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Coordenador do Gapa, Márcio Endres, pretende conseguir apoio da sociedade para trabalho voluntário

Gapa inicia ano em sede nova e

abre inscrição para voluntários
A .coordenação do Gapa de Jaraguá do Sul

está funcionando em sede nova desde o início

do ano, quando instalou-se em sala cedida

pela Prefeitura no segundo piso 'do Terminal

Rodoviário. O coordenador da entidade, en
fermeiro Márcio Endres, .pretende abrir ins-

crições aos interessados em atuar como vo

luntário na luta ele prevenção e combate à aids.

Para este ano a entidade deve buscar novas par
cerias e ampliar o trabalho em conjunto realizado
com a Prefeitura e o Governo do Estado.

PÁGINA 5

Direção do PT sugere

que o partido não
processe Dequêch
PÁGINA 4

,

Eduardo Entrebato

mostra trojetôria de

sua obra no shopping
PÁGINA S·

Incêndio destrói
. .

plzzana no centro

de Guaramirim
PÁGINA 7

. CORREIO DO POVO
Classificados Mais completos,
Mais dinâmicos e Mais fáceis de procurar!

Agentes de saúde que trabalham

no programa municipal perma
nente recolhem larvas de mos

quitos encontradas em residên

cias e encaminham para análise
em laboratório especializado.

PAGINA 5

Piloto Raulino Kreis Júnior rece-
- beu troféu de vice-campeão du
rànte confraternização promo
vida pela Fauesc (Féderação de
Automobilismo do Estado de San
ta Catarina). PAGINA 8
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As pequenas empresas
e o papel do Sebae/SC

DONIZETE BÕGER - Agente de Articulação do Sebrae/Se
para Jaraguâ do Sul e região

Nos últimos 10 anos, as pequenas empresas transformaram-se na

grande base empregadora, geradora e distribuidora de riquezas. No
Brasil, 98% das empresa� existentes correspondem a pequenos negó
cios, sendo 15,7 milhões negócios informais. Cerca de 60 milhões de

pessoas estão diretamente envolvidas com micro e pequenos empre
endimentos. Diante desta realidade, o Sebrae teve que se modernizar.

Aqui em Santa Catarina, o Sebrae/SC adotou um modelo inovador de

gestão, buscando na parceria com as entidades empresariais do Estado

urna nova forma de se fazer chegar até a classe empresarial. Há dois
anos Jaraguá do Sul e região já contam com uma estrutura própria do ,

Sebrae/SC, através da Agência de Articulação localizada na Av. Mare

chal, Deodoro da Fonseca, 776.
'

E através da união de esforços num trabalho conjunto com a Acijs/
Apevi de Jaraguá do Sul; Aciag de Guararnirim, Aciam de Massaranduba, '

Aciaç de Corupá e a Acias de Schroeder, os resultados obtidos nestes

últimos dois anos mostram a força desta união nos,exemplos abaixo:

,

.

Com o Programa Brasil Empreendedor, através, de um treinamento

gratuito na área de gestão, em cem turmas, foram capacitadas 2.330 pessoas.
No Treinamento Empresarial 'envolvendo áreas de gestão em Fi

, nanças Recursos Humanos, Marketing, Produção etc., foram capaci-
tados 900 empresários.

<'

Trouxemos pela primeira vez p�ra Jaraguá do Sul e Guaramirim o

Workshop Empretec, um programa desenvolvido pela Harvard

University e que é executado no Brasil exclusivamente pelo Sebrae.
Dúas turmas totalizando 25 empresas: implantaram' o PSQT (pro

grama Sebrae da Qualidade Total), introduzindo urna nova cultura em
- \

suas gestoes.
'

Através da parceria: com o poder público de Corupá e Schroeder,
executamos o Proder Comcenso, onde levantamos o perfil sócio

econômico preciso do município, além de outras ações.
Realizamos 60 consultorias coletivas para 500 pessoas interessadas

em iniciar um negóCio. próprio, mostrando as realidades e obstáculos

de quem toca a. vida po� conta própria.
Os dados: acima são apenas uma amostra .das ações já desempenhadas

pelo Sebrae/Sf. em conjunto com as entidades parceiras acima nominadas.
'

Destaco aqui o papel fundamental da Acijs/Apevi, Aciag, Aciam,
Aciac e Acias através de seus presidentes e de seu corpo funcional

para a implementação e sucesso de todas as ações até então realizadas,
pois sem estes parceiros nada disso seria possível.

- Para 2002 daremos continuidade à execução destes programas,
trazendo' novos títulos na área de capacitação em gestão empresarial,
pois entendemos ser :este o calcanhar de Aquiles para o segmento 'das

pequenas empresas.
Já temos programado para este ano três workshops do Empretec,

dois Programas da Qualidade Total, e dezenas de treinamentos em

gestão empresarial. Também pretendemos executar o Proder Comcenso
em Jaraguá do SUl 'para podermos ter um banco de dados sócio

econômico completo e atualizado do Município.
Para uma região tão empreendedora como a nossa, talvez o q)le

estamos fazendo nunca seja o suficiente, (daí a necessidade de

arregassarmos as mangas e fazermos ca8a vez mais. Não obstante,
seria interessante relatar que em um levantamento feito pelo Sebrae/
SC junto a maioria das entidades empresariais de Santa Catarina du
rante um período de 5 meses em 20Ól, a Acijs/Apevi lograram o 10

lugar em vários Ítens pesquisados, como por exemplo o maior número '

de treinamentos realizados, entre outros itens

'''Uma organização, uma empresa, uma pessoa por si só, não basta",
portanto, o papel do Sebrae/SC é, buscar parcerias que funcionem,
como as que nós temos na região" e a partir daí darmos respostas
objetivas que atendam, de fato, às reais necessidades da 'pequena
empresa.

I

•

Em
/

propriacausa

IA classepolítica recorre
à Constituição quando

, atende aos seus

interesses, mas não
'

atentapara as

, obrigaçõesprevistas ...J

olhos do perscrutador, fica a

dúvida, sobre a verdadeira

intenção do gesto e a decepção
pela escolha dos "representan
tes" .

o reajuste salarial de 21,5%
concedido aos vereadores, de
Guaramirim é _o exemplo mais

flagrante de desrespeito ao

cidadão, patrocinador da farra

parlamentar. Legislando em

causa própria, os vereadores

elevaram de R$ 1.754,50 para
R$ 2.153,00 seus salários, en

quanto a maioria dos traba

lhadores brasileiros .teve rea

juste máximo de 7,5%. O novo

valor 'agride o contribuinte, que
tem dificuldades parà entender
porque os nobres vereadores,
que trabalham apenas dois dias

�por semana, ganham 12 salários

mínimos,

O cerne da questão no

entanto é a "guerra" travada
entre os parlamentares e o

presidente da Câmara, Evaldo
Junckes, em torno do reajuste.

. Junckes recorreu à Justiça para
tentar impedir a _aberração. Os
demais, liderados por Salim
Dequêch, acusam o presidente
de descumprir a Constituição.
�Dequêch foi mais além, o cha
mou de mentiroso, demagogo
e débil mental. Sem'nenhum
pudor, qs oito vereadores ba-

,

tem o pé e querem receber o

"que a lei manda".

A defesa do próprio, bolso
fundamentada na Constitui

ção é mais uma balela. A Carta

Magnaprevê um saláriomínimo

capaz de atender, as neces

sidades básicas de uma família,
como moradia, alimentação,
vestuário etc. Com R$ 180,00
por mês, maldá para comer, o

que dirá OSI outros itens. Aliás,
o primeiro artigo da -Consti

tuição - "A lei emana do povo
e em nome dele será exercida"
_I nunca foi cumprido.
A classe politica recorre à

Constituição quando atende
aos seus interesses, mas não

atenta para as obrigações pre
vistas. É por essas e outras que
ostenta - alguns com orgulho
_'_ o primeiro hlgai no ranking

,

da corrupção-c o titulo de me
nos confiável. A esperança é

que a luta de Junckes contra o

absurdo seja vitoriosa e sirva

de exemplo aos demais dirigen
tes e governantes politicos.Não
há mais como conviver com

tamanha injustiça.

o absurd� é compartilhado
por todos' os partidos que inte
gram o Legislativo Municipal,

-

à, exceção do PT, de Junckes.
O conluio tem o apoio do presi
dente do PMDB, Nilson By
laardt, que participou da cole

tiva convocada pelos vereado-

.res para "revelar a verdade
sobre o aumento"; Em ne

nhum momento se opôs aos
\

quatro vereadores do partido
- que em tese são seus co-

, mandados _-_ ou questionou a

legitimidade da medida.

Legal o reajuste deve ser,

caso contrário o Tribunal de
Contas e aJustiça reverterão o

,

ato. Legítimo, com certeza, nio
é. Não re'prt;senta o anseio da

sociedade, tampouco se jus
tifica por si só. O aumento é

mais uma manobra dos poli
ticas, prestes a colher muito

mais do que protestos, mas o

repúdio da p�pulação. Aos
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o vereador Carioni Pavanello (PFL) mandou um
recado duro aos tucanos de Jaraguá do Sul

I

sobre o possível lançamento de um candidato
do PSDB à Assembléia Legislativa. "O PFL e

o PPB não estão a serviço do PSDB. Fazemos

parte de uma coligação, que pretendemos
manter, mas não vamos nos curvar, às im

posições. Se acham que não precisam de nós,
que abram o jogo, mas não se esqueçam que,
na microrregião, administramos .três pre
feituras", lembrou.
Carioni informou ,que o PFL poderá negociar'
uma dobradinha com o PPB, tendo o vice

prefeito Moacir Bertoldi como �andidato'a fed
eral e a vereadora Maristela Menell a estadual.
"Não está descartada a candidatura do vice

governador Paulo Bauer a deputado federal",
avisou, informando que o PFL aguarda a de

finição das respectivas executivas estaduais.

PRESTAÇÃO DE CONTAS FUTURO
O deputado estadual

Ivo Konell, presidente
do PMDB de jaraguá
do Sul, participou na

noite de ontem da reu

nião semanal da Acijs
(Associação Comer

cial e Industrial de Ja
raguá do Sul), onde
relatou as atividades

parlamentares desen

volvidas no ano pas
sado. Konell, pré-can
didato à reeleição, li
dera as pesquisas de

intenção de votos no

Município, com índi

ces próximos de 20%.

Dirigentes do PPS e do

PTB de Jataguá do Sul

já iniciaram as nego
ciações com o PQT de

olho nas eleições mu

nicipais de 2004. O

presidente pedetista,
Ruy Lessmann, também
diretor da Câmara de

Vereadores, revelou que
pretende buscar enten

dimento com o PT para
uma possível dobradi
nha. "Precisamos nos

unir, somar forças para
disputar as eleições para
prefeito com chances",
conclamou.

ESPECULAÇÃO
Nas rodas políticas é dado como certo o

lançamento de um candidato do PPB da região a

deputado estadual. Dizem que o nome mais

cotado é o do vice-prefeito Moacir Bertoldi, que
só aceita a "missão" com garantias de que tem

chances concretas de se eleger.

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

I CONTAS: QUEM DEIXAR DE CUMPRIR OU PRESTAR INFORMAÇÕESERRADAS PODE' 'i PAGAR MULTA DE R$ 5 MIL·

Municípios têm até o dia 5
dados ao TCE

•

para enviar
FLORIANÓPOLIS -

Os municípios catari

nenses têm até o dia 5

de fevereiro para enviar

ao TCE (Tribunal de
Contas do Estado),
através da Internet -

www.tce.sc.gov.br -, os,
dados referentes à exe

cução orçamentária dos

quinto e sexto bimestres

de 2001 e da gestão fis
cal dos segundo semes

tre ou terceiro quadri
mestre das prefeituras e

câmaras de vereadores.
Todas as administra-

. ções públicas, inclusive

as que não dispõem de
autonomia financeira,
devem prestar informa

ções ao TCE.

O acesso ao 'sistema
se dará a partir do uso

de código de identifi

cação e senha personali
zada para cada poder. As
prefeituras devem ex

trair as informações do
Relatório de Gestão Fis
cal do terceiro quadri
mestre ou do segundo
semestre, caso optem
pela semestralidade. Os

executivos devem ainda

prestar informações que

Governador eministro visitam
)

o Município de 5anta Helena
FLORIANÓPOLIS - O

ministro da,Agricultura
e do Abastecimento,
Marcus Virucius Pratini

de Moraes, e o governa
dor Esperidião Amin,
estiveram domingo (27)
no Município de Santa

Helena, no Extremo
Oeste catarinense. A vi

sita tem a ver com a to

mada de providências
com relação ao enfren
tamento dos danos cau

sados pela estiagem na

região.
-. Não há levanta

mento dos prejuízos, ain
da, porque o problema
não ter�nou. Qual é a

perda no Município de

Santa Helena? Nós ainda
não conhecemos. Mas sa

bemos que é grande, que
é preciso apoiar, que há

restrições de água-, res-
\

Dr. Antonio E. Menna
6FTAiM6LÓGISTA��:;���:�;;:�d��;���;;��
ESPECIALIZAÇÃO: HOSPITAL DE CLÍNICAS ESTAbo

DO RIO DE JANEIR9E CURSO NA SOCIEDADEN
BRASILEIRA DE OFTAL�OLOGIA DO RIO DE JANEIRO

saltou o governador.
Diante da situação,

Amin dá palavra de âni-
I· .

mo. "Eu não tenho dú-
vida de que, vencidas
estas horas, �ue são as

horas da eme�ência, nós
teremos energia para
voltar a crescer, para
voltar a plantar aonde
couber. Vamos ajudar o
pequeno produtor rural
com a mesma solidarie
dade que sempre tem

caracterizado o nosso .

governo."
No Município de

Santa Helena, Amin e

o ministro visitaram a

propriedade da senhora
Clarice Staube. E, em

seguida, reuniram-se
com lideranças da Re

gião Oeste eagricul
tores atingidos pela
seca. (MCS)

constam do Relatório

Resumido da Execução
Orçamentária dos quin
to e sexto bimestres,
além de outros dados.
O objetivo é verificar o

cumprimento da LRF.
As câmaras devem

enviar os dados com ba

se no Relatório de Ges-·
tão Fiscal do terceiro

quadrimestre ou do se

gundo semestre, entre

outras.informações exi-
.gidas "que o TCE pos
sa avaliar a gestão fis

cal". Os administra
dores públicos que dei-

,

xarem de cumprir os

prazos de remessa defi
nidos pela Instrução
Normativa TC-002/
2001 ou que prestarem
informações incorretas
ou incompletas estão

sujeitos àmulta de até R$
5 mil.

