora"? LXXXIV ,�vam com 800 horas de

serviço, sendo 350 com
carroça colonial para
carregar pedregulhos e

areia e saibro. A Estra

da Rio Serro, a Supe
rintendência ,Municipal
contratava com o go
verno estadual a conser

vação por Rs. 35$000 o

quilômetroImês. '

Muitos habitantes

do Distrito de JARA
GUÁ não pagavam o

I�sto de Conserva

çao de Estradas, o que
fez o dr. Mário Simões

Portugal, procurador da
Fazenda deJoinville, pu
blicar extensa Ilsta de

Se a Estrada de Ferro

descuidava e desleixa-
va os serviços de car

gas e passageuos, a

ponto de parar o trem
fora das estações, por
que a locomotiva não

tinha lenha para quei
mar e os fornecedores

recusavam-se a ven-.

aconteciam coisas pa
recidas; Só que lá,
em faltando combus

tível, a segunda classe
saltava do trem e ia

empurrar o comboio
da primeira classe.
Penso que a composi
ção não devia termui
tos, vagões.
No 2° Distrito

JARAGUÁ, do Muni
cípio.deJoinville, o in
terior Sul do distrito,
a Estrada Rio da Luz,
de um lado tinha Gá

ribaldi e do outro Rio

Serro, resolviam seus

problemas de viação,
rnacadamizando a es�
trada numa distância
de 15 km, com seis

turmas de trabalhado

res, que levavam dois

meses. Os colonos da-

contribuintes, dando o

prazo de 30 dias para
quitar o imposto, sob
pena de cobrança execu
tiva.

Escola Pública de
Garibaldi

Realizava-se grande
festa escolar, comemora
tiva ao 6° ano de existên

cia da: Escola Pública,
dirigida pelo professor
João Ayroso. Fica-se sa

bendo 'que a nacionaliza

ção do ensino naquela re
gião já era em 1919.

Bodas de Prata do
casal Francisco

Fischer

Realizava-se nesse

ano de 1925 o 25 °
ano

de casamento de Fran

cisco Fische� e esposa,
com jantar e baile com

orquestra em sua casa,

falando o intendente Ar

thur Müller, e o casal era
muito cumprimentado.

Conceitos dos

imigrantes deste
século

Na polícia ficava

registrada a queixa de

imigrante alemão que

ajudava outro, virou in

grato e, além de o ferir,
ainda roubou em mais

3:000$000.
Dizia a'nota do jor

nal: "Infelizmente, den
tre os alemães novos, re

cebemos a título de imi

grantes e lavradores,
30% não passam de va

gabundos e ladrões.

Não são eles mais os

honestos imigrantes que
conosco vinham traba

lhar na lavoura e em to

dos os ramos da indús

tria que tanto honram ao

País e especialmente os

Estados do Sul."

Progresso do Distrito

de Jaraguá
Nota do CORREIODO

POVO lembrava que, =:
1900, poucas eram as ca

sas e seus habitantes não

passavam de 4mil a 5 mil.

Datava daquela época a

procura das terras férteis

dos vales-_do ltapocu, Rio
Serro, Rio da Luz e Ja
raguá, dos colonos de

Blumenau, em novas ter

ras, nova vida. Os húnga
ros estabeleciam-se no

vale do Rio Jaraguá, os
italianos povoavam aBar-.
ra do Rio Serro e 'Re

torcida e os de origem
alemã, pelos demais luga
res, onde a febre pelo tra
balho era notória, a par
tir das 4 horas da manhã,
trabalho duro, mas que
compensava as canseiras

pelos resultados compen
sadores.

Anunciava-se a festa

de lançamento da pedra
fundamental da Igreja do
Jaraguá 84, em 30/5/
1926.

Tromba d'água
em Garibaldi

\

-

•

(099)
N a madrugada

dos últimos dias de

julho de 1926, aconte
era um quase ter

remoto nas tifas das

Pedras, Húngaros _

e

Cascata com prejuízos
nas estradas, pontes e

plantações. Rios que
nos tempos de estia

gem pão tinham quase

água para as criações.
O Ribeirão dos Hún

garos vinha com tanta

força que represava as

águas do rio principal
-'o Rio Jaraguá-,
fazendo-o sair de seu

leito, provocando a

queda de barreiras que

impediam o tráfego
po� semanas, com a

rolagem de enormes

pedras que as águas
levavam rio abaixo.

