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de 2002

Caropreso garanfu que não irá
candidatar-se a prefeito de JS
o deputado federal Vicente Caropreso ga

rante que não pretende disputar as eleições mu
nicipais de 2004. Ele atribuiu as informações a

especulações políticas, afirmando que o obje
tivo é a reeleição à Câmara Federal.
- Nuncamanifestei, nem mesmo no diretó-

rio, o interesse em concorrer à Prefeitura. Estou
trabalhando para me reeleger e, caso consiga,
vou cumprir o mandato -, prometeu, afirmando
que tem feito todos os esforços para valorizar a

região e espera reconhecimento do eleitor.

PÁGINA 3

Para marcar o Dia de São Sebas
tião, padroeiro da Igreja Matriz,
foi realizada no domingo uma

missa com a participação de um

modelo imitando o santo, que mor
reu defendendo o cristianismo.

PÁGINA 6

A mecânica de automóveis San
dra Soares, 41 anos, é uma das
poucas mulheres que decidiram
por uma opção essencialmente
masculina e diz que competência
não e privilégio dos homens.

PÁGINA 6

Fo.tos: Edson Junkes/CP

Rafael Guimarães Rocha, 11 anos, morreu atropelado por um caminhão da Prefeitura ontem pela manhã. PÁGINA 7

PVpromove encontro

regional em São
Francisco do Sul
PÁGINA 4

Empresa fecha e não

pagadireitostrahalhistos
de 47 funcionários
PÁGINA 5

Malwee quer alterar

alguns jogos da liga
Nacional de Futsal
PÁGINA 8

CORREIO DO POV0
Classificados Mais completos,
Mais atnãmtcos e Mais fáceis de procurar!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



�
• I

2 CORREIODOPOVO OPINIÃO

Briga em casa e não
. . /

paga mais nmguem
ANAROEDER - Presidente do Sindicato dos Empregados

no Comércio de Jaraguâ do Sul e Região

Nem tudo que é positivo é fácil. Lutar, reivindicar e não

desistir dos princípios nos quais acreditamos exige com

promisso. Ser presidente do Sindicato dos Empregados no

Comércio émuito difícil e aomesmo tempo positivo: as noticias
veiculadas na imprensa e rádios locais na terça-feira (15) deram
visibilidade ao trabalho de nossa entidade na defesa dos

comerciários. E também tornoupública a relação desigual entre
patrões e empregados.

Você leitor(a), consumidor(a), acha justo que (não interessa

quantas) dezenas de pessoas não recebam o salário de dezembro?
Foi· preciso, que mais um

Salário é sagrado. Especialmente o de dezembro. Assim como o

prefeito do PT fosse assas-

domingo é sagrado.Mas esta é outra história (uma história traída dsinado para que as autorida es
recentemente pela maioria dos vereadores). Aliás, quando a

policiais levassem a sério as
Câmara aprovou o trabalho aos domingos, foi sob o argumento

ameaças feitas, há cerca de qua-de que a medida geraria emprego e evitaria demissão. iro meses, a lideranças petistasA direção do Supermercado Vitória mandou o gerente da .

de todo o País. A seqüência de
filial 20, em Jaraguá do Sul, Emanoel Cezerino, encaminhar as atentados e mortes elimina as
rescisões de contratos de. trabalho dos so trabalhadQre\\O co- dúvidas em relação aos crimes;
mendador Cídio Sandri prometeu pagar o salário de deZl.dnbro não há mais como negar a exis-
na quinta-feira (17), mas adiantou que os demitidos rec�.S�fãO tência de motivação política.
as verbas rescisórias somente naJustiça. Não paga um ce o:. ·�o. .

Do contrário, seria muita com-

Assim fica fácil "administrar" uma rede de supermerCad\,�. cidência. O seqüestro e execu-

Muitos deles falido�. Comendador que se preze dev� �onr��� ção do prefeito de SantoAndré,
os seus comprom1ssos. Mas empregado sem salário, ou Celso Daniel, expõe a dura rea-
demitidos sem acerto de contas, não têm como honrar nem

',,, lidade: o Brasil está indefeso
mesmo a prestação mensal: escravidão. Por conta de briga �. Jdiante da criminalidade.
caseira, o patrão-comendador justifica toda a pré-disposição No início de setembro, pre-
d� não pagar os direitos trabalhistas dos funcionários demitidos. feitos e lideranças políticas do
Simplesmente fecha lojas inteiras de um supermercado tra- Partido dos Trabalhadores re-

dicional em SantaCatarina e deixa funcionários passando fome. ceberam carta com ameaças de
"A culpa não é nossa que a família tenha brigado e não quer morte. A correspondência, as-
pagar ninguém", disse aos funcionários o gerente Emanoel Ce- sinada pelo grupo terrorista
zerino. O mesmo gerente que vem perseguindo sistema- Farb (Frente de Ação Revolu-
ticamente os funcionários, com imposição de "ganchos" e uma cionária Brasileira), prometia
série de intimidações. executar os petistas que esta-

O sindicato "deu baixa" nas carteiras de trabalho para vam se aproximando dos parti-
garantir aos demitidos a liberação do FGTS e o ingresso com dos de centro-direita. No dia
o pedido de seguro-desemprego. Mas ficaram pendentes de 10,oprefeitodeCampinas,Antô-
pagamento as demais verbas rescisórias, como férias vencidas nio da Costa Santos, o Toninho
e proporcionais, aviso prévio, saldo de salário, horas extras, do PT, foi assassinado por pisto-
40% da multa sobre o saldo depositado no FGTS, além do leiros,quenãolheroubaramilada.
FGTS de novembro e dezembro. A filial de Jaraguá do Sul Em novembro, o carro do

. também costumava a pagar extra-folha, o que é ilegal. Estes vereador santista Fausto Fi-

direitos serão assegurados com ações judiciais a serem enca

minhadas pela Assessoria Jurídica do sindicato.
Na derrocada do Supermercado.Vitória, sobrou para o.

comerciário e, por conseqüência, para você leitor(a),
consumidor(a). O que aconteceu no início deste ano aos

companheiros e companheiras demitidos do Vitória não pode
passar em branco no movimento sindical e muito menos na

sociedade jaraguaense.

Sob
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o domínio do medo

IA seqüência de atentados
emortes elimina as

dúvidas em relação aos
crimes, não hámais como

negara existência de
motivaçãopolítica ...J

gueira de Mello Júnior foi atin-
o gido por quatro tiros. Seis dias

depois, o prefeito de Catandu

va, Félix Sahão, e o vereador
Marcos Crippa, líder do gover
no na Câmara, receberam amea

ças demorte. No mês seguinte,
o prefeito de Embu, Geraldo
Cruz, e o secretário de Go

verno, Paulo Giannini, tiveram
as casas destruídas por bombas

de fabricação caseira. Os cri

mes permanecem impunes.
No dia 15 de fevereiro, o

secretário de Saúde de São

Paulo, Eduardo Jorge, foi
ví�a de seqüestro relâmpago.
Apesar da série de atentados

contra políticos petistas, os
crimes foram atribuídos à

violência cotidiana dos grandes
centros. Os responsáveis pela'
segurança pública evitaram re

lacioná-los às ameaças sofridas,
desprezando os fatos. Todavia, o
presidente Fernando Henrique
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Cardoso reconheceu que a "ar

rogância do crime ultrapassou
os limites".

Os crimes ressuscitam o fan

tasma do terrorismo de Estado

dos anos 60 e 70, em especial
os cometidos pelos esquadrões
da morte ..O mais famoso e

violento deles, o CCC (Coman
do de Caça aos Comunistas),
agia de forma semelhante, a

diferença estava nos números

de vítimas. A Lei de Anistia,
promulgada pelos militares no

final do regime ditatorial, no
entanto, enterrou para sempre
essa página hedionda da His

tória do Brasil.

Cabe aos governos do Es

tado de São Paulo e federal a

. responsabilidade pela apura
ção do caso e o compromisso
de garantir a segurança aos

petistas ameaçados. A onda de

violência que assola o País

exigemuito mais do que discur
sos de ocasião; embalados pela
.emoçâo.O que começou como

idiossincrasia está se tornando

paradigma'da população. É

preciso ações enérgicas e sérias

contra a criminalidade antes

que o estado de delinqüência
substitua o estado de direito.
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o deputado federal Vicente Caropreso (PSDB),
presidente estadual da legenda, garantiu que a

candidatura do ministro José Serra à Presidência

da República será mantida, mesmo que os

índices nas pesquisas de intenção de votos não

sejam tão bons.

Aliás, ele e a cúpula tucana apostam que a

candidatura Serra decole e ultrapasse a da go
vernadora Roseana Sarney (PFL).
Caropreso sequer admite que o PSDB fique fora,

do segundo turno, o que, é politicamente lógico.
.

Do contrário, estaria admitindo uma possível
derrota. Ele, no entanto, acredita numa com

posição com o PFL no segundo turno.

- Não vou fazer .um exercício de futurologia,
mas o PSDB estará unido no segundo turno-,
aVISOU.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

O prefeito Iriríeu Pa

sold (PSDB) 'partici-
.

pou ontem da primeira
reunião semanal da

Acijs (Associação Co

mercial e Industrial de

J araguá do Sul) de

RACHA
Nas rodas políticas, o
assunto é a especu

lação em torno do de

sentendimento entre

os partidos que inte

gram a coligação Mais

Jaraguá do Sul" em

2002. Na .oportunida- .especial ao relaciona-

de, fez um balanço da

administração muni

cipal em 2001 e apre
sentou as principais
ações e metas defini

das para serem execu

tadas este ano.'O go
verno fechou 20tH
com superávit de apro
ximadamente R$ 4

milhões.

mento entre o prefeito
Irineu Pasold (PSDB) e o
vice Moacir Bertoldi

(PPB). O lançament'o
de candidatos a depu
tado estadual é o cerne

da questão. Por outro
lado, Bertoldi reclama a

falta de um gabinete
executivo, conforme

prometido na campanha.

DE VOLTA

As prefeituras da Região da Amvali (Associação
dos Municípios do Vale do Itapocu) retomaram
ontem as atividades,'depois das férias coletivas

de final do ano. Em Jaraguá do Sul, continua o

horário de Verão, expediente entre 7 e 13h30.

Sugestões para a coluna: cp.politica@jornalcorreiodopovo.com.br

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior'
CRM.8879

Membros titulares da sociedade Brasileira de
Ortopedia e Traumatologia
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• PRIORIDADES: CAROPRESO NÃO PRETENDE DISPUTAR IA PREFEITURA EM 2004

Deputada se

com o &cesso
diz preocupado
de candidatos

]ARAGuA DO SUL - o
.

deputado federal Vicente

Caropreso, presidente es

tadual do PSDB, garante que
não pretende disputar as

eleiçõesmunicipais de 2004.
Ele atribuiu as informações
a especulações políticas,
afirmando que o objetivo é

a reeleição à Câmara Federal.
"Nunca manifestei, nem
mesmo no diretório, o in

teresse em concorrer à Pre

feitura. Estou trabalhan-

do para me reeleger e, càso
consiga, vou cumprir o'
mandato", prometeu.

Caropreso disse estar

tranqüilo em relação ao plei
to e demonstra segurança na
disputa com os outros can

didatos. "Estou preparado lamentar está no excesso de

para a luta e não tenho medo
e,

candidatos a deputado esta

de disputar os votos da re- \ dual- atualmente são se ..

gião com os demais postu- � e a possibilidade de ",'-
lantes. A perspectiva é man- cha" na coligação .�s
ter a votação passada ou até Jaraguá do Sul em fujl/ão
ampliá-la", revelou, lem- das candidaturas. ''V1jhen-brando que na eleição de tar agendar encontrr i com
1998 as estruturas de outros os dirigentes pa anos e

candidatos eram maiores depois um outr com os

que a dele. ''Tenho feito to- partidos que ��. põem a

dos os esforços -para valo- aliança para te "(armas che-
rizar a região e espero que o

eleitor reconheça", apelou.
A preocupação 'do par-\

Caropreso discute prioridades do Município com Osvaldo Jurck Edson Junckes/CP

gar a um consenso", reve
lou, apostando que existem

interesses partidários, mas

muitos que estão no nível

pessoal, o que dificulta as

articulações.
SCHROEDER - Na

tarde de ontem, Caropreso
esteve reunido com pre
feito do Município, Os
valdo Jurck (PMDB), e

com o presidente do Di

retório local do PSDB, ex

prefeito Gregório Tietz.

Na oportunidade, comu
nicou o repasse de R$ 365

mil oriundos das emendas

feitas ao Orçamento da

União, no ano passado, para
obras de pavimentação e

infra-estrutura. Segundo o

deputado, os recursos serão

liberados de acordo com o

cronograma das obras.

Caropreso aproveitou
para solicitar ao prefeito o

levantamento das priorida
des do Município, a fim de

que fossem agendados pos
síveis recursos. 'já consegui
mos uma ambulância equi
pada", revelou. (MAURILlO DE

CARVALHO)

Bauer assume o Governo do Estado por dez dias
FLORIANÓPOLIS __::_ O

�ce-governador Paulo

Bauer (PFL) assumiu o

Governo do Estado na

semana passada e permane
cerá no cargo por dez dias,
enquanto durar a viagem do

. governador Esperidião
Amin (PPB) à Arábia Sau
dita. Logo após -ª-.çerimônia
de posse, Bauer revelou que
pretende percorrer o Estado
durante a interinidade. ''Vou

percorrerperto de 40 muni

cípios", anunciou, já na ci-

Dr. Antonio E. Merina
6FTÃiM6L6GisTÃ��:��;�-��;:����;��;;/��
ESPECIALIZAÇÃO: HOSPITAL DE CLíNICAS' ESTADO

DO RIO DE ..,IANEIROE CURSO NA SOCIEDADEN

BRASILEIRA DE OFTALMOLOGIA DO RIO DE .JANEIRO

dade de Governador Celso menta Municipal), visam a

Ramos, na Grande Florianó- execução de obras de pa-

polis. vimentação asfáltica e aqui-
Nos dois primeiros dias sições de ônibus escolares.

de viagem, o governador Na sexta-feira e no sá-

em exercício participou da bado, Bauer acompanhou
assinatura de contratos entre a assinatura de convênios

a Agência Catarinense de no valor de R$ 516.750,00
Fomento e as prefeituras de entre a Secretaria Estadual

Governador Celso Ramos, de Transportes e Obras,
Canoinhas e Bela Vista do por intermédio do Deter

Toldo, num total de R$ 1,07 (Departamento de Trans-

milhão. Os contratos, via- portes e Terminais), e pre-
bilizados através do FDM feituras de Tijucas, Gover
(Fundo de Desenvolvi-

I
nadar Celso Ramos, Ca-

noinhas, Garopaba e Paulo

Lopes. Os recursos serão

destinados a melhoramen

tos de vias urbanas e à cons

trução de terminal rodo

viário; de balsa e de abrigos
de passageiros.

Bauer lembrou ainda que
a Caixa Econômica Federal

firmou convênio com a

Prefeitura de Governador

Celso Ramos para obras de
infra-estrutura urbana no

Município, num total de R$
250 mil.

)

Dra. Christine Rebelo
CRO-PV 5952

Ruo Barão do Rio Bmnco, 637 - Sala 2 . Centra· Jo.oguá do Sul· se

Cei.: (41) 215-3515 ou 9992-9999
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NOTAS

Arquivo/CP: Edson Junkes

Tamanini pretende concluir o mandato de prefeito

candidatos, mas a responsa
bilidade e a competência é da

direção estadual", aposta,
acreditando que o parâmetro
para definir �andidaturas é o

potencial eleit6ral do postu-

lante. "O PMDB continua

sendo o maior partido do Es
tado, mas precisa lançar can
didatos. viáveis e construir can-

didaturas às eleições", ensinou.
PRÉVIAS � Em relação

I ELEiÇÃO: TAMANINI REJEITA CANDIDATURA A DEPUTADO ESTADUAL ESTE ANO

Prefeito defende postulação
de ,Ivo .Konell à .reele\ção

FLORIANÓPOLIS - A

Comissão de Direitos Hu
manos e Defesa do Consu

midor da Assembléia Le

gislativa realizou na tarde de
ontem, no Plenarinho, au
diência pública para discutir
o preço dos combustíveis.
no Estado. Participaram do

encontro, presidido pelo
deputado estadual Jaime
Duarte (PPS), presidente da

Comissão, o gerente da Dis
tribuidora da Petrobras em

ltajaí, Luiz Eduardo Ribeiro,
o diretor do Sindicato dos

Postos, Alexandre Cationi, e
do Sindipetro, Luiz Antônio
Amin, além de represen
tantes da Secretatia de Fa

zenda, Procon, Ministério
Público e Polícia Federal.

Duarte justificouo encon
tro afirmando que os consu-

midores não podem convi

ver com tantos "altos ebaixos"

nos preços dos combus

tíveis. Segundo ele, os res

ponsáveis pelas alterações no'
preço do litro dos combustí

veis precisam ser conhecidos
e punidos. Na opinião do

deputado, a redução no pre
ço dos combustíveis em

Santa Catarina não chegou
a 20%, como prometeu o

às prévias do partido, mar
cadas para o dia 20 de março,

quando os diretórios muni

cipais de todo o País decidirão
se a legenda' terá ou não can

didato apresidente e quem será,
além dos candidatos aos go
vemos estaduais e senadores,
Tamanini disse que a tendência

é pela candidatura própria. ''É
muito difícil fazer uma análise

sobre a preferência dos pe
emedebistas de Corupá, Eu
apoio a candidatura do sena

dor Pedro Simon à Presidên-
cia e a reeleição do senador

Casildo Maldaner", confes-
sou, acreditando que o par
tido não pode deixar de lançar
candidato à Presidência da

República. "Não podemos
mais ficar a reboque de

outros partidos", completou.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

presidente Fernando Henri
que Cardoso (PSDB), preju
dicando a população.

O deputado disse ainda

que a reunião teve como

objetivo o debate sobre a

formação de cartel no setor,

que precisa ser combatido.

"O Ministério da Justiça
lançou suspeitas sobre essa

prática, muito usada na ca

pital do Estado", lembrou.