O responsável que
não publicar e divulgar o
Relatório de Gestão Fis

cal nos prazos deter

minados ou que não en

caminhar o documento
ao TCE ficará sujeito à
multa de 30% dos ven

cimentos anuais.

Serra diz que pesquisa é

bom para lançar sabonete
RECIFE -,-, "Pesquisa

é muito importante,
decisiva, para quando'
você quer lançar-um sa

bonete, uma nova mar

ca, com novo perfume.
Na política há outro tipo
de pesquisa que não é a

de mercado: é a pesquisa
das urnas. Essa é a que
vale."

Com essa declaração,
o ministro da Saúde e

candidato à Presidência
da República pelo PSDB,
José Serra, procurou mi
nimizar o resultado da
última .pesquisa -do

Ibope, onde aparece em

quarto lugar, com 7%
das intenções de voto e

empatado com o ex

ministro e candidatopelo
PPS, Ciro Gomes.

Apesar da declaração
do vice-presidente da

República,Marco Maciel,
de que as, pesquisas de
finiriam o candidato da

aliança PSDB, PMDB e

PFL, Serra não deu o

braço a torcer. "Não ouvi

o Marco falar, mas cada
um tem a sua opinião",
afirmou,

De acordo com a pes
quisa do Ibope, realizada
entre 1,? e 21 de janeiro,
Rosearra Sarney cresceu

um ponto, passando de

17% para 18% e man

tendo-se no segundo
lugar. O governador do
Rio de Janeiro, Anthony
Garotinho.: subiu de

12% para 15%, e José
Serra permaneceu com

17%, mesmo com o

lançamento oficial de
sua candidaturano mes

mo dia em que a pes
quisa foi iniciada. (JB)

Dra. Christine Rebelo
CRO-PV 59.52

'

Ru" ."rõo do Rio Bmnco, 637 - Sala 2 - Centra· Jaraguá da Sul - se

Cei.: (47) 275-3575 ou 9992-9999
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I POSiÇÃO: PT DESISTE DE PROCESSAR DEQUÊCH POR OFENSA AO PRESIDENTE DA CÂMARA

TERÇA-FE;IRA, 29 de janeiro de 2002

Partido faz reunião' amanhã
o I

\
'

)

deliberações
•

, �

para possíveis

I (

GUARAMIRIM - A di

reção estadual do PT

sugeriu que o partido não

mova ação por danos
morais - calúnia e difa

mação - contra o verea

dor Salim Dequêch (PFL).
Na semana passada, em

entrevista coletiva, Dequêch
chamou o presidente da Câ
mara de Vereadores, Eval
doJunckes, o Pupo (PT), de
mentiroso, demagogo e

débil mental. O coorde
nador microrregional da
legenda, Dionei da Silva,
.porém, tem outra posição.
Ele defende o processo

\
contraDequêch. ,

Na avaliação de Dionei,
não foi o Pupo que foi ofen
dido, mas o presidente da

Câmara, "-fsegunda autori

dade do Município". "No
meu entendimento, é pre
ciso que o PT faça alguma
coisa até para que não in

centive outros insultos gra
tuitos ao partido", justificou.
Amanhã, a coordenação
microrregional reúne-se
com a equipe de apoio ao

mandato de Pupo para

Pupo diz que Dequêch quer criar fato para se manter na mídia
Arquivo/CP: Edson Junkes

deliberar sobre o caso. "Em

princípio, a idéia é ignorar o
insulto, para não alimentar o
embate político", adiantou
Pupo.

Ele acredita que uma

possível ação Icontra De

,quêch o coloque em evidên

cia, criando um palanque
político para o vereador. "O

que ele (Deqúech) quer é

criar um fato político e ficar

na mídia", prevê, lembran
do que o próprio Dequêch
o elogiou na condução dos
trabalhos legislativos. ''Tenho
apoio dos vereadores, in
clusive do Salim, que só

divergiu a�,�ra por causa do
aumento de salário", ga-

rantiu, informando que tem

um projeto reduzindo em
50% .os :rencimentos dos

parlamentares municipais.
»:

De acordo com o pre-
sidente, até a tarde de ontem,
o Tribunal de Justiça não

havia se pronunciado sobre

a consulta feita em relação
ao reajuste salarial do�
vereadores. Pupo prometeu
divulgar o parecer do tri

bunal tão logo receba os

documentos.

NACIONAL -INa opi-:
nião de Pupo, os impro
périos deferidos por De

quêch se assemelham às

ameaças sofridas por diri

gentes petistas em todo o

País. ''Não foi apenas o pre
sidente da Câmara de Gua

ramirim que foi agredido.
As agressões estão sendo
feitas em todo o Brasil. Al

guns já foram mortos e ou

tros ameaçados. É deses

pero por causa do cresci

mento do PT", declarou,
apostando que a população
está cada vez mais identi

ficada� com os projetos pe
tistas. (MAURILlO DE CARVALHO)

Amin sanciona lei que assegura espectador em eventos
FLORIANÓP9LIS - o

governador Esperidião
Amin (PPB) sancionou o

projeto, de autoria do de

putado estadual Jaime
.Duarte (1?PS), que obriga
os responsáveis por even
tos artísticos, com cobran

ças de ingressos, a garantir
seguro contra morte ou

dano 'físico para os espec
tadores. Estão enquadra
dos na Iegislação, entre ou
tros, os shows musicais,
feiras, rodeios, jogos des

portivos, parques de diver
são e danceterias. A lei en-

trou em vigor no dia 15 de

janeiro.
O projeto prevê indeni

zação de 20mil Utirs (Uni
dade Fiscal de Referência)
- R$ 24.260,00 - em

caso de morte acidental,
dez' mil U firs - R$
12.130,00 � para invali

dez permanente, total ou

parcial e duas mil - R$
2.426,00 - para assistên
cia médica. O descum

primento da lei implicará
ao infrator multa equi
valente a 50 mil.Ufirs, R$
60.650,00, que poderá ser

dobrada em caso de

reincidência. O Executivo

tem prazo de 60 dias, a

contar da data da publi
cação, para regulamentar
a medida.

Na opinião do parla
mentar, a cobertura de

seguro de acidentes pes
soais ou coletivos em even

tos com cobrança de in

gresso fará corri que me

lhore as condições de se

gurança nos locais. "É
comum casos de acidentes

.corn desabamento e in

cêndio nas instalações. Em

muitos casos, os pfomo
tores dos eventos não

dispõem de recursos ne

cessários para indenizar as

vítimas", lembrou.
PLEBISCITO - Amin

sancionou ainda os pro

jetos de lei complemen
t,ares que disciplina a rea

lizaçâo de plebiscito e re

ferendo e que regulamenta
a iniciativa popular no

processo legislativo. São

consultas, formuladas ao

povo para que opine sobre

matéria de natureza le

gislativa ou administrativa.

EGIONAISOTAS
Em cerimônia a ser realizada amanhã, a partir das 10

horas, na Weg Química, a empresa do Grupo Weg
recebe o Certificado BVQI, com ISO 14.001, refe
rente à gestão ambiental.

A Weg Química é a primeira fabricante (de tintas

líquidas industriais, anticorrosivas para manutenção
industrial, tintas em pó, normas Petrobras, vernizes
eletroisolantes e resinas a receber o prêmio.
Na oportunidade, o diretor-superintendente da Weg
Química,Jaime Richter, apresentará o Sistema de

Gestão Ambiental da empresa.
- Mais do que um orgulho para a Weg, essa

certificação é a provl:! do respeito ao meio ambiente

que a empresa traz em seus compromissos básicos e

um orgulho para Guaramirim e região -, declarou

Richter.
-,

O prefeito Mário, Sérgio Peixer, Dêgo (PFL),
confirmou presença ao evento.

PMDBACORDO
O presidente da Câmara
de Guaramirim, Evaldo

júnckes (PT), garantiu
que o acordo firmado

com o PMDB, no ano

passado, que assegurou
sua eleição à Presidência,
está mantida. "No final

I do ano, vamos eleger o
vereador Francisco Luiz

de Souza presidente da

Casa", revelou, avaliando

positivamente o primei
ro ano à frente do Le

gislativo. "Para quem
nunca foi nem vereador,
foi bom", aposta.

Mesmo sendo adversário

na eleição de 2000 e opo
sição ao atual governo, o
PMDB de Guaramirim

dá sinais de aproximação
com o PFL. Pelo ntenos
é o que deixou trans

parecer o presidente do

diretório, Nilson Byla
ardt, durante visita do se

nador Casildo Maldaner

(PMDB) ao prefeito
Dêgo. "Queremos colo

car o PMDB à disposi
ção da Prefeitura, farta-

I lecendo o trabalho con

junto", discursou.

CARA-OE-PAU
Os vereadores de Guaramirim receberam �1,5% de

reajuste salarial- nenhum ?utro trabalhador recebeu
mais do que 7,5%.·A tentativa do presidente da Casa,
Evaldo Junckes (PT), em não pagar o absurdo, casou
um qüiproquó. Em campanha, pregam a moralidade

pública, eleitos...

ENTRE ASPAS

"O PSDB está se reunindo para tratar dos in

teresses da região e do partido. Nossa vontade é

manter a coligação e os apoios, mas não nos

submeteremos à imposições." (Deputado federal

Vicente Caropreso, presidente estadual do PSDB,
revelando a linha a ser assumida pelo partido na

campanha eleitoral deste ano)

VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

�VIAÇA�CANARINHO-. ,---
'i'tW . -- - --- _m i* ,'�

P%dill'tu1n�f'nVmB&lmàYitf dt�\TYdaP.S�
lazer � Turismo· Fretamento

Ônibus Leito Turismo
Ônibus Executivo

Microônibus

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

Tel. (047j':rf1-:I422 - www.canarinho.com.br
----..�,
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Indústrias de
Máquinas Kreis lida.
Rua José Theodoro Ribeiro, 165 .

Cx. Poslal 84 . Fone (47) 371·0555 .

Fax (47) 371·0403
.

e·mail . indumak@neluno.lom.br

Durante o primeiro governo de Getúlio Vargas (1930-1945), Jaraguá do Sul fez

avanços significativos no campo político e obras públicas. Politicamente, em
1934, deixou de ser distrito de Joinville, emancipando-se. No setor de obras pú

. blicas, em 1941, o então pre[eito, Leónidas Cabral Herbster, construiu a Prefei

tura (hoje, museu) e, no.ano de 1943, a estação rodoviária (hoje, terminal rodo
viário urbano), e o governo federal, neste mesmo ano, construiu a estação de

passageiros e ampliou o armazém da ferrovia.

POR: EGON JAGNOW

SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO GLOBALIZADO

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUtÁRIO·
Cu.uliAd"..."""oo'.... SlC Rua Donaldo Gehring, 135 - ex. Postal- eEP 89251-470 - Fone (47) 371-7511/Fax: (47) 275-1820 - Jaraguá do Sul- se - Home Page: www.cassuli.adv.br - e-mail: cassuli@cassuli.adv.com.br
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48 CQRREIODOPOVO GERAL

agora reforçado com

artistas vindos da Ale

manha. Toda a colônia
alemã e a colônia hún

gara, de fala alemã, era
convidada.
Relatório daLiga

Comercial

Teuto-Brasileira
.

. As colônias de imi-

TERÇA-FEIRA, 29 de jarfeiro de 2002

o QUE SE FALA) NO SENADO
sentação de duas emen

das à proposta original;
Uma, do senador Lúcio

Alcântara, estabelece
,- que somente os casais

em união estável pode
rão ser beneficiários das

técnicas de reprodução
assistida. A segunda, do
senador Roberto Re

quião (pMDB-PR), tor
na mais rigorosas as

penas para quem infrin

gir a legislação. O· pro
fissional que praticar a

reprodução as�istida
sem prévio consenti
menta dos beneficiários,
por exemplo, estará su

jeito à reclusão de dois

a quatro anos, além de

multa. O texto proíbe a

clonagem radical de se

res humanos por meio

de qualquer técnica ge
nética e também veda a

prática da chamada

"barriga de aluguel".
''JORNAL DO SENA

DO", edição 1.411, pá
gina 4.

As LEITURAS DE MANOEL DÉ SOUZA

OS PEIXES DO BRASIL (173)

De regresso de. uma das suas viagens à Euro

pa, trouxe Eduardo Prado para a sua fazenda
do Brejão uma infinidade de anzóis, pesos, iscas
artificiais, destinados à pesca, no rio. Ante as rnl-.

nhocas de borracha que os caboclos supuseram
enfeite para pescoço, Eduardo, expl icou:

- É com isto que se pesca na Inqlaterra.
- Quá, seu dotô! -, fez, rindo, o caboclo

mais velho.

E incrédulo:
- Os nosso peixe de cá não pega nisso, não!

Elés são muito velhaco! Quando nas iscas de de

vera eles custa, quando mais, nessa! ...
AFONSO ARINOS - Discurso naAcademia Brasi
leira de Letras.

CORREIODOPOVO

Aqui tem informação!

Pessoa, uma enorme

conquista do povo ja
raguaense, onde a vi-,

la e as colônias do inte

rior (inclusive Gari

baldi) tinham facilita

da as suas comunica

ções que de outra for
ma só percorrendo
longas distâncias. A So

ciedade deTiro Jaraguá
comparecia incorpora
da. O encarregado da

estação, Godofredo
I '

Torrens, passava às 9

horas o primeiro tele

grama ao ministro da

Viação, com a assinatu

ra demuitos presentes.
Usavam da palavra o sr.

Godofredo Torrens, o
intendente ArthurMüÍ
ler, o superintendente
dr. Ulysses Costa, a

Banda do 13° BC, exe
cutando vários núme

ros de seu variado re

pertório.
"Theater und

Unterhaltungs
Verein"

Procurava-se a inte

gração de famílias ale

mães e portuguesas
(brasileiros). Reunidos
no Salão Buhr e� 4/6/
1928, deliberavam a

fundação de uma soci

edade teatral e de diver

sões, cuja primeira di

retoria era a seguinte:
Presidente: sra. Grub

ba, esp. de Bernardo;.
Vice-presidente: sra.