Príncipe
dinamarquês
inspeciona
Domínio

O príncipe Axel=->
da corte dinamarque
sa - era hóspede do

Município de Joinville,
do qual Jaraguá era 2°

distrito. Ele vinha
. .

lllSpeClOnar os seus

domínios neste Esta

do, devendo seguir vi
agem para o Sul do

País.

Sua Alteza vinha a

ser neto da duquesa de
Chartrês, que era filha

da princesa brasileira

d. Francisca, irmão do

imperador d. Pedro II..
CORREIODOPOVO sau

dava o augusto hóspe
de, pois, em Jaraguá, a
localidade de São

João, em Itapocuzinho,
pertencera como dote

da duquesa de Char

três. (FRITZ VON JARAGUÃ).
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ELE SERVE PARA

IDENTIFICAR E ATÉ
POSSIBILITAR MAIOR
S EG U RAI\I ÇA AO ESTU DANTE
OU AO PROFISSIONAL. O uniforme,
que antigamente servia apenas para

padronizar, hoje constitui mais um J

elemento à disposição das empresas e

colégios que procuram diferenclals para
marcar sua imagem. O seu uso já é antigo
e, com o passar dos tempos, as grandes
vantagens que se foram percebendo são
inúmeras.
Além de padronizar o estabelecimento

. comercial ou escolar, o uniforme é

importante também, pois ajuda a

identificar o local de onde a pessoa possa
ter vindo, caso algum acidente aconteça.
Outra vantagem é que o uniforme não
diferencia classe social e ainda acaba
"economizando" as roupas de passeios, que
geralmente são mais caras.

.

Uma boa opção em Jaraquá do Sul para
adquirir uniformes escolares e profissionais
de boa qualidade é a Majoka Uniformes. A

loja atende 80% das escolas da cidade e

trabalha com tecidos duráveis e com um

excelente acabamento. De acordo coma

sócia-gerente da Majoka, Diane Freiberqer
Marinho, a durabilidade é o quesito mais

exigido pelos clientes, já que é uma roupa
usada diariamente. "Usamos bastante a

elanca (poliéster com algodão) e o seletel
(microfilamentos de poliéster) nos
uniformes, já que são tecidos confortáveis e

duráveis", diz Diane. Além de uniformes
escolares' e profissionais, a Majoka lançou
também a NIARI<OS, uma completa linha

esportiva.

I Para di.·�renciar. {J'
'-'

�_

o uniforme na empresa
uniformização para o chamado

marketing corporativo.
Algumas empresas até chegam
a utilizar peças de seu

vestuário para divulgar
produtos, outras, que possuem
maior prestígio, comercializam
essas peças. já é comum, por
exemplo, alguns restaurantes

colocarem à venda avental ou

chapéu com seu logotipo.
Camisetas 'e bonés oferecidos

por empresas são muitas vezes

disputadas, porquea posse
dessas peças dá um-certo

status.MAjOKA PRODUZ UNIFORME PARA VARIAS EMPREÀS, SEGUINDb AS TENDÊN

CIAS DA MODA E UTILIZANDO OS MAIS MODERNOS TECIDOS

A difusão do uso de uniformes é uma tendência mundial e,
no Brasil: a expansão do setor de serviços tem sido responsável
pela grande procura de roupas profissionais. Nesse processo
todos lucram. Setores que sempre utilizaram uniformes, pas
sam a contar com novos materiais mais duráveis. Os funcioná
rios começam a usufrui r de novas modelagens que trazem uma

aparência mais atualizada para suas vestimentas.
Existe uma tendência cada vez mais clara do uso dá

UNIFORMES

RuaJoãoPicolli, 57, Centro
Tel. (47) 371-8680

j

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VOLTA ÀS AULA�nã� só para os f�lhos...
,

-

É PRECISO ESTAR PRE

PARADO PARA VOLTAR ÀS
AU LAS. OS PAIS ESTÃO
JUNTOS NESSE RECOME

ÇO DE APRENDIZAGEM.
Eles podem e devem fazer a

diferença no aprendizado dos
filhos para que eles melhorem
seu desempenho na escola. O

importante é não dizer às

crianças que não se tem tempo.
É preciso lembrar que, se bem

utilizado, o tempo pode dobrar
de tamanho ... por isso, siga
algumas dicas de motivação
aos pais para que eles se

envolvam efetivamente na

educação dos filhos.