E_GIONAIS
Sondado sobre a po�sibilidade em disputar às eleições
deste ano, o ex-prefeito de�çhroederHilmar Hertel,
vice-coordenador regional do PFL, descartou por

completo. Disse que não tem nenhuma pretensão em

disputar qualquer cargo eletivo, que "está no estaleiro

assistindo as movimentações politicas". Ele, no en

tanto, promete participar ativámente da campanha do
candidato da região.
Em relação ao possível lançamento de um candidato

do PSDB a deputado estadual, Hertel tem a mesma

posição dos demais dirigentes pefelistas da região. "Se
o PSDB lançar candidato, inviabiliza qualquer apoio
do PFL", resumiu.
Na opinião dele, a postulação do vereador Lia Tironi
(PSDB) tem como objetivo construir a candidatura a.

prefeito em 2004.

REFORMA
O Grupo Breithaupt concluiu ontem a ampliação das

instalações do Hipermercado de Guaramirim. As
\ obras fazem parte do cronograma de remodelações

da estrutura física e funcional da loja. A área destinada

a produtos refrigerados foi ampliada em 50%.

".Debates acalorados sempre existirão no PT.
Isso é a nossa marca; o que não quer dizer
que estamos divididos. 'Racha' não existe,
mas defesas veementes de posição."
(Vereador Marcos Scarpato explicando o diz

que-diz-que no PT para garantir que não existe
\\ racha" na legenda)

POSiÇÃO
.

O vereador Salim José
Dequêch (PFL) prom,ete
revelar amanhã, em

entrevista coletiva à im

prensa, marcada para as

8h30, na Câmara Muni

cipal, a "verdade" sobre
os salários dos parlamen
tares guaramirerises. Se
gundo ele, as manifes

tações do presidente da

Casa, Evaldo João Jun
ckes (PT), não passam de

demagogia. "Vamos

provar que existe muita

politicagem envolvendo

o caso", declarou.

ENTRE ASPAS

ACTs

�V'A�A�CANARINHO�-- !

•

ntflm�;;Ttlifi�BJ�ra'llgtf dt"YARr.s�
lazer � Turismo - Fretamento

CORupA - o prefeito
Luiz Carlos Tamanini (PMDB)
voltou a rejeitar a possibili
dade em disputar as eleições
deste ano à Assembléia Le

gislativa. Diferente do colega
de Schroeder, OsvaldoJurck,
que propôs ao partido que
reavalie a candidatura do

deputado estadual Ivo Konell
à reeleição, Tamanini defende
a postulação de Konell "por
direito adquirido". Tamanini,
entretanto, deixou escapar
que pode vir a aceitar o con
vite, caso seja "um chamamen

to dos diretórios da região".
Na opinião dele, as ques

. tões de candidaturas devem
ser debatidas no âmbito do

diretório estadual. ''As lide

ranças muruClprus oumesmo
as regionais podem e devem

discuti-las, apresentar pré-

PV faz reunião regional em·��ão Francisco do Sul
i\)í

]ARAGuA DO SUL - A do com o presidente estadual ru IC. '1estadual quer nacional, nova política internacional; os
Executiva estadual do PV do PV; Ricardo Martins Soa- bem \como debater vários lixões, coleta seletiva de lixo

realiza no próximo sábado, a res, o encontro deverá nor- assun \s ligados à questão e a segurança humana (visão1,

pártir das 9 horas, no Salão tear as ações do partido e ambien \1, com o objetivo de crítica); agentes poluentes das
!

Nobre do Museu do Mar, reforçar a ideologia da le- esclarece�a posição do Parti- novas tecnologias; formas de
em São Francisco do Sul, o genda. do Verde � çenário estadual poluição ambiental; análise
1° Encontro Regional da le- _;_ Os objetivos do en- e nacional \_,-, definiu, lem- das Agendas 21; criação de

genda. O evento deverá contra são diversos: esclare- brando que o encontro é ONG na Região Norte, vol-
reunir as principais lideranças cer os verdes e os simpatizan- aberto à comunidade. tada à educação política,

.

do partido no Estado, presi- tes da ideologia verde (huma- O diretório local, pre- ambiental e humanística dos

dentes de diretórios munici- nismo e ecologia) sobre os sidido pelo professor Luiz associados doPV epopulação
pais e virtuais candidatos às rumos do Partido Verde nas íBallock, pretende debater a em geral, e agenda de reu-

eleições de outubro. De acor- eleições de 2002, quer em posição dos verdes 'frente à niões itinerantes.

Assembléia Legislativa discute preço dos combustíveis

A Câmara de Guarami

rim aprovou ontem em

sessão extraordinária os

projetos que autorizam o

Executivo a contratar 50

funcionários ACTs (Con
tratados em Caráter

Temporário). O Legis
lativo, no entanto, reduziu
de 90 para 60 dias o

prazo máximo da con

tratação, podendo ser

renovada por igUal pe
ríodo. Os projetos vol

tam a plenário amanhã, às
8 horas, para segunda
votação.

VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

Ônibus Leito Turismo
Ônibus Executivo

Microônibus

Rua Roberto Ziemann, 460
Czerniewicz - Jaraguá do Sul, SC

Te/. (047) 371-1422 - www.canarinho.com.br
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Indúslias de

Máquinas Kreis lIda.

Rua José Theodoro Ribeiro, 165 •

Cx. Postal 84 . Fone (47) 371·0555 .

Fax (47) 371·0403

L---e._ma_iI_'i_nd_um_a_k@_ne_tu_no_••_om_.b_r� CORREIODO rovo

)
.

),

Uma foto que merece ser observada com muita atenção. é a foto que publicamos hoje, O tempo. que separa
esta foto dos dÚ1S atuais é de quase um século. e é quase impossível imaginar que ela retraia o. Rio. Itapocu e a

margem onde hoje é o. centro. da cidade. Era o. local onde se atravessava o. rio. de balsa, defronte ao. então.

comércio de Geo.rg Czerniewicz (onde hoje se localiza a Scar) e a margem nd fundo.da atu�l Celesc (Centrais
Elétricas de Santa Catarina). Situada a foto no. tempo. e no. espaço., o. restante dos detalhes ela própria mostra.
No. verso. da mesma tem a seguinte anotaçâo: "Não tinha a po.nte de madeira ainda. Papai josé tirou a foto. /

Rudi Emrnendôrfer",

SEJA ,COMPETITIVO NESTE MERCADO GLOBALIZADO

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ·

.

\

Cu.ul; Advo...." Au";.d,, SIC Rua Donaldo Gehring, 1�5 - ex. Postal- eEP 89251-470 - Fone (47) 371-75111Fax: (47) 275-1820 - Jaraguá do Sul- se - Home Page: wwwcassulí.advbr- e-mail:
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POR EUG�NIO VICTOR SCHMÔCKEL IARTIGO ESCRITO POR UMA BRASILEIRA QUE MORA NA HOLANDA

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

seu tempo foi bem empregado.
Barão. do Itapocu

HÁ 3 ANOS

_1 HÁ 68\ ANOS
Em 1934,Jaraguá (depois, do Sul) vivia seus grandes momentos com

a emancipação, através do Decreto na 565, de 26 de março de 1934,
considerando que os distritos de Hansa (depois, Corupá) e Jaraguá
podiam formar um único município, dando-se a instalação do novo

município em 8 de abril de 1934.

Cessavam todos os movimentos de posse desta área que ora devia

pertencer a São Francisco, ora a joinville, e de permeio o Município
de Araquari, tornando letra morta o último ato do governo, de 22 de

julho de 1898, que mandou anexar jaraguá a Joinville.
O CORREIO DO POVO também voltava a circular, comemorando o

140 an(), com a edição 734, tendo como diretor Arthur Müller, esta
belecido à Avenida Independência (atual Getúlio Vargas), com o tele

fone nÓ 5, impresso em português e alemão, comunicando o seu

. reaparecimento.
O Hotel Central, de propriedade de Frederico Oberbeck, estabeleci
do na Rua 29 (Emílio Carlos Jourdan) dos dias de hoje, apresentava
se como estabelecimento de 1 a ordem.

HÁ 15 ANOS

Em 1987, a catarinense Catarina Martins 'Cle Don Braga, 4-t anos,
.' \,,'

natural de Laguna, era patrocinada pelas Malhas Fruet, de\;�raguá do
Sul, como a única representante do Sul do País no Campe �;ato Bra
sileiro de Vôo Livre, que se realizava na Pedra Bonita, no 'l� lide Ja
neiro..Catarina iniciava a sua participação em campeonatos o �\rsem Jaragu� do Sul, competindo com,�s homens, o que lhe Val\� A

pela capacidade e coragem, o patrociruo das Malhas Fruet. No

�\es
'

de julho, no Sul do Brasil- possivelmente Santa Catarina e que "

sabe em Jaraguá do Sul, se houver patrocinador - era realizada a '�
segunda etapa do certame brasileiro. Duas etapas do Campeonato
Catarinense de Vôo Livre eram realizadas naquele ano em Jaraguá do

Sul.

O CORREIO DO POVO terminava, das regiões de Rio do Cerro e

Garibaldi, duas longas séries da vida dessas regiões do Município de

Jaraguá do' Sul, que hoje se transformaram em bairros, resgatando a

memória histórica de seu povo. Eram pomeranos os primeiros e

húngaros os segundos, contando os primórdios de sua gente, lem
brando como foi o passado, que não foi fácil, enfrentando uma selva

agressiva, onde eram praticamente abandonados pelas companhias
colonizadoras. Vinha, agora, a vez dos italianos que se estabeleciam

ao longo do Rio Itapocuzinho, que se definiam como "Os herdeiros

da duquesa". Daqui pra frente falaremos das alegrias, das tristezas e

das necessidades dessa rica região de Jaraguá do Sul.

Em 1999, a municipalidade iniciava o ano distribuindo o IPTU (Im
posto Predial e Territorial Urbano), convidando os interessados pro
prietários a comparecerem no pavilhão ''N' do Parque Municipal de
Eventos, no dia 18 de janeiro, das 9 horas às 17h45.,Informava a

Prefeitur� que o imposto �ofrera reajuste de 2% sobre o ano anteri
ar, e calculava arrecadar R$ 3,8 milhões,

Líderes discutiam o futuro da aliança entre o PFL e PSDB em

Jaraguá do Sul. O encontro entre as referidas lideranças deveria defi
nir a coligação que elegeu o prefeito Geraldo Werninghaus (PFL) e o

vice Irineu Pasold (PSDB). O prefeito reprovava a atitude do vereá

dor Vicente Caropreso, eleito deputado federal, e o tucano fôra con
tra o aumento do ISS.

Os brasileiros acham que o mundo todo presta, menos o

���1. E realmente parece que é um vício falarmal do Brasil.

�j lugar tem seus pontos positivos e negativos, mas no

exterior eles maximizam os positivos, enquanto no Brasil se

maxi� os negativos.
•�hi na Holanda os resultados das eleições demoram

horrores porque não há nada automatizado. Só existe uma

companhia telefônica e (pasmem!) se você ligar reclamando
do serviço, corre o risco de ter seu telefone temporariamen
te desconectado.

• Nos Estados Unidos e na Europa, ninguém tem o há
bito de enrolar o sanduíche em um guardanapo - ou lavar as
mãos - antes de comer. Nas padarias, feiras e açougues
europeus os atendentes recebem o dinheiro e, com a mesma

mão suja te entregam o pão ou a carne.

• Em .Londres, existe um lugar famosíssimo que vende

batatas fritas enroladas em folhas de jornal - e tem fila no

porta.
• Na Europa, não fumante é minoria. Se pedir mesa de

não-fumante, o garçom ri na sua cara, porque não existe.
� FUJIlam até em elevador.

• Em Paris, os garçons são conhecidos por seu mau hu
mor e grosseria, e qualquer garçom de botequim no Brasil

podia ir para lá dar aulas de "Como conquistar o cliente".
'

Vamos nos engajar neste movimento!
Você sabe como as grandes potências fazem para des

truir um povo?
Impõem suas crenças � cultura. Se você parar para ob

servar, em todo filme dos EUA a bandeira nacional aparece,
e geralmente na hora em que estamos emotivos.

Temos uma língua que, apesar de não se parecer quase
com língua portuguesa, é chamada de língua portuguesa, en
quanto que as empresas de software a chamam de português
brasileiro, porque não conseguem se comunicar com os seus

usuários brasileiros através da língua portuguesa. Somos víti
mas de vários crimes contra nossa pátria, crenças, cultura,
língua etc. Os brasileiros mais esclarecidos sabem que temos
muitas razões para resgatar nossas raízes culturais ..

Os dados são da Antropos Consulting:
I. O Brasil é o país que tem tido maior sucesso no

combate à aids e de outras doenças sexualmente trans

missíveis, e vem sendo exemplo mundial.
2. O Brasil é o único país do Hemisfério Sul que está

participando do Projeto Genoma.
3. Numa pesquisa envolvendo 50 cidades de diversos

países, a cidade do Rio de Janeiro foi considerada a mais
solidária.

4. Nas eleições de 2000, o sistema do TRE (Tribunal
,Regional Eleitoral) estava informatizado em todas as regi
ões do Brasil, com resultados em menos de 24 horas depois
do início das apurações. O modelo chamou a atenção de uma

o que faltou para contar ... (120)

das maiores potências mundiais: os Estados Unidos, onde a

apuração dos votos teve que ser refeita várias vezes, atra

sando o resultado e colocando em xeque a credibilidade do pro
cesso.

5 .. Mesmo sendo um País em desenvolvimento, os

internautas brasileiros representam uma fatia de 40% do
mercado na América Latina.

6. No Brasil temos 14 fábricas de veículos instaladas e

outras quatro se instalando, enquanto alguns países vizinhos
não possuem nenhuma'.

7. Das crianças e adolescentes entre 7 e 14 anos, 97%
estão estudando.

8. O mercado de telefones celulares do Brasil é o segun
do do mundo, com 650 mil novas habilitações a cada mês.

9. Na telefonia fixa, nosso País ocupa a quinta posição
em número de Iinhas instaladas.

10. Das empresas brasileiras, 6.890 possuem certifica
do de qualidade ISO 9000, maior número entre os países em
desenvolvimento. No México são apenas 300 empresas e

265 na Argentina.
11. O Brasil é o segundomaior mercado de jatos e heli

cópteros executivos.
Por que temos esse vício de só falar mal do nosso Brasil?

1 . Por que não nos orgulhamos em dizer que nosso

mercado editorial de livros é maior do que o da Itália, com
mais de 50 mil títulos novos a cada ano?

2. Que temos o mais moderno sistema bancário do

planeta?
3. Que nossas agências de publicidade ganham os me

lhores e maiores prêmios mundiais?
4. Por que não falamos que somos o País mais empre

endedor do mundo e que mais de 70% dos brasileiros, pobres
e ricos, dedicam considerável parte de seu tempo em trabalhos

voluntários?
5. Por que não dizemos que somos hoje a terceiramai

or democracia do mundo?
6. Que apesar de todas as mazelas, o Congresso está

punindo seus próprios membros, o que raramente ocorre em

outros países ditos civilizados?
7. Por que não nos lembramos que o povo brasileiro é

um povo hospitaleiro, que se esforça para falar a língua dos
q

turistas, gesticula e não mede esforços para atendê-los bem?
8. Por que. não nos orgulhamos de ser um povo que faz

piada daprópria desgraça e que enfrentaos desgostos sambando?
É! O Brasil é um país abençoado de fato. Bendito este

povo, que possui a magia de unir todas as raças, de todos os

credos. Bendito este povo, que sabe entender todos os sota

ques, talvez porque sua verdadeira língua-pátria não seja bem
entendida. Bendito este povo, que oferece todos os tipos de

climas para contentar toda gente. Bendita seja, querida pá
tria chamada Brasil!

Entre achados e perdidos me aparece a ata do lançamento da pedra fundamental do Edifício "CRIS

TO REI", que ficava situado aí na Marechal Deodoro, ao lado da Igreja São Sebastião, e a demolida

antiga igreja, no morro, e a residência dos padres. Quando de sua .corrclusâo serviu para inúmeras

'atividades, dentre as quais lembro, como sede do Grêmio da Juventude, de biblioteca que a Prefeitura

doou, quando ela saiu do prédio na Praça Ângelo Piazera, de cinema e teatro itinerantes, outras
atividades como de igreja, durante o período de construção da atual e atividades do Colégio Marista

São Luís, reuniões de pais e mestres, festas de várias naturezas, inclusive uma de. que lembro muito

bem, quando o irmão Marista José adentrou no meu escritório, na Marechal Deodoro, 130, convi
dando-me para servir de professor da então recém-fundada Escola Técnica de Comércio São Luís,
que ocupava as instalações noturnas do colégio. E mais, ao se despedir, o irmão-diretor me convida

para fazer a aula inaugural do novo curso, que lotou todos os espaços do Salão Cristo Rei, com o

comparecimento do alto mundo administrativo do Município, o juiz de Direito da Comarca, vereado
res com o seu presidente da Câmara, professores e profissionais liberais que iriam lecionar as matérias

do curso. Por 20 anos lecionei ali.
..

Cedo descobri as intenções dos irmãos Maristas, e andaram certo na sua missão, proporcionando aos

alunos de permanecer em Jaraguá do Sul, o que os pais tinham que prover em outro estágio em

Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre.
'

Os cursos clássico e cientifico, que eram intermediários para o ensino superior, não existiam nesta

região, mas com o ensino técnico comercial supria aqueles cursos e acabavam chegando aos cursos

superiores e se formand; nas mais diversas profissões que desempenham com competência, milhares
deles bem-sucedidos na vida.

Como estas considerações ficaram milito extensas, na semana que vem vai transcrita a ata que deu

corpo ao "Cristo Rei". Até lá.
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Casas

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

1500m2, por sítio.
Aceita-se terreno ou

caminhão. Tratar:
371-5640, com Sérgio.

VENDE-SE - casa de
madeira para retirar do
local (já desmontada).
Valor a combinar.
Tratar: 9104-6421, com
sr. Almeri.

BARRA VELHA aluga-se
casa. Tratar: 370-9282.

ÁGUA VERDE - vende-se
somente para particular,
área industrial de 5.000m,
naBR 280, próximo Posto
Marcolla, R$ 55.000,00,
parcelados, sem juros.
Tratar: 9963-9445.

VENDE-SE próximo
Unerj, uma ótima
casa de alvenaria,
com 4 quartos, bwc,
sala, copa, cozinha,
lavanderia, garagem,
com piscina infantil,
anexo galpão com. de

gOm, com escritório.
R$ 45.000,00 a negociar.
Tratar: 9102-6925 'ou
371-6069.

VILA LALAU - vende-se
sobrado com 156m2• Rua
Bernardo Dornbusch,
2021. Terreno de esquina.
Tratar: 370-1777 ou

9112-4110, com IIson.