Carsten, esp. deArthur;
1 a secretária: Andersen,
esp. de Jacob; 2a secre
tária: Fischer, esp. de
Francisco (húngaro); 1 a

tesoureira: Hertel, esp.
de Walter; 2a tesourei
ra: May, esp. de Carlos;

Jornal

PROJETO SOBRE RE

PRODUÇÃO ASSISTIDA

=": A CAS (Comissão
de Assuntos Sociais);
adiou a votação de

substitutivo do sena

dor Tião Viana (PT
AC) a projeto do sena

dor Lúcio 'Alcântara
(

(pSDB-CE) que regu-
lamenta o uso das téc

nicas .ele reprodução
humana assistida des

tinadas à implantação
artificial de gametas ou
embriões fertilizados

"in vitro" no organis
mo de mulheres. Se

aprovado pela CAS, o
substitutivo será vota

do em segundo turno.

Confirmada a aprova
ção, a matéria segue
diretamente para a Câ

mara dos Deputados,
exceto se houver re

curso para que o texto

seja votado pelo Ple

nário do Senado.

O adiamento da vo

tação deveu-se à apre-

Por que "antlqarnente"
e "outrora"? LXXXVI

Uma declaração
vinda de Garibaldi

DeGaribaldi vinha
uma 'declaração' para
ser publicada no jor
nal, firmada por An
ton Planinscheck, da
tada de 28/4/1928,
afirmando que a quei
xa apresentada ao

diretor do Grupo de

Joinville (Grupo Es

colar), para ser trans

mitida ao inspetor fe-I

deral Orestes Guima-
,

'

rães, era contra

FRANZ ERSCHING,
que ameaçara de pôr o
seu filho fora da esco
la pública de Garibal

di; e não contra o sr. '

João Januário Ayroso,
concluindo:. "Fui mal

compr�endido por
não falar corretamen

te a língua portuguesa,
por isso peço descul-

,

par-me o referido pro
fessor".

Inauguração da
igreja noJaraguá I

-no84
OJornal CORREIO

DO POVO, na edição
nO 470, de 1928, noti
ciava a inauguração da
igreja, em 8 de julho
de 1928.

Inauguração da es
tação telegráfica em

Jaraguá
Acontecia no dia

28/5/1928 a inaugu
ração da estação tele

gráfica emJaraguá, cri-
�ada pelo ministro

VictorKonder, que fi
cava situada na Rua

Presidente Epitácio

setembro

1926 1927

- JGS-
I

Revisores: Fiedler, esp.
deAdolfo Thiedke, esp.
de johann Como já exis
tisse o JUNGMAD
CHEN-VEREIN

(Grêmio da Juventude
Feminina), que tinha

objetivos semelhantes,
envolviam maldosamen

te o nome de Fraulein

Martha Schlünzen, que
fez'com que amenciona

da senhorita compare
cesse ao Jornal COR
REIO DO POVO para
desmentir as falações
malévolas e afirmar que
nada tinha contra a fun

dação, como fôra dado

entender, co-existindo
as duas.

Segundo o acima

mencionado jornal ja
raguaense, o Jungmad
chen-Verein era traduzi

do como Sociedade fa

miliar de Diversões, se

constituíra para propor
cionar aos associados se

rões de arte - mais ou

menos fina, muito fora

dos nossos hábitos de

até agora. A primeira
parte estaya em prepa- ,

rativos.

RIESCH BÜHNE:

apresentava-se dia 11 de

julho, no Salão Buhr,
co� a peça "Der Dra

chentôter", de R. Manz,
uma viagem do grupo
pela América do Sul,

grantes começavam a

produzir riquezas que
projetávam as expor
tações para a Europa,
produtos, vale dizer,
de alta qualidade, den
tre eles o tabaco pro
duzido em Jaraguá,

I como já frisado linhas
atrás, embarcado pa
ra Hamburgo e distri

buído no Hemisfério

Norte.

Entre os fornece

dores da Alemanha o

Brasil ocupava, em

1913, 1925, 1926 e

1927, o 9°, 17°,20° e

23°, figurando então

a Alemanha, nas ex

portações brasileiras,
a situação da Alema
nha variava entre 3° e

4° lugares. Em 1927,
o intercâmbio relati

vo aos meses de j'a
neiro e setembro,
dava-se um retroces

so.

Balanço demonstra
do pelo quadro abai

xo, em 1.000 marcos:

Janeiro a

1913 1925 "

Importado
do Brasil 247.900 84.400 153.700 146.000

Exportado para
o Brasil 199.800 82.600 189.000 115.000

Saldo 35.300

Déficit 48,100 1.800 31.000

Concluía-se que a Alemanha perdia terreno, que

passou aos Estados Unidos e à Grã-Bretanha.

Distrito de Veszprém (101)
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ÁGUA VERDE - vende-se
somente para particular,
área industrial de 5.000m,
na BR 280, próximo Posto
Marcolla. R$ 55.000,00,
parcelados, sem juros.
Tratar: 9963-9445.

BARRA DO RIO CERRO -

Vende-se casa.de alvenaria
com 120m2, situada na Rua
Erwin Doege, 71. Valon
R$ 38.000,00, aceita carro

no negócio e financia até
R$ 15.000,00. Tratar:
370-8782 ou �991-7544,
com Claídes ou Vanderlei.

BARRA VELHA - Vende-se
ou aluga-se sobrado, com 3

qtos, 2 salas, 2, bwc, gar. e
Churrasqueira. Tratar;
370-7441 ou 9905-3941.

BARRA VELHA - Vende-se,
casa mista, c/156m2•
R$ 25.000,00. Tratar:
376-1804, com Loreno.

BARRA VELHA - Vendo

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

esquíha, com 1 casa de

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

garagem. E 1 sobrado, c/ 3
pisos, c/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.

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

BARRA VELHA - Vende-se,
casa nova, lugar sossegado,
perto de tudo. R$ 60.000,00.
Tratar: (47) 456-2730, com
Constantino.

CENTRO - Vende-se ótima
casa de alvenaria com

180m2, com 1 suíte + 3
quartos + dependências.
R$ 60.000,00. Tratar: -,

371-6238.

CENTRO - Vende-se, casa
com 4�qtos, 2 bwc e

demais dep. R$
70.000,00, nego Tratar:
372-2462.

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
amo Ina.

GUAMIRANGA - Vende-se,
próx. Dalcelis, casa
alvenaria. R$ 15.000,00.
Tratar: 373-1118, com Jair
ou Vanilda. Aceita-se

contraproposta.

JARAGUÁ ESQUERDO -

Vende-se casa com 140m2,
construçãonova, no
loteamento Versalles. Com
suíte, 2 quartos e demais

dependências, com
garagem 2 carros e

.

churrasqueira. Tratar:
9975-4135.

JOÃO P\ESSOA - 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.

NOVA SANTA ROSA - PR.,..
Vende-se ou troca-se, por
outra em.Jaraguá do Sul.
Tratar: 276-3257.

PARANÁ - Ve'nde-se casa,

próximo de Cascavel, troca-

yé:por casa em Jaraguá do

Sul, aceita-se carro, terreno
no negócio. Tratar:
371-9526 ou 9118-3909,
com Daniel.- _-

-, I
PiÇARRAS - Vende-se casa

em Piçaras e aluga-se uma

casa para verão. Tratar:

373-2183, com Rosilene.

RIO CERRO":' Vende-se,
próx. Colégio Guilherme

Hannemann, terreno alto de
450m c/ casa em alv. + 3

qtos + 2 bwc + sala visita
+ copa + cozo + lav. + faro
R$ 13.850,00 parcelado.
Tratar Rua dos Escoteiros,
114, próx. Posto Marcolla.

RIO DA LUZ - Vende-se,
casa alv., 3 qtos, sala,

coz., bwc, lavanderia,
garagem. Valor a combinar.
Tratar: 9993-3761 ou 376-

1350, com Cleiton.

SANTA LUZIA - Vende-se,
2 lotes c/525m2 cada, por
2 salários de entrada e um

salário por mês, com água
e luz. Tratar: 274-8125,
com Sr. Menegheli.

SANTO ANTÔNIO - 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.

SÃO FRANCISCO DO SUL -

Vende-se �ma casa na praia
de Enseada, contendo 3

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

"

dependências.Q'ceito carro

ou casa em Jaraguá. Tratar:
372-2772 ou 371-3708,
com José Carlos.

SCHROEDER - Casa em

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 doca I
mono comando), com
aquecimento central.
Terreno 700m2.
R$ 50.000,00, aceito carro

no negócio, ou contra
proposta. Tratar: (47)
9985-3027. I

VENDE-SE - casa de madeira
para retirar do local Oá
desmontada). Valor a
combinar: Tratar: 9104-

6421, com sr. Almeri.

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 próximo Unerj,
uma ótima casa de

alvenaria, com 4 quartos,

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.

bwc, sala, copa, cozinha,
lavanderia, garagem, com
piscina infantil, anexo
galpão com. de 90m, 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.

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

VILA LENZI - Vende-se uma

casa bagalô 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 coma peças de
alvenaria. R$ 55.000,00.
Tratar: 372-0815 ou no

endereço R. Arquimedes
Dantas, 151.

VILA LENZI - Vende-se,
em alv., c/199m2•
R$ 75.000,00, aceita-se
casa de menor valor e carro
no negócio. Tratar:
371-3159.

CENTRO - Vende-se apto"

/
123m, 3 qtos + dep.,
bwc, com garagem, 2
sacadas, prédio Santa

Teresinha, rua João Picolli.
Tratar: 371-0993.

R$ 60.000,00, negociável.

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

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

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,
comVilson.

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: 372-098.2.

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

AMIZADE - Vende-se,
terreno de 530m, Rua
Emílio Butzke.
Tratar: 9973-5212.

PORTOCRED
Empréstimo Pessoal

De 200 até 3.000 Reais

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

Não fechamos para almo�o

I-R-u-a-C-el-.-P'-O-,Ó-p,-·o-G-o-m-es-tle-O-t-iv-e,-·,a-,-8-3- 370-0417-
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Terrenos

ÁGUA VERDE - Vende-se,
próx. faculdade, defronte
BR 280, área industrial de

4.730m, legalizado de
R$ 55.000,00, parcelado
si juros. Tratar: 9963-9445.

AMIZADE - Vende-se, lotes,
próximo Clube dos Viajantes.
Valor a combinar.
Tratar: 9975-1299.

AMIZADI;: - Vende-se,
terrenos, próximo Clube dos

Viajantes, 60% de entrada e

restante parcelado. Tratar:
9992-6045.

AMIZADE - Vende-se,
lotes. Aceita-se carro no

negóico. Tratar: 371-6418
ou 9973-5212.

CENTENÁRIO - Vende-se,
terreno 350m2, Jardim São

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

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

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.

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

ILHA DA FIGUEIRA -

Vende-se, terreno cl
670m2, à 500m do Salão

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

doença. Tratar: 9104-4588.

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.

PiÇARRAS - Vende-se
terreno de esquina, com

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

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.

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

SANTA lUZIA - Vende-se,
com 101.000m2, próx. Max
Gums. Tratar: 274-8125.

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

453-1023.

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.

VILA lENZI - Vende-se

próximo a Paróquia
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.

VilA LENZI - Vende-se,
próx, Paróquia Evangélica
Luterana Apóstolo Paulo,
um excelente terreno, de
408m murado, com rua de

asfalto, todo legalizado, em
ótima localização.
R$ 20.000,00, negociável,
aceita-se carro. Tratar:
371-6069.

VILA RAU - Vende-se, 4
terrenos. R$ 30.000,00:
Tratar: 371-3409, com
Bernadete, emqualquer
horário ou 9111-1831, com
Patrícia após as 18:00hs.

BARRA RIO CERRO -

Vende-se, 660m2, ótima
localização. Tratar:
376-0168.

CENTRO - Vende-se ou

aluga-se, escritório, com
toda infraestrutura montada

(computadores, fones, fax,
ar-condicionado, salas com
divisórias). Tratar:
371-7391 ou 371-3216.
Venda: R$ 20.000,00
Aluguel: R$ 1.000,00

CENTRO - aluga-se 2

salas, na Av. Marechal
Deodoro da Fonseca, 889,
próximo Hospital São José.
Valor a combinar.
Tratar: 370-1186 ou

372-1976, com Marilsa.

CENTRO - vende-se,
instalação para loja de
moda jovem, na Marechal

Deodoro, 903. Poderá
permanecer no pontol"
Tratar: 372-2502.

CENTRO - Vende-se, sala
comercial de 70m, com
divisórias, no Edif.

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

IMPERDíVEL - VENDE-SE

loja de festas completa.
R$ 25 . .000,00, negociável.
Tratar: 9101-7736.

VILA lENZI - Vende-se,
locadora, ótimo ponto.
Tratar: 275-3937.

R. MAX WllLlAN - Aluga
se, com 25m2. R$ 350,00.
Tratar: 371-9431, com José

Chácaras

MASSARANDUBA -:

Vende-se, distante 7km ,do
centro, área de 60.500m2,
cl casa de madeira,
rancho lagoas, plantação.
Tratar: 379-1031, a noite.

RIO CERRO - Vende-se

sítio, com área a escolher
de 20.000 a 30.000m2,

.

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

.

SANTA LUZIA ;- Vende-se,
2 chácaras, com 4.350m2
cada. Trataj': 274-8125,
com Meneg){ali.

VENDE-SE - área de

20.000m2, junto à

natureza, riacho, lagoa,
verdadeiro paraíso,
com chalé suíço, 85m2,
1 qto, 1 suíte e demais

dep .. , antena parabólica,
telefone, galpão de 40m2

novo, area pI quiosque,
etc. Apenas 5km do
centro. Tratar: 370-8563
ou 9975-0102,
somente particular.
R$ 125.000,00

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. Tratar: 370-8563
ou 9975-0102, ligar
somente particular.
Interessados
R$ 40.000,00

VENDE-SE chácara de
1.000m2 40.000m2, com
toda infraestrutura,
privacidade e conforto em

um dos lugares mais lindo
de Jaraguá do sul, a 5km
do centro, agora em Suas

mãos. Tratar direto
com o proprietário.
Tratar: 370-8563 ou

9975-0102.