A. Pena & Pauta esté.npon-
/

tando os melhores preços
A

para voce.

Venha conferir!

Toda a linha de material escolar com os últimos

lcnçcmentes em mochilas, lancheiras e cadernos e tudo
o mais que você precisa para sair na frente em 2002.

Preencha o cup�m que se encontra na loja e concorra a

vários kits de materiais escolares.

Rua Cabo Harry Hadlich, 150, Centro
Tel. (47) 275-2142
E-mailpena05@uol.com.br
Jaraguâ. do sa, se

Especial Volta às Aulas é uma criação do Dpt? Comercial do CORREIO DO POVO.

Redação e comercialização: Évilin Fritzke
Visual gráfico: Darlon D. Anacleto .

Opto. Comercial: Rua CeI. Proc. G. de Oliveira, 246 - Centro
Tel. (47) 371-1919/ E-mail correiodopovo@netuno.com.br

Educação adulta
Aquele ditado, "Quanto mais se

vive, mais se 'aprende", perdeu o

seu sentido de simples acúmulo
de experiências para abranger 'a
oportunidade do enriquecimento
intelectual oferecida pelos anos

maduros.
M i I hares de pessoas estão
voltando a estudar com o mesmo

empenho da sua juventude,
conscientes de que o contínuo
acúmulo de conhecimentos tem

reflexos na qual idade de vida.

E, com isso, acabam por
descobrir um significado
inverso no ditado: "Quanto
mais se estuda, mais se vive".

"Faço agora com prazer o que
nos meus tempos de ginásio
fazia-como obrigação", diz
dona Li I ian, aposentada e estu

dante dá 4a série. "Voltar a

estudar foi uma das melhores
decisões que já tomei."

le.A aos motoristas
NA VOLTA ÀS AULAS, É PRECISO RETOMAR ALGUMAS MEDIDAS BÁSICAS:

o embarque e desembarque deve
ser somente pelo lado da calçada,
e nunca deve se estacionar em
fila dupla
Reduza a velocidade nas

proximidades das escolas
Nunca feche o cruzamento

Transporte as crianças
sempre no banco trasei ro

Use sempre o cinto de segurança,
e sugira o uso inclusive no banco
de trás
Respeite a sinalização
Respeite a faixa de pedestres
Siga as orientações do
"rnarronzinho" e do policial de
trânsito. Elesestão nas ruas para
ajudá-lo.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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os custos de muitos pro
dutos", justifica o diretor, que
pretende alavancar parte dos
recursos necessários a partir
do funcionamento da rede,
através da cobrança do ser

viço ao consumidor.
Ainda de acordo com o

diretor da autarquia, até ago
ra apenas duas mil residên
cias estão ligadas com a rede
de esgoto que corresponde à

estação de tratamento do
Bairro ÁguaVerde. Nesta es

tação está prevista a ligação
de quatro mil residências,
localizadas no Bairro Água
Verde, Vila Rau, parte do

Czerniewicz, Vila Amizade e

Chico de Paulo.

Já na Bacia 3, ,que com

preende o centro da cidade,
bairros Ilha da Figueira, Vila
Nova e adjacências, a pre
visão é de 'se iniciar as liga
ções ainda durante o mês de
abril. A implantação da rede
de esgoto nos bairros loca
lizados acima da Prefeitura
nada ainda foi feito. Para esta

obra, Klitzke imagina que
seriam necessários cerca R$
13 milhões para que possa
ser concluída.

(MARIA HELENA DE MORAES)

,

TERÇA�FEIRA, 15 de jatiro de 2002

IINSEGURANÇA: TRABALHADORES DEMITIDOS BUSCAM DIREITOS NA JUSTiÇA

]ARAGuA DO SUL -

Aproximadamente 80 fun

cionários do Supermercado
Vitória (filial20, localizada na
Avenida Marechal Deo

doro) compareceram na sede

do Sindicato dos Empre
gados do Comércio na ma

nhã de ontem, para a libe

ração das carteiras de tra

balho. As demissões foram
efetivadas no final do ano

passado e até agora nenhum
dos demitidos recebeu o salá

rio relativo aomês de dezem

bro. As verbas rescisórias

também não foram acertadas
e o 13° salário, segundo a

presidente do Sindicato dos
Trabalhadores do Comércio,
Ana Roeder, foi pago com

atraso nas duas parcelas.
O advogado dos traba

lhadores, Clemente Mannes,
I .