VENDE-SE OU TROCA-SE
casa em Nova Santa Rosa

PR, por outra em Jaraguá.
Tratar: 276-3257.

VIEIRAS - Aluga-se casa

mista, próx. bebidas
kienen, com 3 qtos, toda
murada. R$ 220,00.
Tratar: 9104-4588.

JOÃO PESSOA - Vende-se
ou troca-se casa, no

Condomínio Dona Benta.
Terreno com 250m2 e

casa de 60m2• Valor R$ ,

9.000,00 + 32 parcelas.
de um salário mínimo.
Aceito carro em troca.

Tratar: 9997-7184, com
Celso.

BARRA DO RIO CERRO -

Vende-se casa de alv.; com
120m2• R$ 38.000,00,
aceita-se carro no valor.
Tratar: 370-8782.

VILA LALAU - Vendo casa

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

,empregos

Fácil anunciar
Anuncie pelo telefone: 371·1919
E-mail: correiodopovo@netuno.com.br
Centro: Rua Cei. Proc. Gomes, 246.

GUARAMIRIM - Vende-se
uma casa na Rua Estrada
Bananal do Sul, em frente
a ponte pencil, a casa
mede 5x7, o valor é de

R$ 1.200,00, ou a

combinar. Casa de
madeira para retirar do
local. Tratar: 9962-3146,
com Linda ou Felipe. A
dona da casa é a senhora

Adelina, mais conhecida
como Ina. ,

ALUGO quarto' em
residência para moça.
Tratar: 372-1721 ou

9122-9867.

PARANÁ - Vende-se casa,

próximo de Cascavel,
troca-se por casa em

Jaraguá do Sul, aceita-se
carro, terreno no negócio.
Tratar: 371-9526 ou

9118-3909, com Daniel.

BARRA DO RIO CERRO -

Vende-se casa de alvenaria
com 120m2, situada na

Rua Erwin Doege, 71.
Valor R$ 38.000,00, aceita
carro no negócio é financia
até R$ 15.000,00.
Tratar: 379-8782 ou

9991-7544"com Claídes
ou Vanderlei.

CENTRO - Vende-se ó
casa de alvenaria cor/,·
180m2, com i' suíte?" 3
quartos +

dependt-n
raso

R$ 60.000,00. Tra ar:

371-6238.

Oportunidades de negócios
o seu anúncio de linha poderá ser repetido na

próxima edição, mediante seu pedido. '

Fechamento do CLASSIMais:

Segunda, Terça e Quinta-feira, às 12h.
. SANTO ANTÔ�IO - Vende
se uma casa, com cerca

de 120m2, garagem p/2
carros, 3 quartos, sala,
cozinha, 2 bwc,
lavanderia, churrasqueira.
Ou troca-se por uma
camionete. Tratar: 276-

0070, com José.

PiÇARRAS - Vende-se
casa em Piçaras e aluga
se uma casa para verão.
Tratar: 373-2183, com
Rosilene.

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

VILA BAEPENDI - Vende-se

apto com 134m2, localizado
na Rua Bernardo Dornbusch,
590. Ed. Mariana Cristine,
com 3 quartos e demais

dependências. Valor
R$ 55.000,00, aceito
terreno com entrada até

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

JARAGUÁ ESQUERDO -

Vende-se casa com

140m2, construção nova,
no loteamento Versalles.
Com suíte, 2 quartos e

demais dependências,
com garagem 2 carros e

Churrasqueira.
Tratar: 9975-4135.

BARRA VELHA - Vendo

propriedade no centro do
bairro São Cristóvão, 400m
da praia central. Rua
asfaltada, terreno de

esquina, com 1 casa de

alvenaria, c/90m2, 3 qtos,
sala, cozinha, bwc e

garagem. E 1 sobrado, c/ 3
pisos, ç/ 91m2, 1 sala
comercial e funcionamento,
casa residencial c/ 2 qtos,
sala, cozinha, bwc, c/
sacada, lavanderia, área
aberta e acabamento em

geso, Aceitamos carro ou

propriedade como parte do

pagamento. Tratar: (47)
456-0635, com Nelson.

SC�ROEDER-Casaem
alvenaria, nova, c/280m2
área construída, garagem -

p/ 3 carros, churrasqueira,
piscina 6x3"canil,
lavanderia, copa/cozinha,
sala, 1 suíte + 1 qto + 2
bwc (com balcões e box
Santa Marina, metais docol
mono comando), com
aquecimento central.
Terreno 700m2•

,

R$ 50.000,00, aceito carro

no negócio, ou contra
proposta. Tratar: (47)
449-0878 ou 9975-7821.

VILA LENZI - vAd,e-seuma casa ba� de

alvenaria, contendo 3

quartos, 2 bwc, sala,
cozinha, garagem,
lavanderia grande com

churrasqueira. Área do lote

468m2, e a área da casa

de 118m2• Tendo também
no mesmo terreno uma

meia-água com 3 peças de
alvenaria. R$ 55.000,00.
Tratar: 372-0815 ou no

endereço R. Arquimedes
Dantas, 151.

BARRA VELHA - Vende-se
ou aluga-se sobrado, com
3 qtos, 2 salas, 2 bwc,
garagem e Churrasqueira.
Tratar: 370-7441 ou

9905-3941.

SÃO FRANCISCO DO SUL -

Vende-se uma casa na praia
de Enseada, contendo 3

quartos, 2 bwc, 1 sacada,
área de churrasqueira, toda
murada e demais

dependências. Aceito carro

ou casa em Jaraguá.
Tratar: 372-2772 ou

371-3708, com José
Carlos.

BARRA VELHA - Vende

se, mista, cj 190m2• ,

R$ 28.000,00. Tratar:
376"1804, com Lauro.

Apartamentos

SANTO ANTÔNIO -_Vende
se apto em construção,
'com 2 quartos, garagem,
churrasqueira e salão de
festas no Residencial
Jardim das Mercedes.
Entrada de R$ 8.000,00
mais meio cub por mês.
Tratar: 370-7698, com
Vilson.

PRECISA-5E de moça para
dividir apto., não precisa
ter móveis, somente o

quarto. Tratar: 371-8354,
com Lia, horário
comercial,
ou 372-0984.

VILA RAU - Vende-se apto.
R$ 16.000,00 + financ.
Caixa Exonômica Federal,
ou troca-se por terreno.
Tratar: 370-0816,
com Silmara.

Terrenos

VILA LENZI - Vende-se

próximo a Paróqula
.

Evangélica Apostolo Paulo,
um excelente terreno de

408m, todo murado,
com rua.de asfalto em

ótima localização.
R$ 20.000,00, aceita-se
carro. Tratar: Rua dos
Escoteiros 114.

PiÇARRAS - Vende-se
terreno de esquina, com

392m2, bem localizado,
preço ocasião. Tratai
370-0670.

JARAGUÁ ESQUERDO -

Vende-se terreno no Lot.
Versalles II, na Avenida
principal, asfaltada com

15x40, 28 de fundo

(604m2), na Rua João
Batista Rudolf. Valor

R$ 35.000,00, aceita-se
carro. Tratar: 370-1202.

SCHROEDER - Vende-se
terreno p/ chácara, área
4.300m2; próximo a usina
do Bracinho em Schroeder,
com nascente para água,
luz, ótimo investimento.
Tratar: (47) 3025-4549 ou

453-1023.

PORTOCRED
Empréstimo Pessoal

De 200 atê 3.000 Reais

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

Não fechamos para aImOfo
\

I-R-u-a-G-e-',-P-ro-co-'.zz:-t/-ezz:z: 370-0417 '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Terrenos

SÃO FRANCISCO - Vende
se terreno na praia do
Erwino. Valor R$ 3.000,00.
Tratar: 376-0681, com
Onilde.

VILA lENZI - Vende-se 2

terrenos, com 429m2 cada.
Valor R$ 25.000,00 cada
ou troca-se por apartamento
pronto e quitado.
Tratar: 372-1220.

CENTRO - Vende-se terreno
no Centro com 622m2, com
galpão de 135m2, todo
murado. Valor a combinar.
Tratar: 371-9157.

RIBEIRÃO GRANDE ,

Vende-se terreno com

1350m de fundo por 110m
de frente, equipado com

casa, rancho e área para
arroizeira plantada, em
frente a Igreja Nossa
Senhora Aparecida.
Valor R$ 70.000,00.
Negociável. Tratar:
371-4332 ou 9103-8111.

CZERNIEWICZ - Vende-se
terreno na Rua Henrique
Marquardt, com casa de
alvenaria. Valor R$18.000,00.
Tratar: 9991-0744.

ILHA DA. FIGUEIRA -

Vende-�e, terreno cj
670m2, à 500m do Salão

Vitória, preço especial R$
7.000,00, por motivo de

doença. Tratar: 9104-4588.

CENTENÁRIO - Vende-se
terreno 35Pm2, Jardim São

Francisco, na Rua principal
do loteamento. Tratar:
371-8116.

VilA lENZI - Vende-se

urgente terreno, cj 4,93m2-
R$ 11.500,00. Tratar:
9979-9970.

CZERNIEWICZ - Vende-se
terreno na antiga Tifa dos

Pereira, na Rua Henrique
Marquardt, perto da Gruta

Perpétua do Socorro, com
40.000m com 2 correntes
de água, 1 pastagem de
5000m. R$ 25.000,00.
Tratar: 371-7341.

VENDE-SE escritório no

centro de Jaraguá do Sul,
com clientela 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, 2º 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 Reinaldo �

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.

INSTALAÇÃO - vende-se,
para loja de moda jovem, na
Mal. Deodoro, 903. Poderá
permanecer no ponto.
Tratar: 372-2502. "

lOCADORA - Vende-se,
Vila Lenzi, ótimo ponto.
Tratar: 275-3937.

CENTRO - aluga-se 2

salas, na Av. Mal. Deodoro
da Fonseca, 889, próx.

� Hospital São José. Valor a
combinar. Tratar: 370-1186
ou 372-1976"çom Marilsa.

RIO CERRO - Vende-se

sítio, com área a escolher
de 20.000 a 30.000m2,
Tifa União, próximo
Transportadora Marquardt.
Tratar: 392-3052.

VENDE-SE - chácara com

80.000m2, possuindo casa
de 2 pisos, alvenaria,
lagoa. Tratar: 9113-9337;
com Vera.

VENDE-SE - excelente área
de 20.000m2, local
aprazível, com
infraestrutura, privacidade,
junto à natureza. Apenas
5km do centro.

Documentação 100% legal,
venda direta cj prop.
Tratar: 370-8563 ou

9975-0102, ligar somente
particular. 'Interessados
R$ 40.000,00

VENDE-5E - área de

20.000m2,junto à natureza,
riacho, lagoa, verdadeiro
paràíso, com chalê suíço,
85m2, 1 qto, 1 suíte e

demais dep., antena
parabólica, telefone, galpão
de 40m2 novo, area pj
q�iosque, etc. Apenas 5km
do centro. Tratar:

370-8563 ou 9975-0102,
somente particular.
'R$125.000,00

VENDE-5E um sítio com

104.000m2 à 1.50'om da
Praia. Tratar: 373-2183,
com Rosilene.

emp.regos
PRESTO SERViÇOS -

torno e mecânica em

geral. Tratar: 371-5640.
Oferta

PRECISA-5E de ajudante
de metalúrgica para serviços
gerais, com a idade de 18

anos, sexo masculino.
Tratar: 275-2364.

SERViÇOS GERAIS -

Senhora oferece para
trabalhar de diarista,
jardinagem. OBS: Está
passando necessidades.

Tratar: BR 280, km 70,
próximo motel CQ Sabe,
segunda rua ao lado

esquerdo, última casa.

Procura

OFERECE-5E - enfermeira

profissional, com registro no

Corem, experiência com

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

SERViÇOS JARDINAGEM
- Tratar: 9104-5332, com
Inésio, das 12 as 13h30
ou a noite .'

CONTADOR
Escritório de Contabilidade precisa de Contcdor -

Admissão como Empregado ou sacIo

Enviar Currículo ou proposta para:
Contador - Rua João Gesser, 45 - Amizade

89251-907 - Jcrcquó do Sul - SC
E-mail: cont.sul@terra.com.br

RAPAZES ESENHOR!
PARA �LAçAg,{R,,EPARO,SLINHAS TEE�S;"A�O
TREINAMENTO iPREPARkT�'U
EM NOSS�cÁMPO DE PROV�
CO&í'lNCAMINHAMENTO A�

EMPREITEIRAS, UlTIMAS VAGA�'
&M4I \

Interessados comparecer n
JARAGUA: Marechal Deodof,

KARLACHE COM. E IND.,
TEXTIL LTOA.

CNPl nO 72.285.547/0002-72
Insc. Est. 252.739.116, declara que
foram extraviados notas fiscais.

Aidf - 052326195 NF. Mod. 02 Série
Dl ° 000.651 a 000.700

Aidf - 051387328 NF. Mod. 02. Série
Dl nO 000.001 a 000.064

RHBrasil - Recursos Humanos do Brasil
Rua Preso Epitácio Pessoa, 383 - Centro

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

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

ENCAMINHAR CURRícULOS PARA O E-MAIL: corlo@rhbrosil.com.br PARA AS SEGUINTES VAGAS:

SUPORTE TÉCNICOFonnocõo em Témko em Eletrônk� Belromecânico ou Tdecomunkoções. Hob�idode com insloloções
de lelefonio e infonnálico.

'

_

SUPERVISOR DE MANUTENCAO Minimo fonnocõo lémico. Necessário lideronço, hobilidode poro negocioçõo,
conhecimenlo em recrulomenlo e ,elecõo, infonnálico básico. .

�

SUPERVISOR,DE MARKETlNG Fórmocõo em Adminislrocõo, �referenciolmenle. Vivêndo no áreo de morkeling.
VENDEDOR TECNICO Preferendolmenle 'com formocõo em fogenhorioMecânico. Experiêncio em vendos no segmenlo
de borrorhc ou ofins. .'
ESTAGIARIA Necessário eslor cursondo Ensino Superior.
PROJETISTA Experiêndo em molrizes poro pradulos do linho oulomobilislico.
ESTAGIARIOIA} Necessário estor cursoooo foculdade e experiêndo ou conhedmenlo no áreo finonceiro (conlos o pogor
eoreceb",J.
PROGRAMADOR DE COMPUTADOR Experiêncio em desenvolvimenlo de sislemo poro áreo de cuslos e conlábtl.
PROGRAMADOR PE COMPUTADOR Conhedmenlo no linguoqem de progromoçõo DATAFlEX.
PROJETISTA DEMAQUINAS Formocõo Témico emMecânico. Conheamenlo ém desenho lécnko mecânko, ioslrumenlos
de melrologio, infonnálico AUTO CAD' e SGE.
AGENTE DE VIAGENS Experiêncio comprovado com o Sislemo Amadeus.
VENDEDOR INTERNO Cooheciinenlo em Infonnírtico e Inlemel, Técnicos de Vendos, Molemálico Anonceiro e

Melolurgio. ,

TECNICO EM INFORMATICAConhecimenlo emWEB, Designer, HTMl, Jovos<ripl, Jovo (se possivel), Pholoshop, SQL
(preferendolmenjeJ. •

AUXILIAR QUIMICO TEXTIL Com formocõo ou ex�eriêncio mínimo de dois onos.

SUPERVISOR/ PLANEJADOR DE FEItRAMENTARIA Necessário experiêncio no funçõo.
ENGENHEIRO CIVIL Com experiêndo de um ono em conleiro de obros e com disponibilidode poro viogens constonles.
ESTAGIARIO Conhedmenlo em onálise de custos de produçõo.
CRONOMETRIST4 Com experiêndo em melolúrgico.
AUXILIAR CONTABIL Experiêncio em es<rilório de conlobilidode de no mínimo um ono e com 2' grou complelo.
OPERADORES DE TELE·MARKETlNG Necessário experiêncio comprovodo de seis meses.

AUXILIAR DE COMPRAS Necessário 2' grou complelo. Deseiável experiêncio.
ATENDENTE DE VENDAS Cursondo ou fonnado em Técnico Belrolemiro.
FERRAMENTEIRO DE BANCADA (om experiêndo comprovodo.
FRESADOR FERRAMENTEIRO·Necessário experiêncio no áreo.
ENGENHEIRO CIVIL (om experiêncio em construcõo de pré-moldados.
ENGENHEIRO CIVIL Com experiêncio em estrulúros melálicos.
ASSISTENTE SOCIALCom experiêndo poro desempenhor olividodes no áreo de servico sociol em empreso.
ENGENHEIRO MECANICO Superior complelo e experiência com Aulo Cod, ISO 9000 e 14000. Poro proielor e

ocom'ponhor inslolocões induslrio�.
ANALISTA DECAkGOS E SALARIOSSuperiorcomp�lo. Experiêndo em remuneroçõo por hobilidodes e compelêncios,
ne_g_ociucões infernos. • •••

ANALISTA DE TREINAMENTO Superior complelo. Com experiêncio. SECRETARIA BILINGUE Inglês fluenle e

Superior corDplelo. Poro ossessoror direlorio de empresa, redigir cortos em português e inglês e conlrolor ogendos,
FARMACEUTICOIA)
CONTADOR Minimo 2' grou lémico. Preferenciolmenle cursondo Superior. Com CRC e experiêncio em conlobilidode
��

.

ANALISTA COMERCIAL Com experiêndo em peços de oulo, cominhões e lrolores.
REPRESENTANTE COMERCIAL Necessário possuir empreso consliluído, veículo próprio, lelefone e fox.
VENDEDOR TECNICO Poro oluor em Fonnádo. Necessorio Superior e veículo próprio.

COMPARECER A RHBRASIL - JARAGUÁ DO SUL:

ÁREA ADMINISTRATIVA, " _

AUXUIAR ADMINIsTRATIVO PARA AREA DE MANUTENCAO Necessário conhecimenlo em mecânico e

informálico. Deseiável AUTO CAD. (C)
.'