VENDE-SE um sítio com

104.000m2 à 1.500m da
Praia. Tratar: 373-2183,
com Rosilene.

I

em,pregos.
Oferta

COSTUREIRA - Precisa-se
de costureira, com prática,
máquina reta e overloque,
que more na Vila Nova ou

proximidades. Tratar:
370-7963.

PRECISA-5E ajudante de

Serviços Gerais, que durma
no local. Tratar: 276-3302
ou 9103-6155, com Lenira.

SACOlEIRA - precisa-se para
venda de Langerie, atuação na
região, direto da fábrica, exige
experiência no ramo. Tratar:

(47) 339-6198.

PRECISA-5E
DE EMPREGADA

para trabalhar na

região do

Homago,
Ilha da Figueira.

A seleção será no

Jornal CORREIO

DOPOVO, na Rua

Walter Marquardt,
1180, hoje, das
14h as 17 horas.

I

c

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

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

.

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

ENCAMINHAR CURRíCULOS PARA O E-MAIL: carlo®rhbrasil cam br PARA AS SEGUINTfS VAGAS:

ANALISTA DE SISTEMAS PLENO Experiência em desenvolvimento de sistemas para Q órea de produ�ão. Desejável inglês técnico.
Experiência em Unk2 migrando poro Orade.
DESENHISTA DEMODA PLENO Habilidade para desenha manual e com inlarmática.
CHEFE DE CORTE Experiência em processo de rcrte e com coordenação de equipe. Formaçõo de Ensino Superior.
MODELlSTA TlxTIL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO Necessário estar cursando Superior em Admini5traçõo, Gências Contábeis ou afins. Afinidade pelas
óreas de elelrônica ou elétrica.
COORDENADOR DE LOGíSTICA Superior completo e experiência na função.
SUPORTE TÉCNICOFormoção em Témico em Eletrônica, Elelromecônica ou Telecomunicações. Habilidade com instalações de telefonia
e informática.
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO Minimo larmaçãa témi". N"e.ária lideranÇII, habilidade para negociação, conhecimento em

recrutamento e seleção, informática básica.
SUPERVISOR DE MARKETING Formação em Administração, preferencialmente. Vivência na área de marketing.
VENDEDOR TÉCNICO Preferencialmente mm formação em Engenharia Mecânica. Experiência em vendas no segmenta de borramo
ou afins.
PROJETISTA Experiência em matrizes para produtos da linha automobilística.
PROGRAMADOR DE COMPUTADOR Experiência em desenvolvimento de sistema para área de rostos e contábil.
AGENTE DE VIAGENS Experiência comprovada com o Sistema Amadeus. -

AUXILIAR QUíMICO TÊXTIL (om formaçôo ou experiência minima de dois anos.
SUPERVISOR/ PLANElADOR DE FERRAMENTARIA Necessário experiênda na lunção.

ENGENHEIRO ELETRICISTA Para atuar com vendas técnicas. Necessário experiência na área comercial.
ASSESSOR DEPLANEJAMENTOeom experiêl;lcia em processo de confec�ão, peço-piloto, modelagem. Preferencialmente residente
no bairro Água Verde.
AUXILIAR DE VENDAS Com experiência na função e conhecimento do idioma espanhol.
ANALISTA FINANCEIRO Formação Superior completa ou cursando. Experiência em contos a pagar, fluxo de caixa e contas o

receber.
COMPRADOR Preferencialmente experiência em metalurgica.
DESENHISTA MECÂNICO Conh,dmento em Solid Works Idesejávell, Auto (ad. elaboração em desenhos mecânicos.
FERRAMENTEIRO DE BANCADA
FRESAooR FERRAMENTEIRO
ENGENHEIRO CIVIL Com experiência de um ano em mntelm de obras e rem disponibilidade paro viagens tcnstentes,
OPERADORES DE TfLE-MARKETING N"",ário experiência compravada de seis meses.

ENGENHEIRO CIVIL Icm experiência em amslruçãa da pré-maldados.
ENGENHEIRO CIVIL Com experiência em estruturas metálicos.
ASSISTENTE SOCIAL Com experiência para desempenhQ( atividades na área de servi�o social em empresa.
ANALISTA DE CARGOS E SALÁRIOS Superior mmpleto. Experiência em remuneração por habilidades e competências, negociações
internas.
ANALISTA DE TREINAMENTO Superior "mpleto. (am experiência, SECRETÁRIA BILíNGÜE Inglês fluente e Superior completo.
Poraassessorardireloria de empresa, rerugjrcarta5em português e inglêseconlroloragendas.
FARMACÊUTlCO(AJ
CONTADOR Mínimo 2' grau técni(o. Preferencialmente cursando Superior. (om ue e experiência em (ontobilidade em geral.
ANALISTA COMERCIAL (om experiência em peço5 de auto, (aminhões e tralores.

REPRESENTANTE COMERCIAL Necessário possuir empresa constituído, veirulo próprio, telefone e fax.
VENDEDOR TÉCNICO Poro atuar em Farmácia. Necessário Superior e veírulo próprio.

ÁREA ADMINISTRATIVA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO Com experiência de seis meses no fun�ão e residente no Ilho da Figueira. Necessário ter o 2' grau.
�I
AUXILIAR ADMINISTRA'IVO PARA ÁREA DEMANUTENÇÃO Necessária conhedmenta em mecânico e inlormática. Desejável
AUlDCAD.1C1
AUXiUAR ADMIN/SlRATlVOIleas!ir,o experiência em ClII11p1IS e futurunenta. Pcru ""'rem empresa de GumJnirim. (JI
AUXILIAR ADMINISTRATIVO Icm experiênda em contabilidade e ".dênda na bairr' Ilha da Figueira. (JI

ÁREA TÉCNICA
TÉCNICO EM ELETRÔNICA (am experiência em manutenção de móquinm industriai< IS)
EillRICISTA DEMANUTENÇÃO Formação técnico e experiência. lO
AUXlUAR rfCNICO/ rtcN/CO EM ELITRÔNICA,Can experiênda em nmulOl1\D> de miaommputofores, impressorm. (Q
TÉCNICO EM ELETRÔNICA, ELETROTÉCNICA OUMECATRÔNICA Formação na área. lO
INSTRUTOR DE INFORMÁTICA Experiên<ia emWindows NE Ollice 2000. Conhecimento de manutenlão de hardware. (CI
INSTALADOR DE ACESSÓRIOS ELETRO-ELETRÔNICOS Experiência em instalação de sem, alarmes, travas elétricos e consertos

deeletrônico5.(e)
MECÂNICO DEMANUTENÇÃO(om curso técnico e experiência de dois anos. (e)

ÁREA COMERCIAL
IlEPRESENTANTE COMERCIAL Necessória empresa corisHtuida, veiculo, telelone, lax.IH
VENDEooR EXTERNO(am 2' grau. fi)

ÁREA OPERACIONAL
AUXILIARES DE PRODUÇÃO (om ]' grau completa e residentes nos proximidades dos bairros Águo Verde, Vila Lenzi ou Vila Rau.
�I
CONFERENTE Com experiência e residente no Ilha da Figueira. (S)
COSTUREIRA Várias vagas paro máquinas reta, interloque e persponto. Bairro Águo Verde. (S)
ENFESTADEIRA Com experiência em enfesto, (arte, seporaçoo e distribuição. (S)
AUXILIAR DE COIINHA Experiênda em lanchonete.IS)
EMPREGADA ooMÉSTICA Iam relerências. Disponibilidade para pernaitar.ICl
AUXILIAR DE PRODUCÂO Necessário residir em Schroeder.IC)
SOLDADOR Preferenci�lmente �xperiéncia em solda migo (e)

.

PINTOR PISTOLA Com experiênda e I' grau completa. lO
OPERAooRES DE PRODUç,!O Necessário 2' grau completa ou lU"anda. lO
OPERAooRES DE PRODUÇAO(am I'grau completo.ICI
FRESADORCom experiênda.IS)
GARÇONPara atuar no C,ntra de laraguá doSuL IS)
MONTADOR DEMÓVEIS Necessário l' grau, experiência e veiculo próprio. U)
MARCENEIRO Experiêndae I' grau. IH
PORTEIRO Poro atuar com serviços gerais de otendimenlo, necessário l' grau. U)
IELAooRA Iern ex["riênciae I' grau. fi)
OPERAooR DEMAQUINA DE BORDAR Várias vagas para 2' e 3' tumos.IS)
OPERAooR DE EXTRUSORA Com erperiênde. (JI
MECÂ/lCOIleas!ir,o 1'!1Uu comple�, experiência com OJ1linhõese '"'tl1e, Para ,<Ix&- em empresa de Gcof1lllirim.IJI
MOTOBOY(om mola própria e (elular. Poro fazer mleta e entr�a de ooromentos. (S)
TORNEIROMECÂNICO Com conhecimento em instrumentos de medição, leitura e interpretação de desenho mecônico. Poro Jaraguá
daSul.(arupó.(S)
FUNILEIRO Necessório )' grau completo, mrteira de habilitação e experiência em canfe,SSão de calhas e orçamentos. (1)
TALHADOR/ TALHADEIRA Preferencialmente rem experiência em corte de tecidos poro estafados. U)
ELETRICISTA INDUSTRIAL Com rurso do SENAI.ISI
MECÂNICO DEMANUTENÇÃO Necenário experiênda e 2' grau completo.IJI
CASEIROS (osal sem filhos, para desenvolver atividades domésticos (internos e externos). (1)
EMPREGADA ooMÉSTleA. fi)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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recruta e seleciona para oe/missão
imee/iata as seguintes vagas:

ÁREA PROFISSIONAL
• Gerente de Pesquisa (37�9) - Formação Superior em Engenharia Quimica/de Alimentos ou

8ioquimica
• EngenheiroMecânico (3343) - 2 anos de experiênda em desenvolvimento de proietos, manutenção,
racionalização de linhos de produção, deseiável inglês ou alemão.
• Farmacêutico (3763)
• Engenheiro Proietista (40 13) - Curso superior em Mecânico ou Quimica.lnglês fluente.
Irá proietar e acompanhar instalações industriais.
• Assistente Social (4015)- (urso Superior Serviço Social.
• Programador (4054)- Curso de Técnico em Informático, inglês técnico, conhecimento em 8anco de
Dados PROGRESS e MS SQL, linguagem de programação Progresso Experiência em Sofware de Gestão

(preferéncialmente MAGN US).
• Engenheiro de Produiiío (401l)- Formação de Engenheiro Mecânico.

ÁREA ADMINISTRATIVA
• Contabilista (3456)
• Contatar (3823)- Formação superior com registro no Conselho. Com experiência no Sistema Magnus
• Encarregado de Cobranra (3915) - Experiência de dois anos no área.
• Assistente de Atendimento ao Cliente (4001) - Com Curso de Economia, Administração,
Engenharia Quimica ou de Alimentos. Noções de Espanhol.

ÁREA TÉCNICA
• Prográmador de Sistemas - Programador em Delphi
• Mecânico deManuteniiío - 3 vagas (3993) (4055) (405B) - Segundo grau completo e com

curso de Manutenção MecânicajSENAI).
• Técnico Eletrônico (3914) - Conhecimento comprovado em eletrânica, som e video.
• Assistente Técnico (4073)- Formacão em Técnico Eletrônico. Fará o montagem de painéis elétricos,
circuitos hidráulicos e peças mecânicos. Ter disponibilidade poro viagens.

'

• Técnico em Informática (41Il)- Fará o Manutenção em Hardware e Software.

ÁREA COMERCIAL
• Corretor Comercial (3366)- (Shopping 8reithaupt)
• Representante Comercial (3577)
• Vendedor MC (3779) (Breithaupl)
• V�ndedor/Demonstrador (3936)- Conhecimento em cerâmica, cálculos e proietos. Fará proposto
de colocação de pisos.
• Coordenador de Montagem (4018}-Área: Construção Civil.

ÁREA OPERACIONAL
• Atendente de Arougue (Breithaupt) (3666)
• Auxiliar de Aiougueiro (Breithaupt) (3815)- Poro Guaromirim
• Atendente de Verduras (Breithaupt) (4037)
• Auxiliar de Corte (3574)- Experiência minima de 6 meses em corte de chapo, dobro e interpretção'
de desenhos.
• Caixa - 3 vagas (4027- 4028 - 4029)- 2',Grau em informático
• Costureiras (3376-3527-3497)- Conhecimento em máquina reto, cobertura e overlek
• Cozinheiro Chefe (3622)
• Frentista (4025)
• Ferramenteiro (3927)
• Fresador (3291-3631) -ter experiência de 02 anos.

• Garagista (Breitlraupt) (3866)
• Auxiliar Patrimonial (3957)
• Operador de Central (3958)
• Lubrificador de automóveis - 2 vagas (4026) - Experiência no área
• Marceneiro (3728)
• Mecânco deManutenriío (3595) - montagem de máquinas, com experiência de 6 meses (1 vogo).
Mecânico (elétrico e mecânico) em veiculas automotores (1 vogo). Manutenção diversos equipamentos, usinogem
de componentes, experiêndn de 03 anos no área (1 vogo).
• Mecânico de Suspensiío (3568) - Poro veiculas pequenos, conhecimento suspensão, balanceamento
de rodos, geometria, montagem de pneus, com I' ou 2' grau.
• Motorista / Operador de' Guincho (333 I}
• Operador de Empilhadeira (3BOB) - Experiência de no minimo três anos em Emplilhadeiro Elétrico
eagás.
• Soldador (3776)
• Talhadeira (3730)
• Torneira Mecânico (3322 - 3630 - 3449)
• Serralheiro (3B29)
• Copeiro (3932)

RuaJorge Czemiewicz, 1245 (Rua do HospitalJaraguáJ.
Cx. Postal 200 - CEP 89.255-000

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

OFERECE-SE - enfermeira

profissional, com registro
no Corem, experiência com

crianças e idosos. Tratar:

371-3859, com Mercedes.