'. intermediou as negociações
com a patronal, que se com

prometeu a pagar o salário
.

de dezembro na quinta-feira
(dia 17).' De acordo com

Mannes, as verbas rescisó

rias serã� cobradas judicial
mente, de forma individual,
mas o saque do Fundo de
Garantia do Tempo de Ser

viço e a liberação do salário

desemprego podem ser con

seguidas através do pedido de

antecipação de tutela, o que

permite a retirada do FGTS

e do salário-desemprego. O
pedido de antecipação da

tutela é feita aos juizes do
Trabalho de Jaraguá do Sul,
e, na avaliação de Mannes,
não deve ser negado.

A grande expectativa dos
demitidos é com a demora
na liberação do dinheiro do

Fundo e do salário-desem

prego. Oex-funcionário Car

los Alberto Pulga, que traba
lhava há 1 ano e meio na

Supermercado Vitória ·demite
cerca de 80 funciotiárids em JS

Edson Junkes/CP

APVogado Mannes espera conseguir a liberação do FGTS e do Seguro..,desemprego a curto prazo

reposição de verduras, afir
ma que está passando por sé
rias dificuldades financeiras.
"Minha mulher também está

desempregada e temos filhos

para alimentar. Sem contar o

aluguel e as taxas de luz e

. água", lamentao desempre
gado. Mannes calcula que a

liberação da antecipação da

Tutela e do seguro-desem
prego possa acontecer num

prazo de dez dias, a contar

da data da solicitação. Já as

audiências dos processos ajui
zados podem demorar até 60
dias para ter irúcio.

De acordo com a presi
dente do sindicato dos tra

balhadores, Ana Roeder, os
demitidos e os funcionários

que continuam em seus pos
tos de trabalho também não

receberam vale-transporte.
Ele afirma que o sindicato,
através da Assessoria Ju
rídica, vai solicitar o arresto

dos bens da empresa como
.

forma de garantir o paga
mento das rescisões. "Acho

\
.

uma vergonha uma empresa
como essa não pagar os

funcionários e alegar que não
tem dinheiro por causa de

brigas de família", afirma a

sindicalista.

O gerente da filial 20,
Emanoel Cezerino, confir
mou o pagamento do salá

rio de dezembro para esta

quinta-feira e admitiu que
a empresa não tem dinheiro

para saldar as verbas res

cisórias. "Estamos sem

verba em função da se

paração judicial dos donos
- comendador Cídio

Sandri e sua ex-esposa -,
mas pretendemos recupe-

.

rald; empresa e em breve

d'ra:emos atendendo co�o
antes", acredita o gerente.
Segundo ele, dos apro
ximadamente 114 funcio

nários da filial, apenas 37

continuam em seus postos
de trabalho. "Não vamos

fechar", reforça Cezerino.
(MARIA HELENA DE MORAES)

Dificuldades para receber�:- I
Esta é WiL;egunda loja da rede que enfrenta dificuldades

no Município. Ano passado, a filial 47 fechou as portas e

demitiu 40 trabalhadores. Alguns foram remanejados para
a filial 20, onde as dificuldades de receber os salários in

dicavam a crise iminente. Também no ano passado a Rede
Vitória determinou o fechamento de três lojas em Joinville,
duas em São José e uma em Itajaí, totalizando 500

demissões. Os trabalhadores que continuaram empregados
no Supermercado Vitória localizado no Bairro Campinas,
em Florianópolis, e no Metropol, em São José, ainda não

receberam os salários de dezembro, 13° e nem o vale

transporte.
Em Jaraguá do Sul, segundo informações fornecidas

pelo sindicato dos trabalhadores, muitos fornecedores e

pequenos produtores agrícolas ainda não foram pagos, e a

filial 20 reduziu o horário de trabalho em quatro horas,
hoje, das 8 às 18 horas. O movimento é fraco, muitas
prateleiras estão vazias e o açougue esteve fechado até a

semana passada. (MHM)

õlt� o imaginação
ll�do de percorrer

o diferente. O clima

vão motivar uma

compromisso.
Câncer - Tudo que envolver
mistério ou segredo vai se

mo

profissiona I
á o vida amoroso

para enfrentar
ão deixe de ouvir o

gente mais experiente.
Uma .' e paixão à visto.