AUXILIAR ADMINISTRATIVOConhedmenlo em co"los o receber e o pogor, cobronço, emissão de foluros, crédilo e

cobronco fluxo de coixo enlre oulros. (CJ ,

AUXIOARADIrIINIS'tilA 71VONocessário experiênoo em compros e fulufll1lOl1l0. PII'O oIucr em empresa de Gooromiin. UJ
AUXILIAR ADMINISTIIATIVO Com experiêncio em conlobilidode e residêncio no boirro Ilho do Agueiro.IJJ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE VENDAS Necessário conhecimenlo com lele-vendos e lele-morkeling. (CJ

9fl/'cW}'INLETRÔNICA. ELETROTÉCNICA OU MECATRÔNICA Formocõo no áreo. (CJ
INSTRUTOR DE INFORMATICA Experiêncio em Windows NE Ollice 1000. 'Conhecimenlo de monulençõo de
harclwrrre.(CJ , .•

INSTALADOR DE ACESSORIOS ELETRO-ELETRONICOS Experiêncio em insloloção de som, olonnes, lrovos
elélricDs e consertos de elelrânico. (CJ
MECANICO DE MANUTENÇAO Com curso lémico e experiêncio de dois anos. (CJ

. I
ÁREA COMERCIAL

.

VENDEDOR EXTERNO Necessário experiêncio e/ou hobilidode poro vendos. Empreso oferece escrilório, lelefone,
moleriol e treinomenlo. Solório + comissão. (CJ

ÁREA OPERACIONAL
SOLDADOR PTelerendolmenle experiênáo em soldo migo (C)
PINTOR PISTOLA Com experiênclO e I' prou complelo. (C)
OPERADORES DE PRODUúID Necessorio l' grou complelo ou cursondo. (CJ
OPERADORES DE,PRODIlCAO Com I' grou comy'lelo. (CJ
LAVADOR DE VEICULOS (om I' grou complelo, (JJ
MONTADOR DE MOVEIS Necessório I' grou, 'experiêncio e veículo próprio. UJ
CHAPEIRO Com experiênáo e I' grou. (J)

.

AUXILIAR DE COZINHA I' grou e experiêndo. (JJ
MARCENEIRO Experiêncio e (' grou. (JJ
PORTEIRO Poro oIuor com servicos gerois de olendimenlo, necessário I' grou. UJ
ZELADORA Com experiêncio e ), jJrou. UJ
OPERADOR DEMAQUINA DE BORDAR Vários vogos poro l' e 3'lumos. (SJ
FRESADOR Com eXjleriênáo comprovodo. (SJ
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Poro oluor como ouxilior de cozinho e limpezo. Desejável experiêndo e residêncio
nos boirros Borro do RióMolho ou proximidades, (C)
OPERADOR DE EXTRUSORA Com experiência. UJ
AUXILIAR DESERVICOS GERAIS Poro oluorcomo ouxilior de cozinho e limpezo. Deseiável experiêndo e residêncio
nos bllirros Rio do luz, Borro do Rio (erro ou �roximidodes. (CJ

. MECANICONecessiIio l'g:ou (JI11o!elo eexpeomoomm romiilões e 1roIares. Pon irOOoIJorem empresadeGucromiin. UJ
AUXILIARES DE PRODUúID hecessáno residêndo práximo 00 Portol de Joroguá. (C)
OPERADORES DE PRODllCAOCom 1'!l_rtIJ «mplelo 00 anmdo. Mlradcres de Joroguá do Sul 00 microrregião. (CJ
MOTOBOYCom molo própno e celulor. Poro fozer colelo e enlrego de documenlos. (SJ
PIZZAIOLO Com experiênáo. (SJ
TORNEIROMECANICO Com conheámenlo em inslrumenlos de medicão, leiluro e inlerprelocão de desenhomecânico.
Poro Joroguá do Sul e Corupá. (SJ

"

FUNIU/RO Necessário I' grou complelo, corteiro de hobililocão e experiêncio em confeccão de colhos e orcomenlos. (JJ
COSTUREIRA Com I' grou complelo e preferenciolmenle e'eeriêncio em cosluro de esiofodos (máquinó reloJ. (JJ
TALHADORj TALHADEIRA Preferenciolmenle com experiencio em corte de leádos poro eslofodos. (JJ
ELETIlICISTA INDUSTRIAL Experiênáo em monlogem de poinéis. (SJ .

MECANICOMONTADOR Conliecimenlo em monlogens induslriois, soklo fig (orjJônioJ, lubulocões e coldeirorio. (SJ
MECANICO DE MANUTENCAO Necessárió experienáo e l' 9rou complelo. (J).

'

CASEIROS (osol sem filhos
I
poro desenvolver olividodes doméslJCos (inlemos e exlemos). UJ

EMPREGADA DOMEST CA. (JJ

VAGAS PARA SÃO BENTO DO SUL:
MODELlSTA
SUPERVISORA DE COSTURA
RISCADOR .

Oportunidades poro empresa demáveis (estofados decooroJ. Necessário experiêncio.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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HUMANA

URGENTE

recruto e seleciono poro odmissõo

ime�ioto os s,eguintes vogas:
ÁREA PROFISSIONAL

._ Gerente de Pesquisa (3769) - Formação Superior em Engenharia Quimico/de Alimentos ou

Bioquimica
'

• EngenheiroMecíinico (3343) - 2 anos de experiênda em desenvolvimento de proietos manutencão

racionalização de linhos de produção, des�iável inglês ou alemão.
,. t

• Farmacêutico (3763)
• Engenheiro Projetista (40 13) - Curso superior em Mecânico ou Químico. Inglês fluente.
Irá projetor e acompanhar instalações industriais.
• Assistente Sociál (4015) - Curso Superior Serviço Sócial.
• Programador (4054)- Curso de Técnico em Informática, inglês técnico, conhecimento em Banco de
Dados PROGRESS e MS SQL, linguagem de programaçõo Progresso Experiência em Sofware de Gestão

(preferencialmente MAGNUS).
• Engenheiro de Produção (4071)- Formação de Engenheiro Mecânico.

ÁREA ADMINISTRATIVA
• Contabilista (3456)
• Contator (3823)- Formação superior com registro no Conselho. Com experiência no SistemaMagnus
• Encarregado de Cobrança (3915) - Experiência de dois anos no área.
• Assistente de Atendim�nto ao C/iente (400 I) - Com Curso de Economia Administracão

Engenharia Químiia ou de Alimentos. Nocões de Espa'nhol.
" ,

I
•

ÁREA TÉCNICA
• Programador de Sistemas· Programador em Delphi
• Mecíinlco deManutenção - 3 vagas (3993) (4055) (4058)- Segundo grau completo e com

cu�o de Manutenção Mecânico (SENAI). ;

,

• Técnico Eletrônico (3914) - Conhecimento'comprovado em eletrônico, som.e ví�eo.
•

.

Assistente Técnico (4073)- Formação em Técnico Eletrônico. Fará o montagem de painéis elétricos,
circuitos hidráulicos e peças mecânicas. Ter disponibilidade para viagens.

.

• Técnico em Informática (4117)- Fará o Manutenção em Hardware e Software. \,

ÁREA COMERCIAL
• Corretor Comercial (3366)· (Shopping Breithau�t)
• Representante Comercial (3577)

,

• Vendedor MC (3779f (Breithaupt) ,

• Vendedor/Demonstrador (3936)- Conhecimento em cerâmico, cálculos e proietos.'Fará proposto
de colocação de pisos.

'

• Coordenador de Montagem (4018}-Área: Construção Civil.

I
ÁREA OPERACIONAL
.• , Atendente de Açougue (Brelthaupt) (3666)
• Auxiliar de Açougueiro (Breitha�ptj (3815)- Poro Guaramirim
• Atendente de Verduras (Breithaupt) (4037) "
• Auxi/iarde Corte (3574)- Experiência mínimo de 6 meses em corte de chapo, dobro e interpretção'
de desenhos.

'

• Caixa - 3 vagas (4027 - 4028 - 4(29) - 2' Grau em informático
• Costureiras (3376-3527-3497)- Conhecimento em máquina reto, cobertura e overlok
• Cozinheiro Ch�fe (3622)
• Frentista (4025)
• ·Ferramenteiro (3927)
• Fresador (3291-3631) -ter experiência de 02 anos.

• Garagista (Breithaupt) (3866)
• Auxiliar Patrimonial (3957)
• Operador de Central (3958)
• Lubrificador de automóveis - 2 vagas (4026)- Experiência no área
• Marceneiro (3728)
• Mecíinco deManutenção (3595)· montagem de máquinas, com experiência de 6 meses (1 voga).
Mecânico (elétrico e mecânica) em veículos automotores (1 vogo). Manutenção dive� equipamentos, usinagem
de componentes, experiência de 03 anos no área (l vago).
• Mecíinico de Suspensão (3568)· Para veículos pequenos, conhecimento suspensão, bãlanceamento
de rodos, geometria, móntagem de pneus, com I' ou 2' grau. I
• Moforlsta /Operador de Guincho (333 I}
• Operador de Empilhadeira (3808)- Experiência de no mínimo três anos em Emplilhadeira Elétrica
ea gás.

.

• Soldador (3776)
• Talhadeira (3730)
• Torneiro Mecíinico (3322 - 3630 - 3449)
• Serralheiro (3829)
• Copeiro (3932)

RuaJorge Czemiewkz, ·1245 (Rua do HospitalJaraguáJ.
.

Cx. Postal 200 - CEP 89.255-00'0
Fone (47) 371-431.1 Fax (47) 275-1091

recrutamento@humana.com.br www.humana.com.br

30 ��. .�.
veículos
_Chevrolet iT I
CHEVETTE - Vende-se,
82/82, branco, gasolina,
R$ 1.600,00. Tratar: 370-
1778, ou na Rua Francisco

Hruschka, 1010, São Luiz,
Jguá Esquerdo, com
Dinarte.

CHEVETTE· Vende-se, SL
89, branco, álcool.
R$ 4.200,00. Tratar:'
370-0690.

MONZA - Vende-se, 1.8,
86,álcool, em bom estado.
Valor R$ 3.400,00.
Tratar: 371-6238.

CORSA - Vende-se, GL,
1.4, ano 95, completo -

ar e direção, com
58.000km e direção, com
58.000km. Valor a
combinar. Tratar:

275-0845, com Sra.
Maria.

S-10 DE LUXE - Vende-se,
96, cor branca, completa.
Tratar: 9997-5905.

CORSA - Vende-se, bordô,
9'4, super lindo:
R$ 8.600,00. Tratar:
370-0670.

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

BLAZER - Vende-se DLX

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

CORSA" Vende-se: Wind

Super, 95, c/ ar quente e

frio, desemb. e limpador
traseiro. Em perfeitó estado
de conservação. Documento
pago até final de 2002.
Valor a combinar.

Tratar: 9104-4522.

, CORSA - Vende-se, GL

1.6, 98, 4 portas,
vermelho perotízado, rodas

.

de liga leve, trava elétrica
e alarme. Único dono,
excelente estado
de conservação. Tratar:
372-0879. ou 99�3-813�.

CORSA - Vende-se, Wind,
96, 2p, com opcionais.

.

R$ 10.500,00.
Tratar: 9118-2725.

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

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

9973-5158.

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: 9122-1157
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, sedalSuper 2000, 1.0, 16V.,wTratar: 9122-9528. lr, •

ASTRA - Vende-se, 00}"2P,
bordo.Tratar: 370-3HLO.

O'PALA - vende-se,t.
SE, Compl., Gr1a�.Tratar: 370-31rJ_------,f} ---
OMEGA - Vende-se, 93,
GLS, completo. Tratar:
9975-0383 ou 370-8622.

MARAJÓ - Vende-se, 81,
cinza, barbada.
R$ 1.400,00.
Tratar: 370-0670.

CORSA - Vende-se, 96, I

prata, gasolina. Tratar:
376-1822 .:

OPALA - Vende-se, 78,
cinza metálico, em
perfeito estado de

conservação. Valor
R$ 1.600,00 negociável.
Tratar: 371-4758. \

PICK UP S-10 - Vende-se,
Delux 4.3, 98, prata,
compl., gasolina. Tratar:
376-1822.

'

'MONZA - Vende-se, 92,
SL/E, 4p, completo. Torro,
apenas R$ 7.800,00.
Tratar: 276-3223.

VECTRA - Vende-se, 97,
2.0, GL, completo,
branco. Tratar: 371-5343.

KADETT - Vende-se, 94,
GL, dir. hidr. + trio eletr.
Tratar: 273-1001.

KADETT - Troca-se por'
carro de maior valor, 92,
GSI, 2.0, completo,
amarelo. Tratar: 9903-
0813, com Nei.

KADETT - Vende-se, 91,
vidro elétrico, espelho
elétrico, volante
escamuteavel.

R$ 4.000,00. Aceito I

carro e moto-de
menor valor. Financio o

restante. Tratar: 370-

7703, com Ademilson.

CORSA SEDAN - Vende

se, 97, 4p, tava elétr.,
banco elétr., completo.
Tratar: 273-1001.

CARAVAN - Vende-se, 81,
vérde metálico, ótimo
estado. R$ 2.500,00,
aceito carro de menor

valor. Tratar: 9111-3768.

D-20 CONQUEST - Vende

se, 95, branca, drive trubo
de fábrica. Oferta
R$ 30.000,00.
Tratar: 273-1001.

MONZA - Vende-se, 90,
SL/R, 2p, cinza. Tratar:
371-4225.

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

TEMPRA - Vende-se, 16V,
Ouro, ano 95, verde met.,
completo. R$ 12.000,00.
Tratar: (47) 3�4-2016.

FIORINO - Vende-se, 96/
96, furgão, impecável,
branco. R$ 8.000,00. "".

Tratar: 370-7299 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 ELX, 95,
4 portas, bordô, completo,
com ar condicionado.

Tratar: 9102-8213 ou

275-3248, com Albert.

UNO - Vende-se, 1.3, 89,
branco, gasolina. Tratar:

371-53�3.

UNO - Vende-se ou troca

se, turbo, 94, preto.
Tratar: 99�3-9966.

PALIO - Vende-se, ED, 98,
4p, dourado, travas
elétricas, rodas de liga ..

Tratar: 371-5343.

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

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

UNO - Vende-se, CS 1.3,
.89, ótimo estado. Valor

R$ 4.500,00, aceito
moto. Tratar: 373-0131.

', PALIO - Vende-se, 16V,
4p, completo, 96.
Valor a combinar. Tratar:
371-0742.

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.

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

Tratar: 9122-1157 ou

372-2402.

PALIO WEEKEND - Vende

s�, 2000, vermelha, ar .

condicionado, direção, trio
elétrico, air bag duplo,
completa. Tratar: 9113-
1011, com Jaime.

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

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: 372-0663, com
Solange ou Rogério.

PALIO - Vende-se,. EL, 9,7"
1.5, 4p, vermelho.
Tratar: 370-3113.

PALIO - Vende-se, EDX, '98"
4p, cornpl., azul, gasolina.
Tratar: 376-1822.

PICK-UP FIORINO -

Vende-se, 95, 1.0, rodas
liga, verde metálico.
Tratar: 9903-2936.

PALIO - Vende-se, 98, ED,
prata, ar quente, limp.
tras. R$ 10.700,00.
Tratar: 273-1001.

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 emhorário comercial

(47) 369-550 I. Rua JoséManoel Serpa,
135 - Centro - Porto Belo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4 CORREIODOPOVO

--�

CLASSIMais TERÇA-FEIRA, 22 de ':,meiro de 2002

UNO - Vende-se, 96, EP

1.0, 4P, vermelho. Tratar:
371-4225.

UNp - Vende-se, 90, 1,.6
R, branco, vidro elétr.
R$ 6.300,00 ..
Tratar: 273-1001.

UNO - Vende-se, 90, S

1.3, 2P, vermelho.
Tratar: 371-4225.

UNO - Vende-se, 95, CS,
ar cond., vlcrc/trava elétr.
R$ 8.600,00. Tratar:
273-1001.

RANGER - Vende-se, XLT,
.4.0, 99, c/ 34.000km, c/
_ gás natural. Valor + financ.
Tratar: (41) 9996-2525.

F-l000 - Vende-se, 93/94,
gabine dupla, vermelha,
diesel. Tratar: (48) 631-
8000 ou (48) 9987-8041,
com Gavin.

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

I \ -

I'

r

VERSALHES - Vende-se GL VERONA - Vende-se', 90, LX, lOGUS - Vende-se, GU, 95, FUSCA - Vendé-se, 70, KARMAN GHIA - Vende-se,
1.8, ano �5, cor prata. 1.6, gasolina. R$ 2.150,00 completo, com ar- .oríginal. Tratar: 370-3062. ano 70, cor ve&fl1elho,
Completo menos ar. + prestações. Tratar:

I condicionado, direção motor 1.600. Tratar: 275-

Valor a combinar. 376-1772. hidráulica, trava, vidros GOL - Vende-se, CU, 1.6, 1444, com Marcelo.

� elétricos, desemb. Tras.,
� .

Tratar: 370-4430. 96/96, a gasolina, rodas de I

FIESTA - Vende-se, 95, 1.0, alarme,'aros liga leve, com liga leve, aparelho de CD, ,PARATI - Vende-se, 1.6
F-l000 SS - Vende-se, SS, 2P, vermelho. � engate, ótimo estado. cor' branco. Ótimo estado. MI, 97, Branca. Tratar:

93/94, diesel, cabine Tratar: 371-4225. . Tratar: 371-9311. Valor R$ 10.000,00. 370-3110.

estendida, motor MWM, Tratar: 371-2738 ou
-

direção hidraulica e !'V1USTANG - Vende-se, '95, FUSCA- Vende-se, 74, 9975-2328, com Jaison. GOL - Vende-se, MI, 97,
81.000km, com vários GT� V8, convêrsível, couro, branco, em ótimo estado. branco, gasolina.
acessórios. Tratar: banco elétr., completo. R$ 1.400,00 à vista. PASSAT - Vende-se, 81, Tratar: 376-1822.

I •

370-0133 ou 9973-0559, Tratar: 273-1001. Tratar: 373-0919, com Lia. vermelho, em bom estado,
com Sr. Gavin. R$ 1.800,00. Tratar: GOlF - Troca-se, 95, GT,J,

VARIANTE - Vende-se, 76, 9122-1157 ou 372-2402. completo, por carro de

ESCORT - vende-se, SW, 4 ' azul, em bom estado. R$ menor valor. Tratar:

portas, ano 97, completo. 900,00 à vista. Tratar: SANTANA ,QUANTUM - 273-1001.

Valor R$ 17.000,00 ou 373-0919, com Lia. Troca-se, 87, ótimo estado

troco por carro de menor PARATI - Vende-se, CL 1.8, conservação: Motor novo, PARATI - Vende-se, 92, CL
valor. Tratar: 370-0581 ou 94, bordô, gasolina. Tratar: PARATI - Vende-se, CL .16, por Fíorino 89/90, em :1.8, 2P, bege.
9102-+413. .371-5343. 2000, cor branca, com ótimo estado. Tratar: , Tratar: 371-4225:

direção hidráulica. Tratar: 9903-0006.