PRESTO SERViÇOS - torno'

e mecânica em geral.
Tratar: 371-5640.

SERViÇOS GERAIS -

Senhora oferece para
trabalhar de diarista,
jardinagem. oss. Está
passando necessidades.
Tratar: SR 280, km 70,
próximo motel CQ Sabe,
segunda rua ao lado

esquerdo, última casa.

SERViÇOS JARDINAGEM -

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

SERViÇO DE PEDREIRO,
EM GERAL - Tratar:
370-6170 ou 9112-3916.

CONTADOR
Escritório de

Contabilidade precisa
de Contador -

Admissão como

Empregado ou SÓCIO

Enviar Currículo ou

proposta para:
Contador - Rua João

Gesser, 45 - Amizade
89251-907

Jaraguá do Sul - SC
E-mail:

cont, sul@terra.com.br

EXI!! fo�mação profissional i�l

ClIllSOS
,

TECNICOS
2lJ02

MATRíCULAS ABfRTAS

* Técnico em Comércio Exterior
* Técnico em Alimentos

* Técnico em Contabilidade
* Técnico em Enfermagem
Rua Adélia Fischer, 303 - Jaraguá do Sul- se

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

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

ATIVIOAOES FíSICO-ESPORTIVAS E RECREATIVAS'

GINÁSTICA DIA HORÁRIO GINÁSTICA DIA

Aero-Local 3° e 5° 7h às 8h Step-Local
Aero-local 3° e 5° 8h às 9h Step-Local

'

Com. 25,00
Aeró-Loccl 3° e 5° 15h 15 às 16h 15

Aero-Local 3° e 5° 18h30 às 19h30 Geriátrica 2° e 4°

Aero-Local 3° e 5° 19h30 às 20h30
Com. 17,00 Conv. 20,00

Aero-Local 2° e 4° 16h30 às 17h30 Personal Trayning 2x pi semana à definir

Aero-Local 2° e 4° 19h30 às 20h30 Conv., 112,00 Usu. 120,00

Dança Infantil 3° e 5° 1 7h30 às 18h30

Funcionário I Dependente do Comércio 22,00

Empresário I Conveniado 27,00
Usuário I Comunidade em Geral 31,00

Alongamento 3° e 5° 20h30 às 21 h
Para quem freqenta as aulas

,
de ginástica do SESC

-------

***Ginástica na empresa: Consulte-nos***

Fone/Fax: 371-8930 - Fone: (47) 371-9177
Rua Preso Epitácio Pessoa, 1273 - Centro www.sesc-sc.ccm.br / e-mail: cajaraguadosul@sesc-sc.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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371-9464 ou 371-6�16. FIORINO - Vend.f.-se, 99/
99. R$ 9.0pO,00. Assumir
20 parco R$ 148,00.
Tratar: 275-2825.

CORSA - Vende-se, 96,
prata, gasolina. Tratar:
376-1822.

scamuteavel.

R$ 4.000,00. Aceito carro

e moto de menor valor.
Financio o restante. Tratar: "

370-7703, com Ademilson.

OMEGA - Vende-se, 93,
GLS, completo. Tratar:
9975-0383 ou 370-8622.CORSA- Vende-se, bordô, 94,

super lindo. R$ 8.60cf,00.
Tratar: 370-0670.

FIORINO TREKING - Vende

se, 96, vermelha, com
capota de fibra e lona

/
marítima. Único dono. R$
8.900,00. Tratar: 371-2020

OPAI,.A - Vende-se, 78,
cinza metálico, em
perfeito estado de

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

veículos
KADETT - Vende-se, 90,
SLE, vidro Elétr.

R$ 5.500,00.
Tratar; 373-0131.

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.

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

OGGI - Vende-se, 84, bege. -,

R$ 1.200,00, aceito troca.

Tratar: 9122-1157 ou 372-
2402._Chêvrolet

OPALA - Vende-se, 90,
SE, Compl., Grafite.
Tratar: 370-3113.

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

valor. Tratar: 9111-3768.

MARAJÓ - Vende-se, 87,
em ótimo estado,
vermelha, alc. Toda
reformada. Tratar: 370-

7703, com Vomir.

CORSA - Vende-se, Sedan
Super 2000, 1.0, 16V.
Tratar: 9122-9528.

PALIO - Vende-se, 16V, 4p,
completo, 96. Valor a
combinar. Tratar:
3710742.

'

ASTRA - Vende-se, 00,
2p, bordo. Tratar:
370-3110.

OPALA - Vende-se, 83, 5
marchas, gas.
R$ 2.200,00, aceito moto

ou proposta no negócio.
Tratar: 276-0478, com João.

CHEVETTE - Vende-se, 80,
em bom estado.
R$ 1.700,00, 'aceito
troca. Tratar: 9122-1157
ou 372-2402.

CORSA - Vende-se, Wind

Super, 95, c/ ar quente e

frio, desemb. e limpador
traseiro. Em perfeito estado
de conservação. Documento
pago até final de 2002.
Valor a combinar. Tratar:
9104-4522.

'

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

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

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

9973-5158.

MONZA - Vende-se, 1.8,
86,álcool, em bom estado.
Valor R$ 3.400,00. Tratar:
37i-6238.

5-10 DE LUXE - Vende-se,
96, cor branca, completa.
Tratar: 9997-5905.CHÉVETTE - Vende-se, SE,

ano 87, branco.
R$ 2.700,00 + 15X
R$ 178,00. Tratar: J

9122-1157 ou 372-2402.

---------

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

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

ASTRA - Vende-se, 95,
2.0, 4p, câmbio esportivo,
completo menos ar, verde

met., ótimo estado.
Valor R$ 12.000,00,
Tratar: 370-7841,
com Charles.

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

CORSA - Vende-se, Wind, 96,
2p, com 'opc, R$ 10.500,00.
Tratar: 9118-2725. PALIO - Vende-se, 97, EL,

1.5, 4p, completo, inclusive ar

cond., bordô, personalisado.
R$ 12.500,00. Impecável.
Tratar: 9973-5052.

,

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

CHEVETTE - Vende-se, SL

89, branco, álcool, Valor a

combinar. Tratar: 370-0690.
KADETT - Troca-se por carro
de maior valor, 92, GSI, 2.0,
completo, amarelo.
Tratar: 9903-0813, com Nei.BLAZER - Vende-se DLX

4.3, 16V, 97, cinza,
completa, aceito troca.

Tratar: (47) 9101-3070 ou

(47) 366-0146.

CHEVETTE - 89,
,branco, gasqJina, lataria
ótimo estado. Tratar:

273-1001, com
Waldir.

ELBA - Vende-se, 96, 4
portas, 1.6, completo,
menos ar. Valor a
combinar. Tratar: 370-
8800 ou (47) 363-2388.

MONZA - Vende-se, 94,
freios ABS, painel digital,
ar-condicionado, corhpleto.
R$ 6.000,00 e assumir

prestação. Tratar:

PÁLIO - Compra-se, 99 a

2001, branco, 4p, bom
estado, c/ baixa km. Tratar:

376-0081, c/ Emerson.

KADETT -:- Vende-se, 91,
vidro elétrico, espelho
elétrico, volante

Grupo436
_" '", _

�rupo 437 _

..

�.��)tfsetn6Céta em <JQo do sue ' gt.,.,.,

<Dia lpI02j2.002 •
: }1.ssem6fiia em Jaraouá tiosul

CDi413!02/2.002Crédito Parcela
8.9�1,OO· 184,,88
9,481,00 194,95,
12.844;00 264,10
t3�545,OO 27'.8,�t
15.051,00 309,47
''14.900,00 306,48
15.427,00 317,20
15.805,00 324,97
1.6;989,00 349,32.
16.465,00 -336,�4
17.9'64,Qo ' :.}69,37:
19.429,.õ0 399,49

.l?fjllll O�J��o , ,
'

70�(J .. U�O MILLE FIRE 2P
7c0% -UNO MiLLEH;:IRE 4P

lJ,;N9'.MILLE FIRE.2P
UNO MILLE FIRE 4P
··GOLSPE;CIÁL

.

·UNO FIRE 4P ... 10%
éELTA 1.0
í=le'sTA 1.0
I?ALIO�EX 1.02P
KA 1.0'
'pALIO EX 1.0 4P
GOL 1.0

Plano ",Bem Obje�o '

.

CBS 'C�1 00 BIZ ES
61 CG 125TITAN'KS
CGS CG 125 TITAN ES
XL XLR 125
XLS \ XLR 125 ES
63 ,I CBX200
64' XR200R J

CBl CBX 250 TWlSTER

Crédito
3.790,00
4.031,00
4.636,00

'

4.859,00
5.169,00
5.802,00

- 6.416,00
7.150,00 148,28

'Parcela
78,60

, 83,60
96,15
100,77
107,20'
120,33
133,06

·,01 - SorteIó;
• 01 - Lance limitado em 10 parcela.;
.. 01 - Lance Ilmltado em 20 parcela.; ,.
�'01 - Lance. IIvr,...

•r
"-�---_ ..

_--'--'---"
-'----------'-

Clieque para
([)ia 11/Q2/2.002 * 01 - Sorteio;

* 03 - Lanc'e livre .

r-.
ChequeFi11l

(])ia 08!02!1., ((J62

"

/

Regala
Motos

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Gol io 16V

R$ 20.745,25
*

Palo Clossic 18

R$ 28.770,80*

Có<L SXllN4P4PPAQPKLWJ1
Chassi,48741

Coo., 9E23D4PP2
'Chassi, 622648

--

UI
ACARAGUÁ É A ÚNICA CONCESSIONÁRIA A DISPONIBILIZAR)'{VEíCUlOS COM PRECO DE 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?

ENTREGAMOS
ONDE VOCÊ
ESTIVER* �� Fone: {47} 371-4000

Jaraguá do Sul

CARAGUÁHorário de
atendimento:

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

t.a
Cons6rcio Nacional Volkswagen .�

GollO16V(coo. SXllN4P4PPAQPKLWJ1), preço promocional à vista a partir de R$ 20.745,25. Pojo Classic 18 (coo. 9E23D4PP2" prece promocional à vista a partir de R$ 28.770,80. Sobre o preço base de cada veículo serão adicionados o. valores de frete, PIS/COFINS e revisão de entrega. Prcrncçêc válida enquanto durar o estaque.
Fotos meramente ilustrativas. Estes veiculas estão em conformidade com o PROCONVE - Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores. Distância máxima de 200 Km a contar da Concessionária.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.

serviços
!lrn. GRUPOS GERADORES

. M.ii.���S· DE ENERGIA
" " "Vendo "Loccçõo

Irmaq�rn�s I�dustfla "Conserto .Montageme cemérele Ltda. - ME

Trabolhamos com vencias e consertos:
* Motores Estacionários * Motossera
* lava Jato * Rocadeira
* Aspirador * M�toboinbas
* Compressor, etc... * Entre outros...

* Assistência 24hs
www;irmaquinas.cjb.net

.

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

Rua Reinaldo Roo, 806,
sala 4 - Centro

Jaraguá do Sul - se

e

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

APARELHO DE
ABDOMINAL - Vende-se.

, Tratar: 371-6707.

APARELHO DE SOM

Vende-se, Panasonic
�FAK 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.

ALUGA-SE - qtos pI
pencionistas. Valor a
combinar. Tratar: 373-
3164, com Luzia.

APARELHO BINA -

Vende-se, detector de
chamadas. R$ 50,00.
Tratar: 9975-3155.

DALTI!RAA LIMPA FOSSA
Macho R$ 50,00 e fêmea
R$ R$ 80,00 e um filhote
Pincher nº 1 R$ 120,00.
Tratar: 370-2763.

CHAPA ELÉTRICA -

Vende-se, portátil, com
duas bocas, ideal para
camping ou pI quem
gosta de cozinhar em

pequenos espaços.
R$ 130,00. Tratar:
370-0464.

CÂMARA FRIA - Vende

se, toda inox, seminova .

R$ 2.600,00. Tratar:
371-4547.

CARRINHO DE BEBÊ -

Compra-se, usado.
Tratar: 276-3022.

.

CARRINHO DE BEBÊ -

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

CELULAR - Vende-se, Tin
Nokya, excelerce estado,
cápa couro, 2 teclados,
nota fiscal, manual, único
dono, bato Vibracall, na
caixa. Tudo por R$
250,00, negociável.
Tratar: 275-3900 ou

9975-5544, com Fabio.

COMPRESSOR DE AR -

Vende-se, 20 pés.
R$ 800,00. Tratar:
370�8615.

COMPUTADOR - Vende

se, com Kit multimidia,
sem impressora.
R$ 1.300,00.
Tratar: 370-4617 ou

9903-0560, com Ricardo.

ÇONJ. 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.

DÁLMATA - vende-se 1

casal, 2 meses. Tratar:

9991-1781, 275-1486
ou 373-3036, com Alceu.

DÁLMATA - Vende-se

CARTA DE CRÉDITO - filhote. R$ 80,00. Tratar:
Vende-se, R$ '88.000,00 ! 275-2264.
= R$ 942,00 mês.

DISCO - Vende-se, de
música alemã. 3 disco

por R$ 6,00. Tratar:
370-0464.

DVD - Vende-se.
Tratar: 9121_2362,
com Joilce.

ESPELHO - Vende-se,
com armário pi bwc, com
3 portas, 45x70cm.
R$ 35,00. Tratar:
370-0464.

ESTEIRA - Compra-se,
ergornétrica. Tratar:
370-8381:

ESTEIRA ELÉTRICA -

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

- Or�amento sem compromisso-

* Limpeza de fossos; _'" Desentupimento de «mos, 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

APARELHO DIGITAL -

Vende-se para medir PH

(novo), por R$ 220,00.
Tratar: 370-0464.

AR-CONDICIONADO -

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

9973-9643. '

ARRECADO roupas e

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

ARTESANATO EM

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

ASSADOR DE CARNE -

Vende-se, a gás.
R$ 150,00. Tratar:
371-4547.

BALANÇA MECÂNICA -

Vende-se, para análises
em laboratório

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

BANHEIRA - Vende-se,
de hidromassagem
completa, sem uso,
nova. R$ 1.000,00.

Tratar: 9102-0356.