Virgem - Não faltará
-

para fazer o que
ossibilidode de
cargo de liderança.
ade será o segr�do

nvivêncic.

Libr oisas que exijam
bd,w starão favorecidos.
r6Q"ó e f]a se$! potencial e só

�á o ganhai No amor, as suas

pdl�irão convencer.

Escorpião - Bom dia para

udanças em seus

Talvez, seja obrigada a

amor na paquera.

Samae sem verbas para
instalação do esgoto sanitário

]ARAGuA DO SUL - O
diretor-administrativo do
Samae (Serviço Autônomo

Municipal de Água e Es

goto), Nelson Klitzke, disse
ontem que a verba para ins

talação do esgoto sanitário
está acabando e que a autar

quia ainda não sabe onde vai

buscar o restante dos recur

sos para a continuidade da
obra. De acordo com Klitzke,
a prazo dado pela Caixa
Econômica Federal para a

instalação da rede coletora

termina em abril. Até lá,
devem estar concluídas as

obras de parte do centro da

cidade, que serão ligadas à

Bacia Coletora 3, localizada
no Bairro Ilha da Figueira.

O diretor-administrati
vo informa ainda que, dos

R$ 12 milhões financiados,
restam apenas R$ 470 mil,
valor insuficiente 'para a

continuidade da obra, que até

agora já consumiu pouco
mais de R$ 15 milhões,
incluindo aí a contrapartida
do próprio Samae. "O em

préstimo foi feito com base
em um projeto anterior a

1998. Nesse período muita

coisa mudou, especialmente

Petrobras bate recorde de

produção de petróleo

SagitQrto - Chegou a hora
*

.

c··.· ..

de

trari.sf9rm�r
os seus sonhos

e�jliª�e As associações
em g�6'í_voo' he dar segurança.
�lrd1'd�orte magnetismo a dois.

�pricórnio - Seja mais

realist com o que ganho e

stará no hora de
. r',',\s.ua estabilidade
a�o romance,

diStanciamento:

]ARAGuA DO SUL - A

Petrobras atingiu, em de

zembro do ano passado, o
recorde mensal histórico de

petróleo com a média de

1.507.532 barris/dia, regis
trando um aumento de 6%
sobre o mês anterior. Acres

centando o gás natural,
produzido no Brasil e no

exterior, convertido em barris
de óleo equivalente, o vo

lume total de hidrocarbo
netos produzido pelo Sis

tema Petrobras, no mês

passado, sobe para 1.780.339

barris/dia, outro recorde.

A produção de gás na

tural do País foi de 40,516
milhões de metros cúbicos,
em dezembro, com uma

elevação de 5% em relação
ao volume de novembro.

Do exterior foram extraídos
3.052 milhões de metros

cúbicos, elevando para
43,560 milhões de metros

cúbicos o total de gás natural
produzido pela Petrobras no
último mês de 2001.

�9!Lári9'y- Pela manhã, a

�fê9\(ífç�al atrapalhá-Ia,
.rr-.êS,��2S\você saberáfl61�r'ê�f,rática as suas

idéias, sair com os amigos vai
estimular o relação a dois.

•

Seu espírito estará
isolamento.
ue exijam concentra

nchar. Suasartimanhas

rquemama.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ocorrências registradas pela PM neste

final de semana em Jaraguá do S�l
}ARAGuA DO SUL -

Além do assalto ao su

permercado, outros fa

tos foram registrados
pela PolícjaMilitar neste
fim de semana. Um de

les foi o furto do veículo

Gol, placa MBZ-0810,
de Jaraguá do Sul, cor
branca, de propriedade
de Altamir Coelho,
ocorrido no sábado, às

.12h15. O veículo estava

estacionado em frente à
.

Igreja São Sebastião, na
Rua Marechal Deodoro

da Fonseca. Os policiais
efetuaram diversas ron

das, mas até o fecha

.mento desta edição nada
havia sido encontrado.

Na noite de sábado,
por volta das 23 horas,
foi registrado incêndio

no veículo Fiat 147, pla
ca LZK-9689. Confor

me informações da Po

lícia Militar, o carro

estava abandonado na

Rua Werner Stange,
próximo ao Mercado
Tonin, na Vila Rau, há
três dias. O proprietário
do carro, Sandro Leoni

Amaral, ainda não foi

encontrado.