VERSALHES - Vende-se, PA'RATI- Vende-seCl, 1.6,
'

371-5.303: FUSCA - Vende-se, 80,
94, azul. Excelente estado 90, azul met., gasolina. �

I

GOL - Vende-se, MI, 97, amarelo claro. R$ 2.700,00.
de conservação. Tratar: Tratar: 9905-2848. SANTANA QUANtUM - branco, impecável. Valor Tratar: 370-9384.

.

')

372-3388 ou 9973-9643, Vende-se, 91. Valor R$ 8.000,00 +24x R$
com Tereza. GOl - Vende-se, CL 1.6, 88, R$ 4.000,00 entrada + 170,00. Tratar: FUSCA -_Vende-se, 77,

prata. Tratar: 371-5343. parcelas de 195,00 (12 9117-5788, com Aloir. bege, ótimo estado, com

ESCO�T - Vende-se, XR3, parcela só em fevereiro). aro esportivo. R$ 2.500,00.
88, conversível, vermelho, GOL - Vende-se, CL 1.6, Tratar: 373-2563. GOL - Vende-se, geração III, Tratar: 370-3545, com

completo, ar, rodas 15. 92, branco, gasolina. ano 99/00. Completo 1:0, , Valdinei.

Tratar: 9903-2936. Tratar: 99p3-2936. GOL - Vende-se, 1000, 95, 16V, 4 portas. Valor a
, \

bege. Valor R$ 7.500,Oq-: combinar. Tratar: PARATI - Vende-se, 99,
ESCORt" Vende-se, 98, GOL- Vende-se, CL 1.6,' Tratar: 373-3298, com 9111-6878. 1.0, 16v, 4p, branca,
SW, verde. Tratar: 89, cinza, gasolina. Tratar: Pedro. completa + ar cond. e rodas

370-3,113. 9905-2848. FUSCA - Vende-se, 1300L, liga leve,alarme e som,
\

PASSAT POINTER - Vende- . ano 80, branca. Em ótimo com 37.000km orig, _e
PAMP4 - Vende-se, 90, SAVEIRO - Vende-se, CL, se: 88, 1 •.8; álcool, preto. estado. R$ 2.800,00. seguro total e IPVA pagos.

f'

�3. Valor R$ 6.000,00. R$ 5.000,00. Tratar:' (47) Tratar: 9104-7873 ou R$ 19.000,00. Tratar:1.8, gasolina, com capô de i

fibra. Tratar: 376-1772.
. �atar: 9902-8433. 379-1062 ou 9963-5090. 9122-9867 . 370-85630u,9975-0102.

. '

� <,
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Gol Plus 16V 4P

R$18��,51. .

.....�

*

i

�

�
\

Polo Classic 18

Cód.: 9,E23D4PP2
ChaSiÜ BAW ZZZ9EZ2A62264B-

ACARAGUÁ É A ÚNICA CONCESSIONÁRIA A DISPONIBILIZAR 13 VEíCULOS COM PREÇO pE FÁBRICA.
É isso mesmo, a Caraguá está vendendo pelo mesmo preço que comprou e, alguns veículos, até mais barato.

E então, é ou não é a sua chance de começar o ano dando partida em um ótimo negócio?

CARAGUÁ
.:

Horário de
atendimento:

De segunda a sexta: !Ih às 19h
Sábados: 8h às 12h

Fone: (47) 371-4000
Jaraguá do Sul

R$ 28.770,80*

Coo.,5XllN4PAQP4P
Chasai: 9BW CA05X32P021490

�.,Banco VoIkswagen _

ENTREGAMOS
ONDE VOCÊ
ESTIVER*e Con.6rcio Nacional Volkswagen

(,

Gol Plus 16V 4P (coo. SXllN4PAQP4P): preço promocional à vista a partir de R$18513,51. Polo dassic 18 (cód. 9E23D4PP2): preço promocional à visto a partir de R$ 28.770,80. Sobre o preç:o base de cada veículo serõo adicionados os valores de frete, PIS/COFINS e revisõo de entrega. Promoçõo válida enquanto durar o estoque.
Fotos meramente ilustrativas. Estes veículos estão em conformidade com o PROCONVE - Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores. Distância máxima de 200 Km a contar da Concess:ionária.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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BUGGE - Vende-se, 99,
cor azul. Valor a combinar.

Tratar: 370-9282.

, AUTO-CROSS - Vende-se,
chassi VW, torro, apenas
R$ 800,00. Tratar:
9975-2522.

PEUGEOT 504 - Vende-se,
95, diesel, branca, Tratar:
9975-2522.

MAZDAMX3 - Vende-se,
95, GS, 1.6, 16V, 3p,
preto. Tratar: 9903-0813.

MERCEDES 1113 - Vende

se, 87, com direção hidr.,
rodoar, ótimo estado de

conservação. R$ 20.000,00.
Tratar: 370-2328.

Motocicletas

SCOOTER - Vende-se,
modelo super Fifity (marca
sundow), ano 96. Valor R$
1.300,00 negociável.
Tratar: 370-8271 ou 9953-

0413 com Genilso.

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

financ. de R$ 1.500,00
entrada mais 36 vezes

'

R$ 273,18. Tratar:
9111-5064.

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

MOTO CBX 250 - Vende

se, Twister, ano 2001/
2002. R$ 4.000,00 entrada

e assumir 15 prestações
fixas de R$ 285,56. Tratar:
373-0642, com Emerson.

TITAN - Vende-se, 97, cinza,
gasolina. Tratar: 376-1822.

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

CG TITAN - Vende-se, 98,
azul metálica. R$ 2.800,00
ou 36x R$ 118,00. Tratar:
9111-5064.

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

CG - Vende-se, 84, verm., ótimo
estado. R$ 1.150,00. Tratar:
372;0391 ou 9965-8875.

MOTO DT 180 - Vende-se,
83, preparado para trilha.

R$ 1.000,00, em ótimo

estado. Tratar: 9122-1157

ou 372-2402.

HONDA - Vende-se, NX400
Falcon, 00, Tratar:
9975-0383 ou 370-8622.

MOTO - Vende-se, CBX
200, 2000, preta. Valor
negociável. Tratar:
373-1580, com Marli.

MOTO RP 350 - Vendo, 88,
em bom estado, cor 'branca
e vermelha. R$ 2.500,00,
aceito troca. Tratar:

372-2402, com Marcio.

CBX 200 - Vende-se ou

troco, com 9.QOOkm. Valor

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

AGRALLE - Vende-se, pronta
para trilha, em perfeito estado,
ano 93. R$ 1200,00.
Tratar: 372-2402.

SUZUKI - Vende-se, 76,
verm., motor, caixa e pintura
novas. Tratar: 370-1724.

EMPRÉSTIMOS

Outros

,Funcionários públicos em geral,
�_ aposentados, pensionistas estaduais,

municipois e assalariados em geral:
Com desconto em folha

oumequepré.
Sem limite de idade, sem SPC ou

serosa para desc. folha.

Rua João Planínschek, 293, sala 6

t:J
CAPOTA DE FIBRA -

-

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

CAPOTA DE FIBRA - Vende

se para Courier, nova. R$
600,00. Tratar: 376-1289.

JOGO DE RODAS - Vende

se, aro 13, rOQ,ão para Ford,
nova. R$ 300,00. Tratar:
376-0228.

MOTOR - Vende-se, poupa
Yamaha, 28 cv.

Valor R$ 1.300,00.
Tratar: 371-7035.

LANCHA - Vende-se, Marajó
16 motor Everude 35, nova,
completa. Valor
R$ 8.700,00, aceita-se
troca. Tratar: 370-2227 ou

9975-1804.

JOGO DE RODAS - Vende

se, aro 16, marca BBS,
com pneus. Valor

R$ 1.200,00. Tratar:
275-2466, com Marcio.

COMUNICADO
A ASSOCENTER - Associação de Moradores do Centro de Guaramirim,
convida os moradores do centro de Guaramirim, especialmente os

residentes à Rua 28 de Agosto, entre a Rua Ernesto Pisella e Agostinho ,

Valentim do Rosário, da Rua Antonio Zimmermann, Alfredo
_ Zimmermann, Silveira Júnior e Rua João Butschardt, entre o Hospital

Municipal e BR-280, para reunião a realizar-se no dia 22 de janeiro às

19:30hs no Restaurante Avenida.

ORDEM DODIA:

1 - Projeto de Lei Complementar que institui Contribuição para o Custeio
dos Serviços de Iluminação Pública-COSIP e de outras providências.

2 - Assuntos de interesse dos associados presentes.

Guaramirim, 16 de janeiro de 2002

Osnildo Barlel
Presidente da Assocenter

COMUNiCADO
A empresa Renato

Tomelim - ME, informa
que solicitou junto à

FATMA, renovação da
Licença Ambiental de

Operação (lAO)
referente

Processo DNPM

815.106/99,
localizada

no município de
Guaramirim/SC.

VENDE-SEUMA
lANCHONETE NO

CENTRODAODADE,
'com ótima clientela.
Valor R$ 15.000,00.
Aceita-se terreno
em Três Rios do
Norte como parte
do pagamento.

Tratar: 275-0606.

!Ira. GRUPOS GERADORES

1Ví&�i.S DE ENERGIA
"Vendo "Loccçõo

Irmáq�in�s Indústria "Conserto .Montagem
e ceméreíe Ltda.• ME .

(471371-9421
. 9952-1838

,I!

www.irmaquinos.cjb.nel

R. CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1651 - Centro - Jarilguá do Sul

Trabolhomos com vendas e consertos:
• Molares Estacionários • Motossera
• Lova Jato • Rocadeira
•Aspirador • Mótobombas
• Compressor, etc... • Entre outros...

* Assistência 24hs

Rua Reinaldo RCI.I, 806,
sala 4 - Centro

Jaroguá do $UI - se

DALTIFlRA LIMPA FOSSA'

- Orfamento sem compromisso --

* Limpeza de fossos; _* Desentupimento de canos, pios, ,

banheiros e caixa 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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lfíDEOGAME - Vende-se,
olaystatton + 2 controles

analógicos, 1 memory card,
38 CDs de jogos e 4 meses

I de garantia. À vista R$
350,00. Tratar: 9975-

I 1517, cf Benício.

SCANNER - Vende-se, genius
colar SE, de mão, à vista

R$ 70,00. Tratar: 997,5-
1517, Cf Benício.

KIT COMPLETO - Vende-se
. (curso) para memorização
megah1emory.
À vista R$ 80,00: Tratar:

1 9975-1517, cf Benício.

TELEFONE - Vende-se,
motorola digital (primeiro
modelo digital lançado) + 1

duplo carregador de bateria,
2 baterias 24 horas, 1

alimentador de bateria para

çarro. À vista R$ 60,00.
Tratar: 9975-1517, cf
Benlcio.

1 MESA - Vende-se, de

pimbolim. R$ 130,00.
Tratar: 370-0464.

TV - Vende-se, por R$
110,00. Tratar: 370-0�64.

ESPELHO - Vende-se, para
bwc. R$ '12,00.
Tratar: 370-0464.

CLASSIMais

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

VIDEOGAME - Compra-se,
playstatiom, em bom

-------�--. estado. R$ 200,00 entrada.
. 'Tratar: 371-6135 ou

375-2634, cf Eduardo.
BANHEIRA - Vende-se; de
hidromassagem completa,
sem uso, nova. R$ 1.000,00.
Tratar: 9102-0356.

DISCO - Vende-se, de
música alemã. 3 disco por
R$ 6,00. Tratar: 370-0�64.

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

BALANÇA MECÂNICA
Vende-se, para anál�ses em

laboratório (importada).
R$ 420,00.

)Tratar: 370-0464.

TELEVISÃO 14' - Vende-se,
controle remoto, em bom
estado. R$ 200,00.

,

,
Tratar: (47) 9114-7963. _

MÁQUINA OVERLOQUE -

Vende-se, com 7.500

pontos; marca Yamata.
R$ 900,00, aceita-se

,/televisor. no negócio.
Tratar: 370-1134-:-

ARRECADO roupas e

brinquedos para crianças
.

carentes e para os índios
do Piraí. Tratar: ;371,7341.

FORNO ELÉTRICO - Vendo,
marca fischer, usado.

R$ 70,00. Tratar: �72-06'63.
QUITINETE - Procuro

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

9101-8863, com Fábio.

PAPELARIA - Vende-se; no

Centro, Av. Mal. Deodoro da

,
Fonseca. Valor a'combinar.
Tratar: 371-0452.

,

, PROCURA-SE moça 'para
dividir a'-'pa�tamento no
centro. Tratar; 372-8865, '

com Maria.

IMPRESSORA MATRICIAL -

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

'.... PAPELARIA E BAZAR -

vende-se. R$ 5.800,00.

'l '" Aceita-se carro no negócio.

Ilil Tratar: 9112-8708.

1 "':;',"'.1)11d .-ve"rsos TVI- Vende-se, marca LG, 20

.
polegaaas. SOmente 2
meses de uso. Valor

I
.

. negociável. Tratar: 370-

;I..- -'--_- --' 4383, com Léia (semente
I no período da manhã) .:

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

371-\::40, com Sérgio.

L!,,')A TELEFÔNICA - Vende-

s: ' prefixo 371.
.

Valor R$ 300,00. )
Tratar: 372-0389. I

ESTEIRA ELÉTRICA - Vende

se, atletic. Tratar,

371-6707, de seguanda a

sexta, após 18h30.

TV - Vende-se, Home
.,

Theater + TV 29', na caixa,
novo. R$ 1.800,00. Tratar:
37Ó-1211 ou' 9903-7775.

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

275-0134;' com João.

CARTA DE CRÉDITO - Vende

se, R$ 15:000,00 -

R$ 175,00 mês.
Tratar: 370-2995,

CARRINHO DE BEBÊ
Compra-se, usado. Tratar:

276-302,2.

BARRACA - Vende-se, 5

I pessoas. R$ 250,00 negl,
,

Tratar: 370-8271 ou

9953-0413, com Genilso.

GALPÃO - Aluga-se,\R Erwino

Menegotti, após Samae, com

90m2• R$ 250,00. ��.

Tratar: 9992-4682. / i
II

IMPRESSORA - compra/ j,
Epson Style, com defeil/.
Tratar: 276-0602, como
Alexandre.

LINHA TELEFÔNICA - Vende

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

APARELHO BINA - Vende-se,
detector de chamadas.

R$ 50,00. Tratar:
9975-3155.

MÁQUINA DE COSTURA -

Vende-se, singer, com

gabinete elétrica completa
(nova). R$ -300,00. Tratar:

9979-1576, com Gilmar.

CARRINHO DE BEBÊ - Vende

se, verde, em bom estado.

R$ 75,00. Tratar:

275-2656, com Solange.
\

GArO � Vende-se filhote de
himalaia. Tratar: 9902-5155.
BRINQUEDOS - Vende-se

.

para lojista a partir de

1,99, avaliado em

R$/600,00, mas vendo por
R$ 300,00. Tratar:
376-2412 .

BICICLETA - Vende-se, brisa
inf�ntil para criança até 7

anos. R$ 45,'00. Tratar:

310-922.8, com Rosane.

-,

VíDEO-LOCADORA - Vende

se, com grande acervo de
fitas na Vila Lenzi.
Aceita-se carro ou imóvel.
Tratar: 275-3937.

GALPÃO - Procuro para

alugar, acima 200m2•
Tratar: 372-2316.

LANCHONETE - Vende-se, no

centro da cidade, com ótima
clientela. R$ 15.000,00.
Tratar: 275-0606.

CORREIO DO POVO 7 �

-:

NINTENDO 64 - Vende-se,
em excelente estado, na

caixa, acompanha 2
cartuchos e memory cardo

Preço à vista

R$. 350,00 ou 3x'R$
380,00 .. Tratar: 371-2170
com Marcia ou Marcos. _

.

MERCEARIA DO LÉO -

Vende-se, à 500m pj
I

dentro da rua da gruta,
antiga Tifa dos Pereira,
com todo estoque.
R$ 8.500,00, aceito carro ..

Tratar: 371-7341.

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

Hutenuesaler, 333.

L

LOJA COMPLETA - Vende-

sec-com todos os

acessórios, com telefone,
ponto + de 7 anos. Valor

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

LOJA DE MÓVEIS E
I .

MATERIAL DE

CONSTRUÇÃO. - Vendá, em
Joinville, bairro Bom Retiro,
ótima clientela: Tratar:

(47) 3025-4549 ou

453·1023.

MÁQUINA DE LAVAR -

Vende-se, de madeira,
marca Müller, excelente

estado. Tratar: 9902-6249.

, '(

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

Salete.

CEDRO MÓVEIS

Orçamento sem compromisso

Fone: (047) 376-0679

* Cozinhas
, Planejadas;

I

* Mesas e

Cadeiras;

*Estantese
Sofás;

* õormitôrtos)

*Artigos de
Decorações.

ITIVE COGUMELOS
,,_MfJ,IIN."IMI·NfO.
ENCIA TECNICA PERSONA'LIZADA

,
.

(.
.

Se você tem sítio, chácara.ou apenes
uma área de 30m2, cultlve cogumelos ..
empresa fornece suporte técnico

e comercializàção Apoio Su� Produrts do Brasil.
··.·do produto a

"$ 130,00 o Kg.

75-6271

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PARABÓLICA - Vende-se,
compressor de ar, 20 pés.
R$ 800,00. Tratar:
370-8615.

PRATELEIRAS,- Vende-se,
ideais para loja de

brinquedos, calçados,
roupas. 4 de paredes, 7 de
vidros e 12 gôndolas com 5
e 6 divisões. Novas, com 3
meses de uso, ótimo
estado. Tratar: 371-7842.

DALMATA - Vende-se
filhote. R$ 80,00. Tratar:
275-2264.

lMPRESSORA - Compra-se,
Epson LX Matricial. Tratar:

276-0602, com Alexandre.

MESA DE SINUCA - Vende
se. Tratar: 9991-1781,
275-1486 ou 373-3036,
com Alceu.

DALMATA - vende-se 1

casal, 2 meses. Tratar:

99.91-1781, 275-1486 ou

373-3036, corn Alceu.