BASSET - Compra-se,
filhote fêmea, pura. Paga
se até R$ 60,00. Tratar:
371-6475, falar com Jõ,

BATERIA DE CELULAR E

CARREGADOR NOKIA -

Vende-se. Valor a
combinar. Tratar:

9121-2362, com Joilce.

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

370-7963, com Dalimar.

BICICLETA - Vende-se,
brisa infantil para criança
até 7 anos. R$ 45,00.
Tratar:,370-9228, com
Rosane.

BICICLETA BWX

Vende-se ou troca-se.

Tratar: 371-7060.

BRINQUEDOS - Vende-se

para lojista a partir de
1,99, avaliado em

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

CACHORROS - Vende

se, 3 filhotes Poodle (2
machos e 1 fêmea).

CARTA DE CRÉDITO -

Vende-se, R$ 15.000,00
- R$ 175,00 mês.
Tratar: 370-2995.

CARTA DE CRÉDITO
Vende-se, R$15.753,00
= R$ 316,00 mês.
Tratar: 370-2995.

Para compra de ponto
comercial, terreno,
residencial, áreas e

apartamentos.
Tratar: 370-2995.

CARTA DE CRÉDITO -

Vende-se, R$ 52.836,00
= 120x R$ 565,00 mês.
Tratar: 370-2995.

CELULAR - Vende-se,
LG, Joy Free Baby, com
Nota, garantia,
completo, 2 meses
uso, pela metade
do preço.
Tratar: 9963-8588 ou

9963-3945, com
Germano.

CELULAR - Vende-se,
Ericson, pronto. Tratar:

.

9121-2362, com Joilce.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ESTOQUE DE LOJA - R$ 88.000,00, valor só do .LAVADOURA- Vende-se, R$ 900,00, aceita-se'
Vende-sê, em Joinville, galpão. R$ 78.000,00. continental por televisor no negócio.
estantes, mesas cf Tratar: 371-8878. R$ 350,00. Tratar: Tratar: 370-1134.
cadeiras, estofados, etc. 370-7276, com'saíete. ____Ji

Tratar: (47) 45:3-1023 ou GATO - Vende-se filhote de MERCEARIA DO LÉO �

3025-4549. himalaia. Tratar: LINHA TELEFÔNICA-
.

\fende-se, à 500m pi
9902-5155. Vende-se, 370. Valor dentro da rua da gruta,

FÁBRICA DE FRALDA R$ 300,00. Tratar: antiga Tifa dos Pereira,
DESCARTÁVEL - Vende- GELADEIRA - Vende-se, 9975-3155. com todo estoque.
se. Tratar: 372-3164. seminova, 3201. R$ 8.500,00, aceito carro.

R$ 300,00. Tratar: LINHA TELEFÔNICA - Tratar: 371-7341.
FAÇO TRABALHOS de 370-0464. Vende-se, prefixo 371.
crochê em barbante e . Valor R$ 300,00. MESA - Vende-se, de
rafia, jogos de banheiros, GELADEIRA - Vende-se, Tratar: 372-0389. pimbolim. R$ 130,00.
tapetes em geral, chapéus tipo frigobar 120L, para Tratar: 370-0464.
para praia e piscina. Aceito embutir. R$ 260,00. LOJA COMPLETA - Vende-
encomenda ou pronta Tratar: 370-0464. se, com todos os MESA - Vende-se, em
entrega. Tratar: 370-8416, acessórios, com telefone, cerejeira maciço,
com Odete. IMPRESSORA - Compra- ponto + de 7 anos. Valor 90x130cm, com 5

se, Epson LX Matricial ou R$ 15.000,00, na Av. cadeiras. R$ 230,00.
FILMADORA - Vende-se. Epson Style, com defeito. Getúlio Vargas, 594, Tratar: 370-0464.
Tratar: 9121-2362, com Tratar: 276-0602, com Centro. Tratar: 275-1808, .

Joilce. Alexandre. com Isac. MESA DE SINUCA -

� Vende-se. Tratar: 9991-
FOGÃO - Vende-se, a IMPRESSORA MATRICIAL LOJA DE MÓVEIS E 1781, 275-1486 ou
gás, Dako Diplomata, 6 - Vende-se. R$ 280,00. MATERIAL DE 373-3036, com Alceu.
bocas. R$ 608,00 (novo), Tratar: 372-0438. CONSTRUÇÃO - Vendo,
por apenas R$ 310,00. em Joinvllle, bairro Bom MESA TÉRMICA-
Tratar: 370-0464. JOGO DE ESTOFADO - Retiro, ótima clientela. Compra-se, seminova,,

\ .

estamparia manual.Vende-se, 2 e 3 lugares. Tratar: (47) 3025-4549 ou

GALPÃO - Aluga-se, R. R$ 250,00. Tratar: 453-1023. Tratar: 9103-7559.
Erwino Menegotti, após 372-3388 ou 9973-9643.

Samae, com 90m2. MÁQUINA DE COSTURA - MÓVEIS - Vende-Sé, de
. R$ 250,00. Tratar: KIT COMPLETO - Vende-se Vende-se ou troca-se, lanchonete. Tratar:
9992-4682. (curso) para memorização marca Closley, antiga. 9121-2362, com Joilce,

megamemory. Tratar: 371-7060.
GALPÃO - Procuro para À vista R$ 80,00. NINTENDO 64 - Vende-
alugar, acima 200m2• Tratar: 9975-1517, cf MÁQUINA DE COSTURA" se, em excelente
Tratar: 372-2316. Benício. Vende-se, singer, com estado, na caixa,

gabinete elétrica completa acompanha 2 cartuchos
GALPÃO - Tenho para �IT DE MÓVEIS - Vende- (nova). R$ 300,00. e memory cardo Preço à

\

alugar, na Rua Erwino se, para escritório, cinza, 1 Tratar: 9979-1576, com . vista R$ 350,00 ou 3x
Menegotti, 1190, aprox. escrivaninha, 1 mesa de Gilmar. R$ 380,00. Tratar:
100m2 - R$ 250,00. reuniões, 1 mesa de micro 371-2170 cwn Marcio
Tratar: 9992-4682. gaveteiro e armário. MÁQUINA DE LAVAR- ou Marcos.

Tratar: 370-3623 ou Vende-se, de madeira,
GALPÃO PRÉ-MOLDADO - 371-5006. marca Müller, excelente NINTENDO 64 - Vende-
Vende-se, residencial e estado. Tratar: 9902- se, cf 2 controles e 1
comercial, Vila Lalau, LANCHONETE - Vende-se, 6249. fita. R$ 300,00. Tratar:
estrutura para 2 aptos em no centro da cidade, com 376-0741, com Samuel.
cima, anexo oficina ótima clientela. MÁQUINA OVERLOQUE -

mecânica. Valor cf todo R$ 15.000,00. Vende-se, com 7.500 PAPELARIA - Vende-se,
equipamento Tratar: 275-0606. pontos, marca Yamata. no Centro, Av. Mal.

II

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

Fone/Fax: 371-4724

71cdClin
Urologia e Medicina do Trabalho

CIRURGIÃO-DENTISTA
Especialista em Prótese

OV. Aív r. ()0r"ío-Vor�
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804
E-mail-drair@netun.o.com.br

I Rins - Bexi�a - Vias Urindrias J
Dr. D. Maurício Spies

ENDOCRINOLOGIA
Dr. oc:iUM>or MaYcelo-Weber- SílvCtl

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

ENDOCRINOLOGIA
Dr. CleNulO1'\!S�

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

_

E-mail: medclin@netuno.com.br

CIRURGIÃ-DENTISTA - PERIODONTIA
OV(MC�1�

Fone/Fax: 37]-8743 - Sala 705

Rua Guilherme Weege, 50 - Jaraguá do Sul- se

Deodoro da Fonseca.
Valor a combinar. Tratar:
371-0452.

PAPELARIA E BAZAR -

Vende-se. R$ 5.800,00.
Aceita-se carro no

negócio. Tratar:
9112-8708.

PODLE - Compro
filhote, toy ou micro toy,
fêmea, branca. Tratar:
371-8153.

PORTÃO DE FERRO

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

-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.

PROCURA-SE moça
para dividir apartamento
no centro. Tratar:

372-8866, com Maria.

PROCURA-SE - uma

cachorrinha FOX

Paulistinha, de porte
médio, cor branca, com
manchas pretas e

marrom. Atende por
Lilica. Oferece-se

gratificação. Tratar:
372-3445.

QUITINETE - Procuro

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

9101-8863, com Fábio.

ROUPAS DE BEBÊ -

Vende-se, roupas
usadas, em bom

estado, de O a 6 meses,
para meninos e

meninas. Tratar:

370-9228, com
Rosane.

\\FARNCA: CRI.�ID ,SlI
- ...... '_ �- _..... " . .,. . ..,. ....._:::;;:��m ... _ "". . ......_._.".""�""��.'""' .. _.
.--.
�!.Mi9 -..

(47) 371-3512

Rua Walter Marquardt, 130 - SL 01 - Vila Nova - Jaraguá do Sul - se

DESTACANDO A SUA EMPRESA

�...�i.O
S A U D E

.

.

PLANOS DE SAÚDE
COLETIVOS E INDMDUAIS
Rua João Picolli, 109 - Centro - Fone 371-7337

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SELOS - Vende-se, SUPER NINTENDO - TELEFONE RURAL - R$ 300,00. Tratar: TV - Vende-se, Home VESTIDOS DE PRENDA -

coleção, comemorativos Vende-se ou troca-se. Compra-se. Tratar: 9967-9864. Theater + TV 29', na Vende-se, azul.norn
do Brasil, blocos e de Tratar: 371-7060. (47) 9126-9107, com caixa, novo. R$ 1.800,00. manga comprida e um

blocos, de 1900 a 2000, Angela ou (41) 442-2066, TOCA DISCO - Vende-se, Tratar: 370-1211 ou marron, com manga
completa. Tratar: 371- TELEFONE - Vende-se, com Fernanda. ('), seminovo, marca 9903-7775. curta, de seda.
9543 ou 9973-8747. motorola digital (primeiro Technics Quartz Apenas R$ 80,00 cada.

modelo digital lançado) + TElEVISÃO'14' - Vende- importado. R$ 140,00. TV - Vende-se, marca LG, Tratar: 9103-9893 ou

SOFTWARE - Vende-se, 1 duplo carregador de se, cf controle remoto, em Tratar: 370-0464. 20 polegadas, somente 2 376-0168 (recado).
estoque, educativo e de bateria, 2 baterias 24 bom estado. R$ 200,00. meses de uso. Valor

digitação, para usuários de horas, 1 alimentador de Tratar: (47) 9114-7963. TROCA-SE oficina de negociável. Tratar: VESTIDO DE PRENDA -

informática e escolas de bateria para carro. À vista tornearia + gol 95 por 370-4383, com Léia Vende-se, verde, com

educação infantil. Tratar: R$ 60,00. Tratar: TíTULO PATRIMONIAl- caminhão. Tratar: (somente no período da renda branca. R$ 80,00.
370-3623 ou 371-5006. 9975-1517, cf Benício. Vende-se, Soco Acaral, 371-5640, com Sérgio. manhã). Tratar: 276-3258.

* Cozinhas

Planejadas;

CEDRO MÓVEIS LTIVE COGUMELOS

* Mesas e

Cadeiras;

* Dormitórios;

Se você tem sítio, chácara ou apenas
uma área de 30m2, cultive cogumelos.
A empresa fornece suporte técnico
e comercialização Apoio Sun Products do Brasil.

. do produto a r
"RS 130,00 o Kg. t·'"

* Estantes e

Sofás;

* Artigos de
Decorações.

Orçámento sem compromisso

Fone:(047)376-0679
Rua Exp. Gumercindo da Silva, 161- Centro (ao lado do Hotel Itajara) - Jaraguá do Sul - SC

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

CORREIO DO POVO

371·1919
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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OORMITÓRIOS, COZINHAS, ESTOfAOOS
·E MUITO MAIS PARA SEU LAR •••

·

VOCÊ\ ENCONTRA AQUI!

'FAÇA-NOS UMA VISITA
372-0002Endereço: Rua Venâncio da Silva Porto, 219 - Nova Brasília - Jaraguá do Sul - se

Loja 1: 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 - Barrado Rio Cerro - Jaraguádo Sul-SC- Fone: (47) 376-1603
Loja 7: Rua 28 de Agosto, 2333 - Centro - Guaramirim - SC - Fone: (47) 373�0794

•

I

� ,,",s\a Mesa pi Telefone

29' Wolf Motta

10 .Mogno e Marfim

-

.,

Mania de Vender Barafo

Cozinha'
Zamarki

com Cristaleira
_

r padrão
Mel/Branco

À Vista R$ 269,90

9x4404
Total: RS 396,36 ,

MÓVEIS
GOMES

Bicicleta DKS 18 Marchàs Feminina (
.

A Vista R$1�9'90

..._9X2�fl:2
.

/ Totol:'R$ z47,j>â ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



12 CORREIODOPOVO , TERÇA-FEtRA, 29 de ja�heiro de 2002

VIDEOGAME - Vende-se,
rnega drive III, original,
com três cartuchos.
Valor R$ 100,00.

,

. Tratar: 275-0134, com

::FF�:o�g3,��.,. ;.

VIDEOLOCADORA -

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

imóvel. Tratar:
275-3937.

WJSKY CHIVAS -

Vende-se, 1litro, 12
anos. R$ 80,00.
Tratar: 9122-9867.

EMPRÉSTIMOS
Funcionários públicos em gerat
aposentados, pensionistas
estaduais, municipais e

.

assalariados em geral. .

Com desconto em folha
ou cheque pré.

Sem limite de idade, sem SPC
au serosa para desc. folha.

Rua Joõo Planinschek; 293, ·sala 6
.

(antigo Zonla Mal. (onslr.)
9991-6366 Rua Gov. Lacerda, 169 - Jaraguá do Sul - se

CLASSIMais

( 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 melhor opyão de prazer
u4,.�)S,}c"cnt", 1.� �';"'A5

AtenOdem.os Eles, Elas e Casais
Oespedidas de Solteir-o,

.

massasens e,.6tic:as

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

Para anúnciar ligue:

371-1919

PERFLEX ESQUADRIAS.
DE�LUMíNIO
E MOLDURAS

(47) 373-09:112
'

RuaJoãoButschardt, 855 - CentroQuntoao trevoprincipal) - Guaramirim -se

- Persianas - Vidros temperadas
- .Box para banhdrós - Cercas

-:.&qlladrlas
-

- Portões

o Av. Pref Waldem.ar crubba.1839, ViIaLalau

JMJP'I· Madeireira Flórida Ltda.
QUER FAZERMaisNEGÓCIOS?