N a madrugada de

domingo, às 4h50, a

polícia recebeu denún

cia acusando pessoas de

estarem dirigindo sob

efeito de álcool, próxi
mo ao Posto Isaac, na
BR-280. Segundo infor
mações do registro da

PM, houve um acidente
de trânsito no pátio do

posto. Os policiais cons
tataram que o veículo

Fiat Uno, placa BGP-

0704, de Corupá, colidiu
no Chevette placa
LZM-0037, de Jaraguá
do Sul, quando transi
tavam em frente ao

Chopp e Club e evadiu
se do local. O condutor

do Chevette 'seguiu o

Uno até o posto de com

bustível. Os motoristas

dos dois carros fizeram

o teste do bafômetro, foi

registrado 0,69mg/1 de

álcool, para o condutor .

do Uno.

Enquanto a PM aten

dia esta ocorrência,
aconteceu um acidente

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura MU'1icipal de Jaraguá do Sul

CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE

. /

JARAGUÁ DO SUL - SC

EDITAL 001/2002

A Comissão Especial de Concurso Público, torna público aos

interessados que procedeu as seguintes alterações/inclusões
no edital:

Alteração:
Item 10: de ''As demais disposições permanecem inalteradas

"Para: Item 10: No Anexo I, códigos 100, 113A e 113B,
os candidatos deverão estar inscritos no órgão de c1as�e:
Conselho Regional de Educação Física .de Santa

Catarina - CREF.

Inclusão:

Item I I: As demais disposições permanecem inalteradas.

José Dalmarco Filho

Presidente de Comissão Especial de Concurso

no pátio do posto, envol
vendo o Fiat 147, placa
AAI-6889 e o Gol placa
GOB-8113. Os dois

motoristas fizeram bafô

metro, foi confirmado

estado de embriaguez,
foram detidos e enca

.

minhados para a Dele

gacia de Polícia, junta
mente com o 20ndutor
do Fiat Uno.

TE�TATIVA DE HOMI

CÍDIO - A Polícia Mi

litar foi acionada no do

mingo à noite para
atender caso de tenta

tiva de homicídio na

Rua João Toz ini, no

centro de Corupá. I�r
mações da PM apontam
que pai estava tentando

matar o próprio filho. A
ex-esposa do acusado

relatou aos policiais que
o ex-marido invadiu a

residência e passou a

�gredir o filho, tentan
do estrangulá-lo, aper
tando o pescoço da

criança com as mãos. A

queixa foi registrada na

Delegacia de Polícia.

(FR)

LOTERIAS
12/1/2001

Megasena
concurso: 328

05 - 07 - 14 - 21 - 23 - 51

Quina
concurso: 942

26 - 35 - 71 - 73 - 80

Lotomania
/

.concurso: -1�81

02 - 06 - 1 7 - 1 9 -

24 - 25 - 26 - 28 -

37 - 41 - 49 - 50 -

63-71-72-78-
82 - 93 - 95 - 97

Loteria Federal
concurso 03607

1 ° - Prêmio: 54.658
2° - Prêmio: 09.596
3° - Prêmio: 38.125
4° - Prêmio: 57.254
5° - Prêmio: 10.933

ISUSPEITA: ASSALTO AO SUPERMERCADO FOI SEMELHANTE AO DO POSTO

�ercado Barthel foi

assaltado na tarde de sábado
}ARAGuA DO SUL -

Mais um assalto foi re

gistrado neste fim de

semana. Desta vez o

Supermercado Barthel,
localizado na Rua João
Januário Ayro so, no

Bairro _Jaraguá Esquer
do, foi o local escolhido

pelo ladrão, que entrou

no estabelecimento da

mesma maneira que
aconteceu nos postos de

gasolina. O fato acon

teceu na tarde de sába

do, às 2h50. l',Jo mo'
menta do assalto havia

umcliente fazendo com

pras, além do casal pro

prietário do mercado.
-. Quando o ho-

I

mem entrou no .super-
mercado e deu voz de

assalto, no primeiro ins

tante, pensamos que
tratava-se de uma brin

cadeira, deP'?-f vimos o

revólver cali(Je 27 e per-

cebemos que era sério

-, relatou o gerente dó

,
estabelecimento,Márcio
Scolla, contando que o

assaltante pediu que eles

ficassem fechados numa
sala localizada nos fun

dos do mercado. "Fica

mos lá por alguns mi

nutos, até a hora que
não escutamos mais ba

rulho algum. Quando
saimos, chamei a Polícia

Militar, que em poucos
minutos chegou aqui."