KIT DE MÓVEIS - Vende
se, para escritório, cinzá, 1
escrivaninha, 1 mesa de

· reuniões, 1 mesa de micro

gaveteiro e armário. Tratar:
370-3623 ou 371-5006.

SOFTWARE - Vende-se,
estoque, educativo e de

digitação, para usuários de
informática e escolas de

educàção infantil. Tratar:

370-�623 ou 371-5006.

BETONEIRA, vende-se,
rnenegottí, 580 litros, com
motor, seminova.
Valor a combinar.
Tratar: 9973-9675 ou

370-7963, com Dalimar.

FAÇO TRABALHOS de
crochê em barbante e rafia,
jogos de banheiros, tapetes
em geral, chapéus para
praia e piscina. Aceito

· encomenda ou pronta I

entrega. Tratar: 370-8416,
com Odete.

ESTEIRA ELÉTRICA -

Vende-se, atletic. Tratar:
371-6707.

-

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

BATERIA DE CELULAR E
· CARREGADOR NOKIA -

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

JOGO DE ESTOFADO -

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

AR-CONDICIONADO -

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

-9973-9643.

2 FOGÕES - Vende-se,
Brastemp, 6 bocas.

R$ 150,00 e outro
..

R$ 75,00. Tratar: 372-3388
I ou 9973-9643.

FÁBRICA DE FRALDA

DESCARTÁVEL - Vende-se.
Tratar: 372-3164.

COMPUTADOR - Vende-se;
com Kit multímldla, sem
impressora R$ 1.300,00.
Tratar: 370-4617 ou

9903-0560, ctm Ricardo.

CADEIRA - Vende-se, de
refeição, nova, da Burigotto.
R$ 60,00. Tratar:
370-3134.

TELEFONE RURAL -

.

Compra-se. Tratar: (47)'
9126-9107, com Angela ou

(41) 442-2066, com
Fernanda.

CARTA DE CRÉDITO
Vende-se, R$ 15.753,00 =,

R$ 316,00 mês. Tratar:
370-2995.

MÁQUINA DE COSTURA -

Vende-se ou troca-se, marca

Closley, antiga.
Tratar: 371-7060.

BICICLETA BWX - Vende-se
ou troca-sé. Tratar: 371-7060.

SUPER NINTENDO - Vende
se ou troca-se.

Tratar: 371-7060.

I

GALPÃO - Tenho para alugar,
na Rua Erwino Menegotti,

.

1190, aprox. 100m2 - R$
250,00. Tratar: 9992�4682.

CLASSIMais

l SELOS - Vende-se, coleção,
comemorativos do Brasil,
blocos e de blocos, de
1900 a 2000, completa,
Tratar: 371-9543 oifj'
9973-8747.

---�'--
CELULAR - Vende-se, L(3�
Joy Free Baby, com Nota,
garantia, completo, 2
meses uso, pela metade do

preço. Tratar: 9963-8588

ou 9963-3945, com
Germano.

PODLE � Compro filhote, toy
ou micro toy, fêmea, I

branca. Tratar: 371-8153.

TERÇA-FEIRA, 22 de ja\\eiro de 2002

CURSOS
,.

TECNICOS
20,02

l

*·Técnico em Alimentos
* Técnico em Contabilidade
* Técnico em Enfermagem
Rua Adélia Fischer, 303 - Jaraguó do Sul- se

Fone/Fax: (47) 370-0251
E-mail: jaraguadosul@sc.senac.br

�o TROTE AO 6ALOP�·

!

(]il()

rZ'
diversos

senso

MATRíCULAS ABERTAS
ESTEIRA - Compra-se,

.

ergométrica.
Tratar: 370-8381.

* Técnico em Comércio ExteriorFORNO ELÉTRICO FISCHER

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

CONJ. DE MÓVEIS - Vende
se para comércio,
seminovos, juntamente cl
toda linha de roupas
masculinas, femininas,
infantis, moda íntima e

bijouterias. Valor a
combinar. Tratar:

370-5518, cl Paulo.

SERRA - Vende-se, de
cortar carne.Excelente

�Ç9.
Tratar: 376-0168,

:1 Amilton.
.

----------------

�lÃO PRÉ-MOLDADO -

Vend'e-se, residencial e .

comercial, Vila Lalau,
estrutura para 2 aptos em

cima, anexo ofidina

mecânica�alor
cltodo

equipame �\R$ 88.000,00,valor só do 1,�llpão
R$ 78.000,00. Tratar:
371-8878.

APARELHO DE SOM -

Vende-se, Panasonic SFAK

78, com kit de 5 caixas
acústicas (2 frontais, 2
surround e 1 central), 3
amplifica-dores, 1 controle,
lugar para 5 cd's, 4.000W
PMPO. Valor a combinar..
Tratar: 370-9005.

PORTÃO - Vende-se, de ferro

3,20 x 60. R$ 100,00. Tratar:
371-9431, com Narana.

ROUPA BEBÊ - Vende-se,
usadas, bom estado, de O a

6 meses pI meninos e

meninas. Tratar: 370-9228,
com Rosane.

(47) 371-3512

DETRAN-SC
N!!202

Rua Walter Marquardt, 130 - SL 01 - Vila Nova - Jaraguá do Sul - se Rua Gov. Lacerda, 169 - Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



TERÇA-FEIRJ\f22 de Janeiro de 2002 \CLASSIMais CORREIODOPOVO9

OQRMITÓRIOS, COZINHAS, ESTOFAOOS
E MUITO MAIS 'PARA SEU LAR ...

.

VOCÊ ENCONTRA AQUI!

FAÇA7"NOS UMA VISITA
ir 372-0002

MÓVEIS
'GOMES

Endereço: Rua Venâncio da Silva Porto, 219 - Nova Brasília - Jaraguá do S··· - se

Loja I:Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 180 - Centro - Jaraguá do Sul- SC - Fone: (47) 371-5800
Loja2:Av. Getúlio Vargas, 611- Centro - Corupá- SC-,Fone: (47) 375-1948 .

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

Mania de Vender Barato

Cozinha
Zamarki

com Cristaleira
padrão v

Mel/Branco
À Vista R$ 269,90

9x4404
Total: R$ 396,36 ,

I.,. '-JlS\3
,
Mesa pI Telefone

29 . Wolf Motta
90 Mogno e Marfim

. ,

Bicicleta DKS 18 Marchas Feminina
.

AV;'taR$159.90

_

9x2�52
Total: R$247;68 ,.

Bicicleta DKS 18 Marchas
AVista R$159,90

..... 9x2·�52
I Total: RS 247,68 ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.)

CLASSIMais

-----_

TERÇA-FEIRA, 22 de)âneiro de 2002

� Tudo para construção, � formas e projetos

- Persianas - Vidros temperados
- Box para 'banheiros - Cercas
,- .Es,quadJias - Portões

IM·FI Mad�jreJra Flórida Ltda.

Fones: 370�7393 .;. 370-7550
,

;'E�peciQlizada em madeiras nobre, beneficiamerrto
,

de madeiras em geral e mddejrns para cobêrtur'a

Rua Adolf Püttjer; 444 - Rio Molha

Engenharte Pinturas Ltda

Loja das Tintas Regina
FONE (47) 175';1830 -115-4101
,

Túdo para pinturas comerciais e residenciais
Rua Ma� Wilhelm, 43 - próximo Hotel Etalan - Centro

�UMÃo.... '$ A ·Ú. DE

PLANOS DE SAÚDE
COLETIVOS E INDMDUAIS
Rua João Picolli, 109 - Centro - Fone 371-7331

CIRURGIÃO-DENTISTA
Especialista em Prótese

Dr. AÚ" f. 00Yio-VoY�
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804
E-mail -drair@netuno.com.br

ENDOCRINOLOGIA -

.

'Dr.V�Marcelc-Webev Silva
, ,

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

ENDOCRINOLOGIA

V�CUwer�S�
Fone/Fax: 275-3786 - Sala: 801

CIRURGIÃ-DENTISTA - PERIODONTIA
V'r-CN: C"l.adMrr�

Fone/Fax: 371-8743 - Sala 705'
-------_._

Rua Guilherme Weege, 50 - Jaraguá do Sul- se

·�·CORTILEXJr.I. CORTINAS - PF.BSI ANAS - DEr.ORAf,:ÕES

A· M·
,P'AAi-cw-e-q�par(N'se-woom;�

C·L·.. '

.r .s'',.S.r
.

I
"

,
aIS.-.' .

Cortinas -' Colc:;has - I;dretlons - Almofadas Prontas é Sob inedlda
Persianas: Verticais e.Honzontae e Micro � Palssórlos de

Madeira �. DolJr�dos1Tecldos Nacionais e 'Importados

�--------��----------------�

ESQUADRIAS
DE ALUMíNIO
E MOLDURAS

. (47)373-0912
RuaJoãoButsdiardt,855-CentroGuntoao�oprincipal)-Guararnirim-SC

QUER FAZERMaisNEGÓCIOS?

OS CLASSIFICADOSMais
'"

PROCURADOS DA REGIAO.

:tiedCIin
Urolôgia e Medicina do Trabalho

Rins - Béxi .-a. - Vias Urinárias

Dr. D� Maurício Spies

E-mail: medclin@netuno.com.br

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

Fone/Fax: 371-4724

Para anunêiar.
3711919

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

.3
5
4-
"7

2
"7
5

arquitetura
design

Rua C�I. Procópio Gomes de Oliveira, 474

-

DESTACANDO A SUA EMPRESA

iZ
acompanhantes

ALEXIA - casada, mas

. safadinha. (47) 9961-85 18,
IARA - sexy, sapeca e atrevida.

(47) 9995-7121.

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

'

(47) 9119-3509.

ANE - doce e sexy, com

acessórios. (47) 423-1856.

Sua melhol" opção de pnzel"

u4t�.,N�.,t", 24 �;r�t>
Atendemos Eles. Elas e Casais

Oespedidas de Solteiro,
massaSens e ....6tic;as

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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aMOMENTOS DE REFLEXÃO
:íl

NOVO ano
PAULO SERGIO DE MENDONÇA

Estamos já há alguns dias num novo ano. As "Não temas porque eu sou contigo;do te as-

festas passaram, os parentes e amigos voltaram sombres porque eu sou o teu Deus; eu te fortale-

para suas casas, o trabalho voltou e todo aquele ço e te ajudo, e te sustento com minha destra
corre-corre parece, lentamente, ter dado lugar à fiel"2. Ou seja: podemos ter esperança em meio
rotina de um dia que está dando cor, sabor e ao pesar e ao sofrimento porque Deus quer estar
vida ao novo ano. Neste novo ano estaremos ali conosco. Ele quer ser nossa força, Ele quer ser
diante de muitas situações. Algumas alegres, ou- nosso auxiliador, e se assim for, teremos uma

tras nem tanto. Não querendo ser pessimista, mas fonte de vida que não se esgotará nem mesmo

com certeza estaremos também diante de situa- em meio a dor e ao sofrimento. E ali podemos,
ções de tristeza e sofrimento, pois o próprio Je- através da oração, levar a Deus toda nossa vida, '

sus disse que as aflições fariam parte da vida hu- nosso coração, nossos medos e dores. Pois em

mana. O que fazer então? Como lidar com situa- Jesus, Deus nos ouve e marca presença na nossa

ções de pesar e de dor? Tudo depende de como vida. A consciência da presença de Deus em nos:'

iremos encarar tais situações. sas vidas em meio aos pesos e fardos da vida, faz
Antes de mais nada, é bom lembrarmos que o com que encaremos o sofrimento de forma não

Deus criador dos céus e da terra é um Deus que desesperadora. Na verdade, há pesos que ajudam
faz-se presente em Jesus Cristo, que por sua vez a subir; as asas do avião, por exemplo. Roseiras
afirmou que estaria junto dos seus seguidores até podadas e mangueiras feridas produzem mais e

o fim dos tempos. Creio que o fato de sabermos melhor. O sinal vermelho salva todos os dias mi-

que Deus quer estar conosco também e inclusive lhões de vidas. Por isso, a dor, o sofrimento podem
nas situações de pesar já pode nos trazer algum de alguma forma ser fontes de crescimento, De-
consolo. Podemos ter a certeza dessa presença pende do que fazemos com as nossas dores. Há os

amorosa e desse cuidado em nossas vidas pois que se revoltam e há os que crescem. Tornam-se
Deus mesmo diz em sua palavra: "Quando pas- maiores que seu problema. Sofrimento não é o
sares pelas águas, eu serei contigo; quando passa- mesmo que infelicidade. Muitas vezes, temos ali a
res pelos rios, eles não te submergirão; quando oportunidade de nos aproximarmos de Deus e

passares pelo fogo, não te queimarás, nem a cha- experimentarmos seu agir e sua pr�sença.
ma arderá em ti" 1. - Por que isso será possível? Querido leitor(a), que possamos ter um ano de
Será por causa de nossa força, nossa coragem, fato feliz, e que essa felicidade possa de fato ser

nosso bom amigo? Com certeza, não. Pois sabe- marcada pela presença de Cristo em nossa vidas.
mos que diante do pesar e do sofrimento, muitas E lembre-se: "Seja forte e corajoso, porque Deus
vezes nossas forças, nossa coragem e nosso b�m quer ser contigo onde quer que andares"3.
ânimo quase que desaparecem por completo, Que Jesus te abençoe!
não é? Isso é possível porque o Senhor Deus diz: 1. Is. 43.2 - 2 Is. 41.10 - 3 Js.1.9

�rculo
Italiano

CÍRCULO ITALIANO DE JARAGUÁ DO SUL
CNPJ N° 81.156.341/0001-5

JARAGUÁ DO SUL - SC
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIÁ

Pelo presente edital ficam convocados todos os descendentes de italianos' maiores de dez.esseis
anos para a Assembléia Geral Ordinária de acordo com 0 A_rt. 14 letra "A" �o Estat�to, a rea.llzar-se
no dia 22 de março às 18:00 horas em primeira convocaçao, na S�de Social do Circulo It�llano de

Jaraguá do Sul, na Rua dos Imigrantes Italianos nO 33, em Jaragua do Sul (SC), para deliberarem
sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

1. Prestação de contas do exercício social encerrado em 31.12.2001;
2. Eleição da diretoria e conselho fiscal;
3. Assuntos gerais de interesse da sociedade.

NOTA 1 - A Assembléia Geral será constituída e funcionará em

primeira convocação, com a maioria absoluta
dos sócios e em segunda convocação, 30 minu-
tos após, com a presença de qualquer número
de sócios.

NOTA 2 - Conforme artigo 26, parágrafo primeiro do Estatuto
Social as chapas deverão ser entregues ao

Direto; Presidente, em duas vias, que receberá
sob protocolo até o, dia 28 de fevereiro de 2002,
último dia útil do mês de fevereiro.

Jaraguá do Sul (SC), 21 de janeiro de 2002.

FLORIANI
ADVOGADOS

ASSOCIADOS I SC

371-8222
Rua Reinaldo Rau, 86 sala 7 -

Centro - Jaraguá do Sul - SCDEVANIR DANNA -Presidente

ROTARV CLUa
17/JANEIRO/2002 - Assembléia de avaliação-do semestre

J U LH O"D EZ E M BRO/2001.

CRIADA A SEMANA DA FAMÍLIA EM ROTARY
I NTE R NACIO NAL ...

O Conselho Diretor de Rotary Internacional, reco

nhecendo que a família, como unidade da sociedade

comunitária, se defronta, no campo sócio-econômico, com

inúmeras dificuldades complexas que estão abalando a sua

estrutura - chegando, em alguns lugares do mundo, a

ameaçar a vida comunitária - e reconhecendo, igualmente,
que o comprometimento do Rotary com os Serviços à

Comunidade, torna imprescindível que os rotarianos ajam,
ativamente, para debelar a crise atual da família, incentiva
os, e aos Rotary Clubs e distritos em todo o mundo, a:

. Juntarem as suas forças aos programas já existentes,
que procuram resolver os maiores problemas com que se

defrontam as famílias, hoje em dia, incluindo a violência

doméstica, os maus-tratos e negligência com a infância, as

famílias que vivem ao relento - os sem-teto - o uso e abuso

de drogas e de álcool, as atividades das gangues juvenis e

o subemprego, entre outros;
Destacarem a importância dos valores universais nos

lares escolas e comunidades no mundo;,

Darem prosseguimento aos projetos em andamento
e terltar outros que fortaleçam a estrutura :an:i I iar,

tor;tfndo-a um abrigo seguro para a rnaiorra da

cOII�nidade; . , .

'. Demonstrarem o seu comprometimento com a farnllia

e a comunidade através de projetos, atividades e eventos

na celebração da Semana da Família, a cada ano.

Para este ano, foi fixado o' período entre os dias 4 e 10 de
fevereiro onde os diversos Clubes e Distritos de Rotary
empenhar-se-ão com o intuito de motivar os rotarianos a

desenvolverem projetos que reforcem a estabil idade da
estrutura familiar.
.................................................................� .

ANIVERSARIANTES ....

21/JAN EIRO - Thiago Gurny, filho do companheiro Gelson;
24/JAN EI RO - Companheiro Luís Carlos de Azevedo.
PARABÉNS! SAÚDE E PAZ!
............................................................................................--. .

PARA REFLETIR...

"NENHUM SUCESSO COMPENSA O
FRACASSO NO LAR."

Relações Públicas - 373-0091

'11Tabelionato
'. de Notas e

Protestos de

Osnildo Bartel
.. 373-0404

Rua Reinaldo Rau, 61 - sala 1 e 2

Jaraguá 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
MAÇONS ESTÃO PRE

OCUPADOSCOMSOBERA- .

NIA DA AMAZÓNIA -

Os maçons do Grande

carta lida em Plenário por

Mozarildo, os maçons es

tão preocupados com a

necessidade de garantir a
Oriente e das Grandes' soberania e a convivência

Lojas, integrantes da

Confederação da Ma

çonaria Simbólica do

Brasil, estiveram reuni

dos de 15 a 17 de no

vembro, em Boa Vista

(RR), informou o sena

dor Mazarildo Caval

canti (PFL-RR). No en

contra foi discutido o

tema ''A Maçonaria e a

realidade da Amazônia

Roraimense". A reu

nião, segundo o sena

dor, originou a Carta de

'Roraima, documento em

que osmaço� recomen

dam presençamaior das

Forças Armadas-em to

das 'as regiões da fron

teira, inclusive nas

.

áreas indígenas, para.
permitir a implantação
de infra-estrutura.