, CLASSIMais
os CLASSIFICADOSMais
PROCURADOS DA REGIÃO.

• :�'sp!=Cidliza�a,em madeiras nobre, beneficiamento
dê mâdeirà,s enf geraLe madeiras para cobertura

Rua,:.Adolf Püttjer, 444 - Rio Molha

Bng�phafte Pinturas Ltda

ILbji3: das Tintas Regina:
\

FONE (471 175-1830 -175-4101
Tudo para pinturas comerciais e residenciais

,Rua MaxWilf:lelm� 43 - próximo Hotel Etalàn - Centro

lo

�CORTILEJf.1lL CORTINAS - PERSIANAS - DEr:ORA.I\CÕES
�

• píidi=--e-q�p,..n;vje.WõõtW�o-

Fone/Fax: (47) 275-0514 / 370-1016

Rua Rei noldo Rau, 520 - Jaraguá do Sul - se

:3
5
4-
"7

arquitetura
deslgn

,

Rua ,CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 474
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IMOMENTOS DE REFLEXÃO
o

REINO de Deus
EDILSON CLAUDIO TETZNER - Estudante de Teologia

Em nossa ,sociedade atual é comum ouvirmos
frases assim: "eu tenho poder e mando", "eu te

nho dinheiro e faço e quero", "eu sou mais forte,
faço tudo o que desejo". Todo tipo de frase e agir
desta forma demonstra o' quanto há pessoas em

nosso meio que se aproveitam de situações e pes
soas para o seu bem individual. Poxa! O Trino de
Deus é o único Todo-Poderoso capaz de todos

estes poderes que o ser humano quer para si.

Estive com vocês neste mês de janeiro. Estou
retornando à fa'culdade para o último semestre de

estudo acadêmico. Quero me despedir deixando
uma mensagem sobre o Reino de Deus. Aliás, em
toda sua vida, seja através de parábolas, curas ou

milagres jesus sempre quis ensinar os mistérios de

seu -Reino para as pessoas e aquilo que Deus tem a

oferecer neste Reino: vida eterna em sua presença
no novo céu e na nova terra.

Conta-nos uma parábola oriental que Deus,
quando criou o mundo, estabeleceu dois reinos.

O primeiro, para viver o ser humano. O segulJ.
do, um banquete; os melhores alimentos para
cada pessoa saciar sua foine. Entre estes dois

reinos, um abismo, de modo que seria impossí
vel alguém atravessar de um reino para o outro.

E, para usufruírem destes alimentos, doou a cada

pessoa uma grande colher. Com esta seria pos
sível alcançar os alimentos do outro lado. As

-sirn, os primeiros, os mais espertos, correram
na frente com sua colher. Pegaram os alimen

tos, mas como as colheres eram enormes, não

conseguiram trazer os alimentos à boca. Assim,
morreram de fome. Mas havia um segundo gru
po de pessoas que fez a mesma coisa, mas ao

�

invés de tentarem matar sua própria fome, servi
ram ao próximo. Desta forma, um servindo ao

outro, descobriram o segredo deste reino.

Prezado leitor, o Reino deDeus é cheio de mis
térios. Nem todos são capazes de compreender

-

tais segredos. Nossa parábola mostra que os "es

pertos", poderosos e todos aqueles que passaram
por cima dos humildes e fracos, chegarem na fren
te para o Reino de Deus, mas morreram pois fo
ram individualistas e gananciosos. No entanto, os

pacientes, fracos e humildes aproveitaram ao má

ximo o banquete oferecido por Deus, pois com

preenderam que o Reino de Deus não é questão
de comida ou bebida (Rm 14.17), mas de amor ao

próximo, de solidariedade.
O Reino de Deus ou Reino dós Céus é ofereci-

do a cada um de nós. O Senhor deste Reino não

descrimina ninguém e aindamostra o caminho deste
Reino. Na Eucaristia/Santa Ceia nós participamos
deste Reino com a comunhão e o perdão dos pe
cadós em jesus. Cada um de nós compartilha des
te banquete oferecido por Deus. Porém é preciso
entender os segredos de jesus. Sua palavra sempre
nos ensina todos estes segredos com a própria fé

que Ele mesmo nos dá. Quem age em conformi
dade com esta palavra trabalha para este Reino (CI
4.11). Cada um é um instrumento, um cooperador
de Deus: semeia sinais para o Reino aqui e agora,
pois é tempo de salvação. A recompensa são os

frutos que colherá compartilhando o Reino, pois
não haverá fome, tristeza ou choro (Ap 21), mas
regozijo e vida eterna nesta nova criação.

Permaneçamos, pois, firmes na fé em jesus e

aguardamos a sua vinda com alegria. Amém!

DEVANIR DANNA -Presidente

�rculo
Italiano

-

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

,

JARAGUÁ DO SUL - SC
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente edital ficam convocados todos os descendentes de italianos maiores de dezesseis
anos para a Assembléia Geral Ordinária de acordo com o Art. 14 letra "A" do Estatuto, a realizar-se
no dia 22 de março às 18:00 horas em primeira convocação, na Sede Social do Círculo Italiano de
Jaraguá do Sul, na Rua dos Imigrantes Italianos nO 33, em Jaraguá do Sul (SC), para deliberarem
sobre a segúinte:

'

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

Diretor Presidente, em duas vias, que recebera
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

3711-8222
Rua Reinoldo Rau, 86 sala 7 - ,

Centro - Jaraguá do Sul- SC

OTARY

.

�'..

,

17/JANEIRO/2002 - Assembléia de avaliação do semestre
J U LHO-D EZ E M.B RO/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 impresdndível que os rotarianos ajam,
ativamente, para debelar a crise atual da farnllia, 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 .neqliqêncla com a infância, as

famílias que vivem ao relento - os sem-teto 'r- 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 tentar outros que fortaleçam a estrutura familiar,
tornando-a um abrigo seguro para a maioria da

comunidade;
Demonstrarem o seu comprometimento com a família'

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 estabilidade da
estrutura familiar.

ANIVERSARIANTES ...

21/JANEIRO - Thiago Gumy, 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 



28 CORREIO DOPOVO

POR EUG�NIO VICTOR SCHMOCKEL I FALECIMENTO

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

seu tempofoi bem empregado.
Barão do Itapocu

Em 1987, "Os Herdeiros da Duquesa", assim se reconheciam os

moradores residentes ao longo do Rio ltapocuzinho, margem direi

ta, no Município de Jaraguá do Sul. O tedator do artigo dava aos

seus escritos um subtítulo, e o primeiro era o "CORONEL" ou

"PEDUDO", e dizia: "É bom não confundir com Jerônimo
Piazera, chamado 'Moni', que era defeituoso dos pés (conta-se
que ele tinha os pés voltados para dentro). Este homem era cha

mado de 'Coronel' porque foi praticamente o primeiro habitante
do 'pantana mole', conhecia tudo, sabia quem passava por aqui.
Falava muito mal o português, ele mesmo não sabia de onde Vie
ra. Só dizia que veio de longe e fazia uma mistura de nomes do

lugar. Não tinha a cabeça bem certa, mas era uma pessoa de se
. �

confiar. E depois era muito fiel. Depois que os desbravadores fize

ram seu rancho onde hoje se localiza a igreja, ficou sempre ali.

Cuidava do rancho e da feijoada no panelão, enquanto a turma ia

trabalhar no mato. Conta-se que tinha fortes traços de índio, pele
bronzeada, rosto achatado, cabelos grossos, os pés eram grandes,
daí que era chamado de 'pedudo', mas não fazia mal a Ninguém".
Continuaremos na próxima semana.

,HÁ 68 ANOS
"-

Em 1934, a firma Bernardo Grubba oferecia farinha de trigo das
marcas Cruzeiro, Surpresa e Serrana (genuinamente nacionais), atra
vés da matriz de Jaraguá e das filiadas de Retorcida, Hansa
Humboldt e Núcleo Rio Branco, a: preços vantajosos. Para os

revendedores havia preços especiais. Por seu lado, a firma
Breithaupt & Cia., estabelecida com negócio e engenho de 'arroz,

exportadora em grande escala de cachaça, açúcar mascavinho, ba
nha, farinha de mandioca, manteiga, queijos, salsichas, laranjada
etc., oferecia seus produtos, assim como o serviço de despachos e

redespachos junto à Estrada de Ferro São Paulo=-Rio 'Grande.

Transportes de cargas, com caminhão próprio para Blumenau,
Brusque e ltajaí. Eram os negócios mais importantes na praça e

ambas praticamente ligadas aos transportes da via férrea, uma com
a matriz em Jaraguá e outra através da estação de Nereu Ramos,

HÁ 15 ANOS

HÁ 3.ANOS
Em 1999, o ano era de eleições, e um comerciante enviava à

redação o que ele mesmo intitulava: "As dez promessas dos verea
dores para 1999", das quais damos a primeira e a última estrofes:

1 - "Em 1999, vou tentar conviver com ummelhor relaciona

mento, fazendo algumas concessões e indicações em nome da

qualidade de vida", elO - Em 1999, vou viver, trabalhar e tor
cer para que Jaraguá do Sul dê certo, e fazer tudo com milito pra
zer, ent_usiasmo, sem interesses particulares, e com uma enorme

,

paixão. Prometo, enfim, fazer de 1999 o melhor ano de meu mandato".
O governador Esperidião Amin nomeava dois jaraguaenses para

, cargos do segundo e terceiro escalões. Ademir Izidoro assumia a

DiretoriaOperacional da Cohab (Companhia de Habitação de
Santa Catarina) e Luís Antonio Grubba para a Assessoria na.Casa
Civil. A nomeação de Izidoro e Grubba, em áreas estratégicas do
governo, animava o prefeito Geraldo Werninghaus, dizendo: "Às
vezes não adianta ter secretário se não traz nada para o Município,
referindo-se ao ex-secretário do Desenvolvimento Urbano eMeio
Ambiente Ademar Duwe, do PMDB".

MEMÓRIA TERÇA-FEIRA, 29 de [anviro de 2002

Paula Mey de Souza

Faleceu no último dia 21 de janeiro de 2002, no Rio de Janeiro, àos 83 anos, a

senhora PaulaMey de Souza, deixando o marido, dr. Luiz de Souza, dois filhos e uma

filha, duas noras e um genro, sete anos e dois bisnetos. A extinta era filha de Carlos e

Maria Eggers Mey que, em 1914, comprava a propriedade da primeira filial

estabelecida em Jaraguá do Sul, de Emílio Stein, constando do 2° Livro (às páginas
\

244/245) - Um capítulo da povoação do Vale do Itapocu, de Emílio da Silva.

CORRE�O DO POVO apresenta ao dr. Luiz de Souza e demais enlutados sentidas

condolências.

ENSE
o que faltou para contar ... (122)

ATA DO LANÇAMENTO DA PEDRA

fundamental do Edificio Cristo Rei

"Aos dezesseis dias do mês de abril 90 ano de mil novecentos e quarenta e

quatro, nesta cidade de Jaraguá do Sul, primeiro distrito do município do mes

mo nome, Estado de Santa Catarina, quando Presidente da República, o exmo.

sr. dr. Getúlio Vargas, interventor federal deste Estado, sr. dr. Nereu Ramos,
no governo diocesano do exmo. e Revmo. Dom Pio de Freitas, Bispo de

Joinville, sendo Juiz de Direito da Comarca e exmo. sr. dr. Ari Pereira Oliveira,
Prefeito Municipal, o exmo. sr. Tenente Leonidas Cabral Herbster, e Vígário
da Paróquia o revdo. Padre Alberto Jacobs, SCJ, foi solenementelançada a pe
dra fundamental do Edifício 'Cristo Rei', que será construído com o trabalho

e as doações da população deste município e especialmente dos católicos desta

Paróquia. O ato solene foi presidido pelo exmo. Revmo. Dom Pio de Freitas,
y

,

Bispo da Diocese, que foi saudado pelo dr. Álvaro Batalha, em nomedos pa-

roquianos, tendo sua Exa. Revma. pronunciado brilhante oração sobre os fins

a que se, destina tão meritória construção, que são, as reuniões das agremiações
.religiosas, as festividades beneficentes e festas c�vicas do município. Em segui
da S. Exa. Revma. procedeu a bênção, dando-se por encerrada a solenidade.

Eu, Leopoldo A. Gerent, lavrei esta ata que todos assinam. As assinaturas".

As assinaturas o tempo se encarregou de apagar, possivelmente pela umidade.
Assim mesmo, com algum esforço, consegue-se ver as assinaturas dos seguin
tes: D. Pio de Freitas, Bispo de Joinville, Ary PereiraOliveira, Leonidas C.

Herbster, Dr. Álvaro Batalha, Arthur Müller, por si e pelo CORREIO DO
,

POVO, Padre Honorato Piazera, José Emmendoerfer, Arnoldo Schmitt-Neme
Antonio Tobias, Rodolfo Guilherme Emmendoerfer,
Padre Otto Strobel, Padre Antonio Echelmeyer, Padre Alberto Jacobs,
Geraldino Vieira, Albano Kanzler (seu construtor), Antonio Strichalski,
Bernardo Rens,�lfredo Alberto Staehelin, Angelina Klein e Lucila

Emmendoerfer.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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"Turma da Nanda" em

exposição no shopping
JARAGuA DO SUL - A

trajetória e a evolução dos

personagens das histórias

em quadrinhos de Eduar

do Entrebato podem" ser
conferidas através da ex

posição que acontece no

segundo piso do Shop
ping Breithaupt desde o

último sábado. Ao todo,
são 144personagens cria

dos pelo artista ao longo
de sua carreira, que come

çou em 1988 com a "Tur

ma da Nanda", cujos per
sonagens foram inspirados
nos colegas da turma do

1 o colegial.
Os desenhos são cor e

preto e branco. Todos são

originais e demonstram a
,

evolução dos traços do au

tor, que, em seus trabalhos,
especialmente os feitos no

,

irúcio da carreira, lembram
os personagens d� Turma
da Mônica, de Maurício de

Souza. Em depoimento
escrito pelo autor, ele con

fessa sua admiração por

,todas as revistas de qua
drinhos e desenhos de

televisão. "Meu sonho

sempre foi o de criar meus

próprios personagens, des
de criança. Passava ho

ras na frente da televisão

assistindo desenho anima

do ou lendo revistinhas",

afirma Entrebato.