Scolla diz que três

motos e duas viaturas

da polícia efetuaram

rondas pela redondeza,
mas nada encontraram
além de um guarda-chu
va que o ladrão deixou

na rua. "Enquanto fica

mos trancados ele abriu
o caixa e levou montan

de de aproximadamente
R$ 600,00 em dinheiro,
não pegou mercadorias

e fugiu de bicicleta."

Conforme relato do ge':'
rente, o homem tem cer

ca de 1,75 metros de

altura, estava de cami

seta, branca, calça jeans
e uma camiseta enrolada

na cabeça: "Eu conver

sei com o delegado e ele

suspeita que trata-se da

mesma pessoa que as

saltou o posto de gaso
lina na semana passada,
pois agiu de maneira

muito semelhante. Pen
sei em instalar cicuito in

terno de segurança, com

filmadoras, mas se o cara

entra com o rosto cober

to, nãa adianta em na

da", lamenta o 'comer

ciante.

O caso foi registrado
na Delegacia de Polícia

de jaraguá do Sul e está

sendo investigado pelo
delegado Ilson José da

Silva. (FABIANE RIBAS)

•

. Edson Junkes/CP

Scolla suspeita que o crime tenha sido praticado por pessoas da própria vizinhança
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II FUTSAL: COPA MAX UMBRO INTERNACI6NAL VAI CONTAR COM EQUIPES ÓA' AMÉRICA DO SUL
, "

Malwee vai participar-de torneio,

,

C \:

internacional no rríêsde março
J�GUÁ 1)0 SUL ___:_ A

comissão técnica da equipe
Malwee de futsal confir

mou na manhã de ontem

a participação 'nos torneios
3a Copa Max Umbro de

Futsal Internacional, pro- ,

gramada para o período
de 13 a 17 de março, nas

cidades de Seara (SC) e

Erechim (RS) e' no Tor

neio Brejeiros da Madru

gada, entre os dias 28 de

janeiro e 8 de fevereiro, em
Rio do Sul (sq. O-torneio
internacional, que ainda

não tem o nome dos sete

demais times, vai contar
com participação de repre
sentante s de países da

América do SUl.

Mais uma vez, a exem

plo do ano passado, a equi
pe da Malwee irá repre
sentar oMunicípio de Lon

tras. Para a disputa deste

ano somente cinco atletas

serão emprestados na pri
meira fase: Paulinho (go
leiro), Chico (fixo), James,
Marcel eJúnior (alas). Caso
o time passe para a se

gunda fase, -seguem o ala

Rodrigo e o pivô Léo.

"Este torneio vai servir

a comissão técnica da

Malwee vai rejeitar a

proposta feita pela Con

federação Brasileira de

Futsal para adiar a abertura
da fase regional da Taça
Brasil, de 18 para 25 de

fevereiro. "Ficaríamos

muito apertados para a

disputa da fase final que
acontece a partir de 3 de

março, em Carlos Barbosa

(RS)", explicou Ferreti.

(FABIANE RIBAS)
Edson J unkes/C P

Atletas preparam-se para as competições do próximo mês

"

técnico Fernando Ferreti.
A comissão técnica da

Malwee viaja nol final da
-

,.;

tarde de hoje para São Pau-
lo, onde vai participar,
amanhã pela manhã, de

reunião com os demais

: clubes para áfi'omologação
dos, participantes da Liga
Naciona12002.

O técnico da Malwee

prevê que 14 tjmes vão

disputar a competição des
te ano, ao contrário de 2001,
que for-am 16. "Várias

equipes estão com proble
mas financeiros e deverão

ficar de fora da compe
tição", disse o técnico. Os

jogos da Liga Nacional

para dar mais conjunto ao
I 20Q2 têm início marcado

grupo neste início de tem- para 23 de mar-ço.

porada", comentou o
)
Na viagem a São Paulo,

Unisul vence a segunda partida na casa do adversário
, I J

SÃO PAULO =-- No en- o levantador Leandro no que para o atacante Giovane nos ataques de Kid, a equipe
contro de dois favoritos ao lugardeJoel, eo atacanteJacke nasbolasdesegumnçaenosaque. de Florianópolis garantiu a

título da SuperligaMasculina no lugai" de Badá. A mu- No set seguinte, aUnisul segunda vitória fora de casa

de Vôlei; a história não dança surtiu efeito e o tille voltou a impor o seu jogo. na Superliga - a outra

poderia ter sido diferente. paulista foi buscar o empate. O destaque foi o levantador aconteceu contra o Palmei-