De acordo' com a

pacíficaentre todos os se
tores da sociedade bra

sileira. Os maçons também

recomendam a implemen
tação de política nacional

que fomente o desenvol

vimento sustentável.

Os maçons defendem
ainda, de acordo com

Mozarildo, que órgãos
governamentais comba

tam as ações de grupos
econômicos e religiosos
voltadas "para o uso do

índio como massa dema

nobra" e que haja "revi-
-são completa" no tama

nho das terras indígenas
já demarcadas. A carta

pede ainda que o Con

gresso regulamente lei

fundiária para Roraima.

(''JORNAL DO SENA

DO", edição 1.411, pági
na 7)

As LEITURAS DE MANOEL DE SOUZA
.

O LAR E A RELIGIÃO (172)

Em sua última viagem, em 1886, ao interior de
São Paulo, o imperador Pedro II visitava uma esco-

la, quando uma menina de oito anos, a mandado da

professora, começou a recitar o Credo. Em certa

altura, quando a pequena dizia que Jesus fôra con-

cebido de Maria Virgem, "virgem antes do parto,
durante o parto e depois do parto", o monarca inter-

rompeu-a e, voltando-se para a educadora:
- Não acrescente nada ao Credo; esta oração é

a síntese completa da nossa religião. Nem entre na

questão da Conceição, que é um dogma muito re-

cente.

E virando-se para um jornalista:
- A religião deve ser ensinada pelas próprias

mães; só na falta destas é que pode ser confiada à

professora.
MÚCIO TEIXEIRA_':_' "O imperador visto de perto", página 116.

_Jornal I
.

CORRElODOPOVO

Aquitem informação!

GERAL

REMINISCÊNCIAS'
TE RÇA-FEI RA, 22 de ja�eiro de 2002

tJl!Garibald,i - JGS
Distrito de Veszprém

Por que "antigamente"
e "outrora"? LXXXV

A Comunidade de

Santo Estevão (Sankt
Stephans Gemeinde),
de Alto Jaraguá, n? 33,
festejava o seu KYRI

TAG, no George Wolf,
no dia 5/9/1926, mui
to freqüentado e muito

animado, juntando os

húngaros, seus descen

dentes em confraterni

zação com os que vi

nham do centro da vila.

Mas nem sempre
tudo eram rosas. Havia,
também, espinhos.
Neste caso se criava um

'�onflito de terras que,

'1.lizmente, ficou nos

� imentos. Noticiava o

CORREIO DO POVO o

se�uinte: "No Alto Ja:
raguá afloravam pro
blema�de terras. No

dia 2/��1926, quando
Otto Westfahl e seus

trabalhadores Oscar

Kreissig e Arnold e

Fritz Krause vinham

trabalhando, foram

inesperadamente ataca
dos a tiros, saindo to

dos os quatro feridos.

Eram indiciados auto

res do atentado, Ger
mano Westfahl e seu

genro, Henrique Mar

quardt.' Era aberto in

quérito e submetidos os

ofendidos a corpo de

delito.
Garibaldi era notícia

e o jornal estampava
outra ocorrência com o

título "Briga dos Ir

mãos Coragem": "Na
Estrada Jaraguá, dois
irmãos engalfinha�am
se, quebrando cabeças
e arrancando dentes.

Eram eles oJosé e João

Eichinger." CAIM e

ABEL? ...
Também aconteciam

fatos muito comenta

dos: pelo Edital n? 83,
do oficíal do Registro
Civil, Venâncio da Silva

Porto, pretendiam casar

se Adolfo Bauer, filho
de Leopoldo e Evelina

Guerreiro Bauer, co
merciante, com 24 anos,
domiciliado no Distrito

de Bela Aliança (Rio do

Sul), natural de Itajaí, e

Francisca Gizela Fis

cher, filha de Francisco

e Hermine Rauchbauch

Fischer, com 23 anos,

doméstica, residente e

domiciliada no'Distrito

de Jaraguá, onde nasceu

em 21/9/1901. Ó ato

era testemunhado por

Eugênio Fleischer e

Olegá�io Müller e sras.,

e no religioso Augusto
Bauer e José Amam e

sras. Entre as felicita

ções constavam: João
Floriano, Bruno Bauer,
Luiz Clarindo, Clarício
Ribeiro, Ervino Specht,
Nicanor Felício, todos
de Lages; Henrique
Hoeschel, João Schae

fer, Oswaldo Olinger,
Jacob.Bauer,Jorge Boet
ger, de Brusque; irmãs
da Divina Providência,
de Flori�nópolis; Celso
Liberato, Nicolau Bur

chhardt, Guerreiro Gar
cia, viúva Minna Bauer,
Ema Bauer,; de ltajaí;
Iracema Vasconcellos,
de São Bento; José
Veiga, de Blumenau,
Francisco Fischer Wal

demar Grubba e muitos

outros .

Inspeção municipal
O superintendente

dr. Arthur Costa inspe-

cionava as intendências e

as estradas de Jaraguá,
que vinha acompanhado
do dr. Eppinghaus, enge
nheiro de Obras emJoin
ville, e dos conselheiros

Ricardo Karmann e

Adolpho Schmidlin. Per

correram es tradas até

GARIBALDI. Também

visitavam o Distrito de

Hansa.

O pedreiro José Pans
tein recebia da adminis-

1\fação municipal a impor
tância de Rs. '700$000

(setecentos mil réis) do

Orçamento, referente à

construção de duas pontes,
ambas com encontros de

alvenaria, no Ribeirão dos

Húngaros, e outra no Rio

Serro esquerdo.
Em 1927, dia 27 de

fevereiro, falecia na Co

munidade de Jaraguá 84

GeorgWasch, um dos pi
oneiros que fundou esta

comunidade. Homem de

caráter reto e grande líder
comunitário e ativomem

bro da Igreja Católica.

A municipalidade,
através do intendente

Arthur Müller, atendia a

Região de Garibaldi,
construindo dois bueiros

na Estrada Alice, e um

bueiro na Estrada dos

Húngaros, terras deJacob.
Scheuer,

Falecia Ângelo Pia

zera em 22/3/1927, im
portante industrial e ca

pitalista. Nasceu na Áus
tria em 1868, e emigrou
para Santa Catarina em

1876 (data da fundação
de Jaraguá), indo locali

zar-se no interior de Blu

menau. Tornou-se pionei
ro em nossos sertões, tra
balhando na exploração
das �ossas estradas, espe-

-

(100)
cialmente na zona de

Jaraguá-GARI -

BALDI,mudou-se para
a sede do Distrito e

exerceu por mais de 10

anos - o cargo de de

legado de polícia e juiz
de Paz. Chefiou por

longos anos a política
local, tendo militado na

Revolta de 1893, ao

lado de Hercílio Pedro

da Luz e Paula Ramos.

Depois abandonou a

política e dedicou-se à

vida particular. Era Ca

sado com Constância

Nicoluzzi, deixando 11

filhos. Era irmão de

Henrique e Victoria e

cunhado de Pedro Pie
colli. Foi sepultado no

Cemitério de Rio Serro.

À beira do túmulo fa

lavam o padre Stolte e

Arthur Müller, em no

me do Distrito, e depo
sitou uma coroa de

,

flores. O superinten-
dente dr. Ulysses Cos

ta fez-se representar
por Arthur Müller, e o

desembargador Ta

vares Sobrinho por in

termédio do sr. Henri

que Piazera, ex-inten
dente de Jaraguá, no pe
nodo de 1911 a 1920.

A família ainda re

cebia condolências de

Luiz Piazera, Gustavo
Richlin, Adolpho Ri

chlin, Alberto Diegel,
Eudaro Baptis�a, Julio
Ferreira, João Doubra
wa, Georg Czernie

wicz, Eduardo Sch

warz, Eduardo Keller

mann, José Ernmen

doerfer, capitão Bar

cellos, Victor Weiss,
irmão do Colégio São

Luís.

(FRITZ VON JARAGUÁ)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Primeira etapa do concurso

daPC reuniu 169 candidatos
]ARAGUÁ DO SUL.

Saiu ontem o gabarito
da prova de conheci

mentos gerais da pri
meira etapa do concurso

público da Policia Civil,
que aconteceu em 29 re

giões do Estado de Santa

Catarina, no domingo.
Em J araguá do Sul a

prova foi na Unerj e teve
169 inscritos. De acordo

com informações obti
das junto à Delegacia Re
gional, ainda não se sabe
a data da divulgação dos

aprovados desta etapa.
Ao todo, o concurso terá

quatro etapas: a primeira,
realizada domingo e so

bre conhecimentos gerais.
A próxima, em data ainda

não divulgada, envolve o

exame psicotécnico se

guido de capacidade e

avaliação médica. Os

que chegarem ao final

fazem o curso específico
para a função na Acade

mia da Policia Civil, em

Florianópolis.
Para Jaraguá do Sul

estão disponíveis vagas
para os cargos de escri

vão de policia (duas va
gas e sete inscritos), in
vestigador policial (109

inscritos para seis va

'gas), técnico criminalís

tico (uma vaga) e médi

co-legista (uma vaga). O
salário para escrivão é

de R$ 900,00 e exige cur
so superior. Já para inves- .

tigador o salário é R$
600,00. Médico-legista
recebe R$ 1.500,00, e

delegado de polícia R$
4.200,00.
A ampliação do nú

mero de policiais civis

na Comarca de Jaraguá
do Sul é considerada
uma necessidade devido
ao crescimento da cida
de. De acordo com in

formações de funcio
nários da Delegacia Re

gional, o ideal é que o

número de policiais civis
.

que atuam na região
triplicasse. Atualmente
o quadro é composto por

aproximadamente 20

policiais civis, número
considerado insuficiente

para atender uma popu
lação como a de Jaraguá
do Sul. O recomenda
do é cem policiais civis

para cada cem mil habi
tantes. Até agora a ci-

. dade conta com apenas
ummédico-legista. (MHM)

LBV está lançando campanha
Criança Nota 10

]ARAGUÁ DOSUL-A
LBV (Legião da Boa

Vontade) está lançando a

quarta edição anual da

campanha Criança Nota
10 - Sem Educação não

há Futuro. A intenção é

arrecadar fundos para a

aquisição de kits esco

lares que serão distribui
dos para alunos de 1 a

a

GráficaCP
370-8649

4a série do ensino fun
damental de todas as es

colas públicas do País. De
acordo com censo do ano

passado, cerca de 17,6
.

milhões de brasileiros
não sabem ler nem escre

ver. As doações podem
ser feitas na Rua Gaspar
Dutra, 226,Bairro Estreito,
em Florianópolis.

I PREOCUPAÇÃO: PARAFUSOS EWALD DEMITE E NÃO PAGA SALÁRIOS ATRASADOS

Funcionásios voltam das férias
(1

.

e encontram empresa fechada
]ARAGUÁ DO SUL -

Quarenta e sete funcioná

rios da Parafusos Ewald

(GF Indústria e Comér

cio) devem entrar na

Justiça contra a empresa
por não-pagamento de

salários e dos direitos tra
balhistas de quatro em

pregados demitidos no fi
nal do ano passado. On
tem à tarde, empregados
e representantes do Sin

dicato dos Trabalhadores

nas Indústrias Metalúr-
. .

glcas reuniram-se no

pátio da empresa, locali

zada no Bairro João Pes

soa, para decidirem o que
fazer, já que a fábrica está

fechada. "Os trabalhado
res apareceram para tra

balhar hoje (ontem) e sim

plesmente não puderam
entrar. A explicação na

portaria é que a empresa
está fechada e os patrões
não têm dinheiro para o

pagamento das dividas",
informa o diretor de for

mação do sindicato, Sil
vino Volz. Ninguém da

diretoria apareceu para

Edson J unkes/C P
.

�Sindicato vai tentar negociar com os donos da empresa o pagamento dos funcionários

dar qualquer satisfação
aos funcionários.

De acordo com

Sil�'no, há 38 meses qu 'a
diretoria não deposi1f. o

FGTS (Fundo de Glan
tia do Tempo de Serviço)
e os funcionários estão

com salários atrasados
desde dezembr:J também
não receberaet-o 13° e

tampouco o pagamento
dos dias trabalhados em

janeiro. Silvino lembra

que a empresa concedeu

Chiodini (29 anos de casa) aponta buraco causado por disparo

férias coletivas no perío
do de 21 de dezembro até

7 de janeiro. Nesta da

ta, quando os funcio

nários voltaram, a direção
pediu que esperassem,
mais duas semanas para
voltarem ao trabalho. ''A

gente voltou mas en

controu as portas fecha

das", lamenta Olívio Ri

cardo Chiodini, que es

tava na empresa há 29

anos. "Vi essa empresa
nascer e agora estou ven

do ela morrer", constata
Chiodini. Segundo ele, esta
semana aconteceu um tiro

teio no pátio da empresa,
mas ninguém sabe de na
da sobre o assunto.

Na avaliação do dire
tor de formação do sin

dicato o que se pode fazer
é tentar negociar com os

patrões para que seja pos
sível vender algum maqui
nário e usar o dinheiro para
pagar os trabalhadores.
Silvino Volz informa que,

em princípio, a empresa é

de quatro sócios, sendo
que um deles trabalha.na
Kohlbach Motores. Hoje
pela manhã o repre
sentante do sindicato e

mais alguns funcionários

da empresa devem pro
curar esse acionista, na
tentativa de chegar a

uma solução para o pro
blema.

O gerente industrial

da empresa, Victor Da
nich, explica que a empre
sa foi vendida em maio

do ano passado para aGF

Indústria e Comércio, de
Balneário Camboriú, de
propriedade de Haroldo

Schultz, e foi bem até no

vembro do ano passado,
quando, pormotivos ainda
desconhecidos, não conse
guiu honrar seus compro
missos financeiros. A

maioria dos trabalhadores
temmais de um ano de car

teira assinada na empresa.
(MARIA HELENA DE MORAES)

Dra. Christine Rebelo
CRO-PV 5952

Rua Bariío do Rio Bronm, 637 • Sala 2 • Centra· Jaruguó do Sul '. se

Cei.: (47) �75-3S75 ou 9992-9999 .
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I
I VOCAÇAO: SANDRA SOARES SEMPRE PREFERIU MEXER NA GRAXA A CUIDAR DA CASA

I' Mecânica de automóveis enfrenta
,I

.

.

J •

�II preconceito e vence na" profissão

Vale do ltapocu deve formar
,

-

consórcio de água e esgoto
Planalto Norte e da Am

vali (Associação dos Mu

nicípios doVale do Itapo
cu).

'

O governador em

exercício, Paulo Bauer,
garantiu que não haverá

restrições, dificuldades
ou obstáculos por parte
do governo estadual na

implantação do consór

cio. O presidente da Ca

san, José Carlos Vieira,
disse que está disposto a

juntar os esforços para a'

realização do projeto,mas
se diz preocupado com o

patrimônio da Casan,
\

construído a duras penas.
Conforme Pasold, a

idéia de realização do con

sórcio partiu do próprio
governador do Estado,
que deve ceder as conces

�ões da Casan ao eventual
consórcio. Os estudos

serão financiados a fundo

perdido pelo BID. (MHM)

]ARAGUÁ DO SUL -

Prefeitos dos municípios
da Região do Vale do Ita
pocu vão assinar termos

de cooperação técnica

com a Secretaria de De

senvolvimento Urbano,
da Presidência da Repú
blica, para oficializar a

realização de estudos que
visem a eventual criação,
de um consórcio regional
para gerenciamento das

questões de água e esgoto.
O primeiro prefeito a as

sinar o termo foi Irineu

Pasold, deJaraguá do Sul,
na última sexta-feira.

"Esta é uma oportunida-:('

de que nós estamos en-

xergando de estender a

implantação da rede de

esgoto para toda a região
e de melhor distribuição
da água tratada", argu
mentou o prefeito. Pasold .

também é presidente da

Região Metropolitana do

]ARAGUÁ DO SUL-A

mecânica de automóveis

Sandra Soares, 31 anos,
.

não se incomoda de pas
sar o. dia com as mãos su

jas de graxa e também não

dá importância às de

monstrações de precon
ceito em relação ao fato

de ter escolhiddumapro
fissão onde os homens são

maioria. Casada com um

mecânico e mãe de dois fi

lhos, Sandra conta que des
de pequena demonstrou
interesse pelo assunto.

Estimulada pelo marido,
ela ingressou na profissão
a partir de um curso por
correspondência, realiza
do há alguns anos. "O res

to aprendi commeumari

do emuito porminha pró
pria conta. Soumuito ob
servadora", afirma.
A capacidade profis

sional de Sandra é confir

mada pelo volume de

trabalho e pelos clientes,
que, apesar de se surpre
enderem com o fato, não
questionam ou duvidam
do serviço prestado. É o

caso do aposentadoAdolfo

filhos do casal - Júlio,
] 3 anos, eJaison, 9 - tam

bém pretendem seguir a
profissão dos pais.

Além do serviço da

oficina, Sandra ainda

encontra tempo para
cuidar da casa e estudar.
Ela cursa o segundo ano

do ensino médio na Es

cola Julius Karsten e pre-
\ tende fazer faculdade.

Sandra também está ins

crita para o concurso pú
blico da Prefeitura e vai dis

putar uma vaga de mecâ
nica. "Espero conseguir e
acho que não haverá pre
conceito pelo fato de ser

mulher", declara.

Orgulhosa e realizada
,

com a profissão que es

colheu, Sandra considera
mais difícil fazer um bolo

do que desmontar um
motor. "Nunca gostei
muito de tarefa domés
tica.. Prefiro arrumar car

ros", afirma, mas sem des
cuidar da aparência. Ela
trabalha sempre de unhas

pintadas e não dispensa
pulseiras e anéis. Apesar
da aparência frágil, San
dra não se intimida com

os problemas inerentes à

.

atividade. "Enfrento qual
quer dificuldade", revela
a mecânica, que antes de
assumir a verdadeira vo

cação trabalhou como

costureira e zeladora.
"Meu negócio é trabalhar
na graxamesmo", assume.
(MARIA HELENA DE MORAES)

\

'Churrasço reúne cerca de

1,5 mil pessoas na Matriz

Fotos: Edson Junkes/CP

Sandra, apesar do trabalho pesado, não abre da vaidade

Manoel de Freitas, 57

anos. Ele comenta que�o
início achou estranho

uma mulher mecânica.
"Mas como ela é uma boa

profissional,não tem pró--,

blema", avalia o aposen-

tado, u�\�os inúmeros,

clientes�ficina de San
dra e do marido, Dorival.

Para o marido, o fato

de trabalhai lado a lado,
na mesma profissão, é

motivo de orgulho. "Sem-
.

pre dei todo o meu apoio.
Ela é muito profissional,
assim não precisa sair de

casa para trabalhar", ar

gumenta Dorival; que
também aponta o fato de

poderem cuidar dos :filh�s
o tempo todo, numa pro
va irrefutável que família

que trabalha unida per
manece

\ unida. Os dois

As homenagens ao pa
droeiro prosseguem du
rante todo este semestre
,

com a imagem do santo

sendo levada para as co

munidades que fazem

parte dos setores abrangi-I

dos pela IgrejaMatriz. No
próximo sábado a ima

gem peregrina será levada
para a Igrç;jaSão LuizGon
zaga, onde permanece
por uma semana. Até a da
ta oficial do aniversário, a

imagem deverá p,assarpor
todas as regiões. (MHM)

]ARAGUÁ DO SUL -

Aproximadamente 1,5 mil

pessoas compareceram
ao churrasco por adesão

,

realizado no domingo (20)
na Igreja'Matriz São Se

bastião. O almoço de

confraternização faz par
te das comemorações do
aniversário de fundação
da paróquia, que comple
ta �O anos em julho deste

ano, e também marca o

Dia de São Sebastião, re
verenciado sempre no dia
20 de janeiro.Sandra e o marido, Dorival, trabalham juntos na oficina

"

a influência de Poderá
vas'::__ haverá r uma vitória

na profissão, mas
daptor a mudanças.

de deverá
prejudicara reloçõoo dois.
Câncer - Tudo indica que

ue legal, mas

Sagit' '0 - Você encontrará
a solu is adequada poro

blema financeiro,
ntal, evite

s seus interesses.

pricórnio - Um fato
novo' á fazer basta nte

ma promoção virá

udesempenho e à

. Cuidado com

'gtej.!Ye�i . Na relação a
�W&,- t. ,

OIS, C Imo e muito

intimidade.
ão - Terá sucesso

ades ligadas ao lazer,
festas ou educação. As
e tarão instáveis, mas

everá se firmar.

ocê estará muito

te dia e talvez fique
a diante de alguns
, Vida sentimental
des.

pois tudo indica
ar um golpe de

amigoSoportunislas
eosagibisociaisà noife,
Peixes - Caminhadas e

o ar livre serão bem
ê vai estarmais
otimista, Mudanças
orosa exigirão jogo

expansão, pois o
será o seu mai�r

nçasserão
ser divertida: busque
a e saia de casa!

esso em viagens.
a tende a se firmar.
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COLUNA (WARM Up

Síndrome da terceira via
Lamento voltar a tema que eu imaginava já sepultado,

pelas indisposições que causou no passado e por sua

absoluta ausência de importância e conseqüências.&:&0-
me à aborrecida cantilena de Rubens Barrichello sobre o
tratamento que a Ferrari lhe concede.

Eraevidente que perguntas sobre o assunto lhe seriam
feitas no rega-bafe de inverno que a equipe faz há 12

anos emMadonnadiCampiglio.Jornalistas são previsíves.
ERubens, que nitidamentenão pensou previamente no
que iria responder, porque se tivesse pensado não diria
bobagem, inventa uma equação curiosa, chegando a

resultado igualmente cômico: A equipeme dá 30, 35%
de atenção. Seme desse 50%, eu poderia ser campeão.

Perdoe-me Rubens se as palavras não foram pre
cisamente essas. Eu não estava lá, não fui convidado.
Mas vi a entrevista naTVe, no dia seguinte, sua tentativa
de consertar o enunciadomatemático.

Para toda situação, há sempremais de um caminho a

seguir. Fosse eu o piloto questionado pela imprensa,
minha resposta seria das mais simrles: claro que a equipe
me dá omesmo tratamento, e se eu quiser ser campeão,
tenho de sermais rápido do que ele. Pronto. A polêmica
estaria encerrada. Melhor, nem começaria, não sairia do
papel, a resposta frustraria os jornalistas. Outro caminho,
estemais radical: olha aqui, a equipe nãome dá omesmo
tratamento, epor isso 'vou rescindirmeu contrato. Sendo
verdade taldisparidade de apoio, e estivesse eu convencido
de que issome impede de ser campeão, realmente pediria
o boné. E o faria com estilo, expondo as entranhas de
um time desleal. O que não é o caso, diga-se já para não
pairar nenhumadúvida no ar.

Mas, como sempre, Rubens optou pelavia alternativa,
a pior. Demonstrou sua insegurança, atribuiu a uma

diferença de tratamento a diferença de resultados entre
ele e seu companheiro, e forçou a situação óbvia: a im
prensa levar a questão a Schumacher, que não costuma
fugir de pergunta nenhuma.

E Schumacher respondeu o que deveria responder,
a coisa mais óbvia do mundo. Que ele e Rubens têm o

mesmo carro, etc. E Jean Todt fez o mesmo, acres

centando que quem determina, a partir de certo mo
-menta num campeonato, as estratégias que eventual-

mente podem privilegiar alguém é um negócio chamado
cronômetro. Se ele quermais, como diz, que demonstre
na pista, com o cronômetro na mão, do que é capaz,
foi o que disse o diretorda Ferrari àAnsa, agência italiana
de notícias:

Rubens poderia começar o ano sem ter de ouvir tais

coisas. Mas o rapaz tem um crônico problema de não
saber se expressar direito. Ou, se realmente se expressou
com sinceridade e é verdade que a equipe não liga para
ele, fica claro que o moço nãó sabe como lidar com
uma situação desfavorável. De novo, osdois caminhos:
ou aceita calado, porque está na Ferrari, um posto de
trabalho privilegiado em sua profissão, e reconhece que
seu parceiro émelhor, ou vai embora. E, de novo, parece
síndrome, Rubens segue sempre pela terceira via, apior
d� todas: se indispor com a direção da equipe e como

companheiro, para depois tentar se desdizer. Como em
Zeltweg, no ano passado.
A sorte de Barrichello é que ele guia bem, é um bom

piloto. Não fosse isso, creio que a Ferrari já teriaperdido
a paciência. (FLAVIO GOMES)
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ICOMPORTAMENTO: PM PRESTA ORIENTAÇÃO SOBRE CONDUTA DO CICLISTA NO TRÂNSITO

Criança f�orre atropelada por
" r! .

caminhão naWalter Marquardt
]ARAGUÁ DO SUL

Aciden te trágico que
resultou namorte de uma

criança marcou a manhã

de segunda-feira. O fato

foi registrado na Rua
. Walter Marquardt, próxi
mo ao Parque Municipal
de Eventos, por volta das
9h20. Rafael Guimarães

Rocha, 11 anos, estava

trafegando de bicicleta

quando perdeu o equilí
brio e acabou sendo atro
pelado pelo caminhão da

Prefeitura, placa MAO-

1673, de ]araguá do Sul.

Segundo informações do
Corpo de Bombeir�s
Voluntários de]araguá do
Sul, Rafael entrou em

óbito no local do aciden
te. "A pancada foi tão

violenta que chegou a

abrir e esfacelar a cabeça
.

da criança", relata.
Os bombeiros aguar

daram a chegadada Polí
cia Civil e dos peritos do
IML (Instituto Médico

Legal), que registraram a

ocorrência e -farão laudo

LOTERIAS

19/1/2001
Megasena
concurso: 330

02 - 04 - 14 - 23 - 37 - 51

Quina
concurso: 945

I

10.-23-39-49-55

Lofomania
concursor lBô

09 - 14 - 24 - 28 -

33-40-41-42-
48 - 54 - 59 - 62 -

64-65-73-74-
79 - 84 - 96 - 97 .

Loteria Federal
concurso 03609

1 ° - Prêmio: 23.893
2° - Prêmio: 59.737
3° - Prêmio: 05.967
4° - Prêmio: 22.555
5° - Prêmio: 44.269

Edson Junkes/CP

Rafael Guirnarães Rocha, 11 anos, entrou em óbito no local do acidente de ontem

do acidente. "Inquérito nente da Polícia Militar sionar acidente", explica, .

foi instaurado e o con- Fabiano Dias Perfeito. enfatizando a importância
dutor do caminhão, Ade- Ele orienta às' pessoas de manter as duas mãos

milton Gonçalves, vai para que, quando não no guidão. Perfeito tam-

responder por homicídío houver.ciclovia na rua, bém diz para os ciclistas

'7ulpo�0. Agora va(jos andar na' pista sempre cuidarem com veículos

Investigar o caso l�ra próximo à calçada, afas- estacionados, pois uma

saber se foi imprudência. tando-se ao máximo do porta pode se abrir sem

do motorista", explica o fluxo dos veículos e obe- que perceba e o derrubar

delegado Ilson ]osé da decendo o sentido. "Quan- da bicicleta. "Não pegar
Silva.

/1
do em grupo, seguir um carona nos automóveis,

- Os ci�tas preci- atrás do outro, jamais ao além do que, é sempre
sam ter consciência e an- lado, porque acaba in- bom manter.distância do
dar de bicicleta de manei- vadindo a pista de rola- veículo à frente", ressalta.
ra correta -, diz o te- menta dos veículos e oca- (FABIANE RIBAS)

Principais ocorrências do final de semana'
]ARAGUÁ DO SUL -

Entre as principais ocor-:

rências do final de sema

na registrada pela Polícia

Militar e bombeiros está

a colisão de um veículo

contra um poste. O aci
dente aconteceu na ma

drugada de sábado, às

4h40, naAvenidaPrefeito
WaldemarGrubba, próxi
mo ao parque aquático.
O motorista do Corsa

placa LXA-3247, de ]a
raguá do Sul, Alan Patri
cia Natali, perdeu o con

trole do carro, não conse

guiu d�sviar e bateu de
frente em um poste.

Segundo informações
do Corpo de Bombeiros
Voluntários de jaraguádo

I
I

Sul,' Q condutor não so

freu grandes ferimentos,
mas a namorada, que
estava no banco do caro

na, Nilmara Bornpani,
teve ferimentos sérios.

"Ela tinha fraturas nas duas

pernas, corte profundo no
rosto e suspeita de hemor
ragia interna", relata o

bombeiro. As duas vítimas
foram encaminhadas para
o Pronto-Socorro do Hos

pital São]osé.
No sábado pela ma

nhã? foi registrado furto

do veículo Ford Escort,
placaKHF-4199,]araguá
do Sul, ano 1991, cor ver
de. O carro estava esta

cionado em frente ao pos
to de saúde na Rua Rei-

noldo Rau.APMefetuou

diversas rondas mas até o

fechamento desta edição
o veículo ainda não havia
sido encontrado.

Na madrugada de

segunda-feira, por volta
da 1h22, aconteceu furto
em estabelecimento co

merciallocalizado naRua

João januárió Ayroso,
. próximo à Rocei Má-

quinas. A Polícia Militar

estava efetuando ronda

quando percebeu que a

porta da Brot-P�es ertava
entreaberta. Eles fizeram

averiguação e constataram

que o ladrão pegou todo o
dinheiro da caixa registra
dora, somando valor apro
ximado de R$100,OO. (FR)
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janeiro", conta. No dia 25,
sexta-feira, a equipe mas

sarandubense vai enfren
tar o segundo adversário,
aTerrana Imóveis, apartir
das 21h45, no mesmo lo
cal, e, no dia 30, quarta
feira, às 19h45, joga con

tra ADR Sulfabril.
- As escolinhas terão

início de atividades no

mesmo período que as

escolas, na segunda se

mana de fevereiro -,
informa. Ela destaca que
este ano, àlém de futebol

de campo e vôlei, preten
dem induir a modalida

de de futsal e incentivar
mais estudantes, de 7 a 14

anos, à prática esporti
va. "Fechamos 2001 com

aproximadamente 300

atletas", diz. As inscrições
iniciam junto com as aulas

e podem ser efetuadas na

CME, gratuitamente.
Para o final deste mês

a coordenadora está or

ganizando campeonato
.

de futebol de areia e vôlei

de dupla e, no mês de

março, será realizado

campeonato de tiro entre

as associações da cidade.

(FABIANE RIBAS)

.

TERÇA-FEIRA, 22 de jantiro de 2002

• JOGO: COMISSÃO lÉCNICA' DA MALWEE RECEBE HOJE A CONFIRMAÇÃO DOS AMISTOSOS PARA FEVEREIRO

JARAGuA DO SUL -

Depois de uma análise

completa da primeira
versão da tabela apresen
tada pelos dirigentes da

Liga Nacional de Futsal

para o torneio.deste ano,
a comissão técnica da
Malwee vai apresentar
hoje diversas propostas de
alteração dos jogos do

turno e returno da com

petição. O supervisor
Kléber Rangel está preo
cupado com o tempo en

tre a série de jogos se-

.. guidos estabelecidos na

tabela, mas está otimista

em relação às aprovações
das mudanças.
A primeira proposta

será o adiamento dos

jogos da segunda, terceira
e quarta rodadas, quando
a Malwee vai enfrentar,
fora cÍ�. casa, �s equipes
gaúchas de Carlos Barbo
sa e do Adântico, da ci

dade de Erechim, num
prazo inferior a 24 horas,
e, 48 horas depois, terá
pela frente o Rio Verde,
de Goiás, em Jaraguá do
Sul. "Estaríamos jogando

Manoel Tobias retornou aos treinos da Malwee ontem

no dia 23 de março (sá
bado), no domingo pela
manhã e na terça-feira se

guinte. Serão três partidas
em quatro dias", disse
Rangel.

Problema semelhante

foi identificado nas roda-

das de transição do turno
para o returno da compe
tição pro��.adas para oinício de 'l(':ril. O calen-

dário de jogosmostra que
a Malwee jogará fora de
casa no dia 9, contra o

Santos; dia 11, contra o

Malwee quer adiar alguns jogos
das primeiras rodadas \Ia Liga

Minas; dia 13, contra o

Goiás; 'dia 14, contra o

Rio Verd�, e, em Jaraguá
do Sul, nos dias 16, con
tra o Santos; 18, contra o
Minas, e no dia 20 con

tra o Atlântico, ''Não te

remos tempo para treinar.
Este esquema precisa ser

alterado", comentou o

supervisor.
A comissão técnica da

Malwee recebe hoje a

confirmação dos amisto
sos para fevereiro previs
tos para o 'dia 7, contra o

Atlântico, na reinau

guração do piso do gi
násioRodolphoJahn, em
Guaramirim, e par� o dia

14, contra o Carlos Bar

bosa, no ginásio Wolf

gang Weege. Os jogado
res Manoel Tobias: Fran
klin, Micky, Euler e Ca

cau, que participaram da

Copa Rio/São Paulo/
Minas pelo Fluminense,
e o ala/pivô Cazuza, ex
Vasco daGama, apresen
taram-se no final da tarde
de ontem, durante treino
realizado no Clube Atlé
tico Baependi.

Intelbraa/SãoJosé vence primeira na Superliga de Vôlei
SÃO JOSÉ - A Intel- catarinense serão fora de lógica que os jogadores siliense. Venceu por 25/23

bras/SãoJosé conquistou casa, enfrentando o Lu- iriam sentir pela obriga- e marcou 2 a 1 no placar.
a primeira vitória na po/Náutico, de Arara- ção de vence!", disse ao O quarto set foi o mais

Supetliga Masculina de quara (SP), e o Bunge/ final o técnico Djalma tranqüilo com a equipe
Vôlei 2001/02, sábado à Barão, de Blumenau, no Cardoso. O rendimento dominando totalmente

noite, em São José, ao encerramento do primei- melhorou no segundo set, as ações, com o saque e

vencer a Uneb em jogo ro turno desta fase. mas ainda assim o time bloqueio melhorando
válido pela 4a rodada da Pressionado pela ne- da casa precisou contar muito. "E�a importante
primeira fase. Superando cessidade de vencer após com as falhas da Uneb vencermos e a equipe

,

três derrotas, a equipe da para igualar o jogo. mostroumaturidade parao nervosismo e a pressão
de precisar vencer o jogo, ., Intelbras/SãoJosé come- O terceiro set teve um conseguir a virada", disse
a Intelbras/São José gas- çou o jogo bastante ner- início complicado com a ao final o técnico Djalma
tou uma hora e 49 minu- vosa e sem conseguir bom Unebmarcando 2/7 com Cardoso. Ele salientou

tos para derr0t:tr � Uneb rendimento no saque e quatro bloqueios conse- ainda que a tabela im-

(DF), por 3 sets a 1, par- passe. Isso motivou o ad- cutivos. O set parecia pôs dificuldades adicio-
dais de 23/25, 25/23, versário, que aproveitou perdido, mas a Intelbras/ nais ao time neste início

25/23 e 25/14. Desta- bem a chance para ven- São José reagiu de forma da Superliga, quando
que para Boi, o melhor cer o primeiro set. "Foi incrível e virou para 16/ precisou enfrentar Pal-
marcador do jogo com 23 um jogo tenso desde o 11. No final, novamente meiras e Banespa fora de

(

pontos. Os próximos dois inicio. Já esperava isso intranqüilo, o time quase casa e depois o Telemig/
compromissos da equipe diante da pressão psico- permitiu a vantagem bra- Minas.

Massarandubavai participar
de Torneio de Verão de Futsal

MAsSARANDUBA - A

CME (ComissãoMunici
pal de Esportes) de Mas
saranduba começa as ati

vidades de 2002 partici
pando do 6° Torneio de
Verão de Futsal Adulto.

As disputas terão início

amanhã, na cidade de
Blumen'au. Ao todo, 12

atletas doMunicípio inte
gram a equipe que vai

buscar o título desta com

petição. O primeiro ad
versário será um dos fa

voritos, o Feirão da xv, a

partir das 21h45, na es

trutura esportiva da Sul

fabril.

Segundo informações
da coordenadora da

CME,MirianeJacobows
ki, os jogadores que vão

participar são aqueles que
se destacaram nas dispu
tas dos campeonatos da

Primeira e Segunda Divi
são do ano passado. "O
técnico contratado de

Blumenau, Esídio Be

ckauser, analisou o desem

penho da cada jogador e
selecionou os que melhor

atuaram. Os atletas co

meçaram a treinar todos

os dias, desde o início de

slico .. irreet Dancl
Musculação .. Body IVRtp
Body Combal'" B irep

Abdominais
.

('.N�Bttl di Jlr�mlll

Rua Pres. Epitiído PessQa, 1081 • Jaragu<Í do Su! • se
E·ma!!: acarlemiaimpulso@terra.com.br
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