Num jogo disputado, a O saque eficiente e alguns er- reserva do time de Floria- ras/Guarulhos, por 3 a 1.
(_

,

Unisul conquistou, neste ros de ataque, no entanto, fi- nópolis, Marlon, que dese- Mauro Grasso, técnico do
- domingo, a segunda vitória zeram a diferença e deram a uilib

"-
Banespa, lamentou a pri-q rou em sua passagem

fora de casa, ao derrotar o vantagemparaaUnisul: 25 x 21. pelo saque. O resultado meira derrota do seu grupo

Banespa, atual campeão A história se repetiu no foram cinco pontos pro- na competição. "Não joga-
paulista, por 3 sets a 1 (251 início do segundo set, com porcionados por erros de mos bem. Fomos razoavel-

21,,23/25,25/21 e 25/16), na a Unisul abrindo, mais uma passe e ataque do Banespa, mente bem em todos os fun-

segunda rodadado cam- vez, quatro pontos de van- que acabou permitindo a damentos. E contra equipes
peonato. tagem. De novo, a entrada vitória do adversário: 2 a 1. grandes, não basta jogar de\

O time catarinense co- do ,levantador do Banespa, A derrota abateu o time maneira razoável. É preciso
meçou na frente no primeiro Leandro, deu novo ânimo de São Paulo no quarto e mostrar tudo o que temos",
set, chegando a abrir quatro à equipe, que Ígualou o pla- último set, Por outro lado, a avaliou o treinador. "Vai

pontos: 15 x 11. O técnico caro Mas desta vez, o time Unisul não deu chances ao ser preciso assistir e analisar

do Banespa,Mauro Grasso, paulista conseguiumanter o adversário. Forçando bas-
I

.

esse Jogo para ver onde fa-

resolveu mexer, colocando ' ritmo até o final, com desta- tante o saque e se garantindo lhamos", completou.

Malwee vai rejeitar
proposta da CBFS

A comissão técnica da equipe Malwee solicitou que
a Confederação Brasileira de Futsal adiasse a realização
da fase regional da Jaça Brasil 2002, de 18 a 22 de

fevereiro, para o período de 25 de fevereiro a 1 de

março. O pedido foi feito em virtude da (:BFS querer
acompanhar uma outra etapa regional marcada para
Cascavel, no mesmo período previsto para Jaraguá
d6 Sul.

Na opinião do supervisor técnico Cléber Rangel,
"a proposta prejudica pois não teríamos tempo para
nos preparar adequadamente para a fase final que será

dispuiada em Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul,
entre os dias 4 e 10 de março".

Rangel disse ainda que a equipe vai fazer três jogos
amistosos até a estréia na Taça Brasil. Os adversários,
locais e datas ainda não foram acertados e serão

conhecidos até o final desta semana. Estes jogos não

contariam com a presença de todos os titulares pois
o grupo somente estará completo no dia 21 de janeiro
- faltam chegar os atletas que disputaram a Copa
Rio/SPI Minas pelo Fluminense, além do ala/pivô
Cazuza, ex�Vasco da Gama.

Ao contrário do ano passado, quando a,Malwee
ainda procurava jogadores para a disputa da Liga
Nacional, a comissão técnica acredita que os 19

jogadores que formam o elenco atual são suficientes

para a disputa de todas as competições programadas
para este ano. O pivô Léo, que está fazendo um

'

período de experiência por 30 dias, vem chamando a

atenção dos dirigentes pelo preparo físico
demonstrado na primeira sernaná de treinamentos.
"Ele já passou por diversos clubes e foi vice-campeão
Brasileiro pelo Flamengo, em 2000. Vamos aguardar
o final deste prazo para sabermos sé ficar�mos com

o jogador", concluiu o supervisor.

AQUI É O SEU LUGAR!

Nata�ão � Nata�io pIb
h

5

'HidcginásticQ '" Street Dance

Mus(ula�io ,� Body Bump
Body bai � y Step

Rua Pres, Epitádo Pe6soll, 1081 " Jara!luZl do Sul· se
E"mail: academiaimpulso@terra.com.br
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