Aos 15 anos, Entrebato

conheceu aqueles que se

riam para sempre a sua

fonte de inspiração. Todos
os desenhos, antigos e atu

ais, são criados a partir dos
colegas de escola. A per
sonagem principal é Nan
'da, mas a turma ainda abran

ge centenasde outros ami

gos, inclusive um cachorro.

Entre os trabalhos de

senvolvidos até agora,
Entrebato produziu mate

rial didático-pedagógico e

institucional para várias

empresas e escolas. Tam

bém já teve suas históri

nhas publicadas em jornais
como o ]ornal São Cae-

, tano, (São Caetano do Sul,
em São Paulo), e também
em periódicos de São

Bernardo doCampo e ain

da no CORREIO DO PO

VO, de ]araguá do Sul.

Estarão expostos tra

balhos originais, cópias de

tiras e um painel mos
trando a evolução dos per�

sonagens e definição dos

traços atuais. Além de

histórias em quadrinhos,
Entrebato também pro
duz telas, tendo inclusive

realizado exposição de
artes plásticas, tambtm no

shopping, há dois anos.

II COMUNICADO
II
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I PREVENÇÃO: JARAGUÁ DO SUL INTENSIFICA CAMPANHA NO COMBATE À DENGUE

Programade prevenção temapoio
"

da comunidade jaraguaense
, JARAGuA DO SUL -

Dentro de alguns dias esta
rão em ] araguá do Sul

técnicos da Funasa (Fun- ,

dação Nacional de Saúde)
para repassar novas orien

tações para o combate à

dengue. AI informação é

da coordenadora munici

pal do Programa de Com

bate à Dengue, Márcia
Regina Cardoso. Segundo
ela, ]araguá do Sul pros

segue com o trabalho pre
ventivo e também asse

gura que, pelo ,menos por

enquanto, a situação está

sob controle, sem ,o regis,
tro de nenhum caso de fo

co do mosquito trans

missor ou de casos da

doença. "A comunidade
tem colaborado bastante,
seguindo as orientações
dos agentes sanitários e

aceitando as visitas domi

ciliares", relata. Ontem,
informa Márcia, represen
tantes da coordenadoria

regional da Saúde e da

Secretaria Municipal de
\ '

Saúde participam de uma

reunião, em]oinville, onde
será discutida a questão da

dengue na região.
Apesar do clima de tran

qüilidade, Márcia adianta

que mesmo durante o pe

ríodo de férias o progra
ma de combate ao mos-I

A T.D. L. Veículos e Acessórios Ltda.-

Caraguá Veículos, vem a públ ico
- informar que as operações de venda de

consórcio estão sendo real izadas

diretamente por sua área comercial,
não possuindo nenhuma relação
com a pessoa do Sr. Rui Vargas,

nem contrato com a empresa prestadora
de serviços

Varg�s Representações Ltda.
Sendo assim, todo e qualquer contrato
deve ser comercializado pela equipe da

CARAGUÁ, que possui CRACHÁ DE

IDENTIFICAÇÃO.

Edson Junkes/CP

Agentes de saúde fazem vistorias nas residências em busca de larvas do mosquito

quito Aedes aegypti não foi

interrompido. "Mantive
mos agentes sanitários nas

ações relativas aos índices

de amostragens e na super
visão das armadilhas", afir
ma a coordenadora.

O progra�a de com

bate ao mosquito trans

missor da dengue é per
manente e existe desde

1998, quando fOI implan
tado pela Vigilância Epi
demiológica, sempre com

atividades diárias. Funciona

com uma equipe formada

por seis agente's de saúde,

,-

que diariamente saem às

ruas para manter a mesma

rotina de trabalho, que
cónsiste no levantamento

do índice amostral e fis

calização das armadilhas e

dos pontos considerados

estratégicos, como depósi
tos de materiais de cons

trução, cemitérios, borra
charias e outros locais o�
de as _larvas pOSSatl1 encon

trar ambiente propício a sua

proliferação.
A coor&nidora do

programa garante que este

ano nenhum foco foi en-

contrado e nenhum sinto

ma confirmado. Ano pas
sado, foram detectados

dois focos do mosquito na

Vila Lalau em armadilhas

colocadas pelos agentes de

saúde. Márcia explica que

sempre que um foco é en

contrado, os agentes pro
videnciam a colocação de

larvicidas num raio de 300

metros a partir do local onde
a' larva foi encontrada. Ao

todo, cerca de 120 arma

dilhas foram instaladas pe
los agentes sanitários em

]araguá do Sul. (MHM)

Unerj convoca calouros para a matrícula deste ano

]ARAGuADO SUL-Os rpento das mensalidades cópias); título de eleitor atividades normais desde

alunos-calouros da Unerj de janeiro e fevereiro e da (uma cópia); certificado ontem, mas as aulas co-

devem providenciar suas Taxa do DCE (Diretório militar; histórico escolar do meçam somente no dia 4

matrículas entre os dias 1 Central de Estudantes) ensino médio,' CPF, foto de março, no horário das

e 6 de fevereiro na Di- deverão levar os seguintes 5x7 e atestado de vacina 7h30 (Arquitetura), � ho-

retoria de Registros, bloco documentos: certidão de contra rubéola, para as ras os demais cursos. O

A, das 9 às 11 horas e das nascimento ou casamento
"

mulheres até 40 anos de vespertino tem início às

14 às 20 horas. Os aca- (duas fotocópias); carteira idade. 13h15 e o noturno às

dêmicos, além do paga- de identidade (duas foto- A Unerj retornou suas 18h 45.

GráficaCP
370-8649

(CARAGUÁ VEíCULOS
371-4000
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I INICIATIVA: GAPA PRETENDE CONTAR COM O TRABALHO DA COMUNIDADE NO COMBATE À AIDS
, ,

Inscrições para voluntários
�

começam semana que vem
. ]ARAGUA DO SUL - A

coordenação do Gapa
(Grupo de Apoio e Pre

venção à Aids) pretende
contar com o trabalho de
voluntários na luta da
entidade de preve?ção e

combate à aids. De acor

do com o coordenador do

Gapa, Márcio Endres, a

instituição estará aceitando

inscrições de interessados
em trabalhar como volun

tário a partir da próxima
segunda-feira (4 de feve

'reiro). "Precisámos de

pessoal responsável que
estei,a disposto a ser um

multiplicador do trabalho

preventivo e ,que também

faça visitas hospitalares e

domiciliares", afirma o

coordenador.
As inscrições podem

ser feitas na sede da enti

dade, que desde o início

do ano está funcionando
em sala cedida pela Pre

feitura no segundo piso do
Terminal Rodoviário. En

dres revela que a entidade
não está recebendo ne

nhuma verba e por isso
conta com a ajuda da so

ciedade para sobreviver e

da colaboração dos volun
tários. Atualmente o Gapa
conta com o apoio de três

Edson Junkes/CP

Endres quer unir a sociedade na luta contra o HIV

psicólogas, duas assistentes
sociais, um terapeuta ocu

pacional, profissionais de

enfermagem e outros vo

luntários.

O grande desafio desde
o início do ano para a co

ordenação do Gapa é' dar,
início a um trabalho de

parceria entre o poder pú
blico, em todas as esferas,
para' a realização de um

trabalho "completo", que
seria o desenvolvimento de

ações em conjunto que
visem a prevenção, o com
bate e o atendimento ao

doente p�\tador do vírus

HIV que ainda não tenha

desenvolvido a doença.
Endres ,também preten
de contar com o apoio
financeiro da classe em

presarial para a manu-

tenção do Gapa e confec

ção de,material de divul

gação.
Para este Carnaval a

intenção é fazer uma dis

tribuição maciça de ma

terial informativo e, se for

possível, de preservativos.
"O material impresso vem
do Ministério da Saúde,
mas normalmente em

quantidades inferiores ao

que necessitamos", afirma
o coordenador, que gosta
ria de produzir �aterial
feito a partir da realidade

local, específico para Jara
guá do Sul e região.

O Gapa está atenden
do às terças-feiras, das 18

às 20 horas; às quartas
feiras, das 8 às 11h30; e às

sextas-feiras, das 8 às

111130. A principal preocu
pação da entidade é orien

tar, apoiar e encaminhar os
portadores do HIV ao tra

tamento adequado, além
de atuar na prevenção da
aids através de palestras e
outros recursos.

Atualmente, segundo
Endres, 284 pessoas têm

,

aids em Jaraguá do Sul e

região, sendo que somen

te aqui no Município o

número é de 178 doentes.
(MARIA HELENA DE MORAES)

Vendas no shopping aumentaram 17,5% no Natal
J '

]ARAGuA DO SUL - As

vendas de final de ano do

ShoppingCenterBreithaupt
tiveram um acréscimo de

17,5% em relação ao mes

mo período do ano pas
sado.A informação' é do su

perintendente do shopping,
HeineWithoeft, que credita

o sucesso das vendas à pro
moção Natal Musical, que
beneficiou milhares de cri

anças durante o período das
festas natalinas. "Quatro
centas e oitenta mil pessoas
passaram pelo shopping
durante o mês de dezem

bro", exemplificaWithoeft,

que promete mais novida

des para este ano.

Ainda de acordo com o

superintendente, o desem

penho geral dentro da ex

pectativa do empreendi
mento gerou um aumento

em torno de 20,59%. O re

sultado, avalia o superinten-

dente, deve-se à estratégia de
valorização do espaço atra

vés de promoções e novi

dades. A campanha Natal

Musical aconteceu no perío
do de 1P de novembro a

29 de dezembro, benefi
ciando duas mil crianças
carentes.

Culto ecumênico em defesa
dapaz reuniu centenas de fiéis

]ARAGuA DO SUL - As
, mais diversas formas de

violência - especialmente a
exclusão social - foram

abordadas durante o culto

ecumênico em' defesa da
. Paz e da Justiça, celebrado
na manhã de domingo na

Igreja do Bairro Estrada

Novaque pertence à Paró

quia São Judas Tadeu. O
culto em defesa da Paz e da

Justiça foi promovido pelo
PT de Jaraguá do Sul com .

o apoio dos sindicatos dos

trabalhadores da região,
associação de bairros e Cen

tro de Diretos Humanos,
além das igrejas Católica e

Luterana, como forma de

protesto contra o assassinato
do prefeito de Santo André

(SP), Celso Daniel. A igreja
esteve lotada. de fiéis.

O culto foi celebrado

pelo padre IrineuVictor, da

Paróquia São Judas Tadeu,
e pelo pastor Carlos, da

Igreja Luterana do Bairro

Amizade.Amanutenção da

paz e da justiça social foram
exaustivamente defendidas

pelos religiosos como os

únicos caminhos para uma

vida digna e harmoniosa.

De acordo com as li

deranças petistas presentes
ao culto, a principal medida
que o governo precisa to

mar, antes mesmo da Re

forma do Judiciário, é a

implementação daReforma
Tributária, de forma a ga
rantir a distribuição de renda.
Na área da segurança pú
blica os petistas indicam a

democratização do regu
lamento disciplinar das

políciasmilitares; estímulo às

penasalternativas para desa
fogar o sistema penitenciá
rio; entre outras coisas. (MHM)

Recreativa do Vestuário
bate recorde 'de público

]ARAGuA DO SUL - O

forte calor do final de
semana levou milhares de

pessoas eln busca de som
bra e água fresca, e as pis
cinas de clubes e recreativas

transformaram-se nas me

lhores ,opções de lazer. So
mente na Recreativa dos

Trabalhadores do Sindica

to do Vestuário, localizada
no Bairro Ilha da Figueira,
compareceram 1,8 mil pes
soas durante o dia de do

mingo. ''As piscinas estão

ficando pequenas para o

número de pessoas que
"estamos atendendo", afir
ma o presidente do sindi

cato, Gilda Alves. Ele

o espaço de lazer ofereci

do ao trabalhador com a

construção de outros espa
ços de entretenimento e de'
mais piscinas.

Atualmente a recreativa

tem duas piscinas para
adulto e uma para o pú
blico infantil, inclusive com
tobogã. Também disponi
hiliza aos associados a

utilização de dois quiosques .

completos e ampla área de

lazer, sem contar um

parquinho infantil.
A recreativa é aberta ao

público em geral, sendo
que os trabalhadores sindi

calizados ao Vestuário têm

entrada franca. Aos de-
adianta que a diretoria da mais, o valor cobrado é de

entidade pretende ampliar';' R$ 2,00. (MHM)

clara_mente o Divulgue as suas s empreendimentos o - Não tenho.receio �Esiará mais moti-
,

mais fácil medo. Tudo indica s hoje serão bem- ua criatividade. � r renovação em to-

apoio dos colegas. . Na área afetiva, siga 'til irá se refletir nvolvo lazer a sua vida. As
ambicioso poderá do seu coração. Seu �\\(�ffií!Jj��es: Alguém c�- xijam ousadia
ida amorosa em I estará em eClao poaera coir aos seus peso ebiiobae::icbs.TudoazU na fXlDõo.

, destaque. Escorpião -Aguarde F91es--Rxllrá descobrir uma
ir nos bastidores. Câncer - Nada do que se]o Será hora de mostrar s favoráveis na sua

.

erente de faturar.
a colaboração dos is chamará a sua arra. O sucesso virá zer o que se gosta é a om a ajuda financeira lternotivos vão
seus planos. O ejo de fazer algo e sua sede de aneira de mantero oderá começar um seu orçamento. A
mbém vai ganhar ativá-Ia. Sucesso á a pena investir . Uma viagem irá uém especial vai rá uma grande

alego. de outra cidade. uas fichas na paquera. caminho. dite!
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Felipe'Massa segue testes com novo Sauber
O brasileiro Felipe

Massa inicia hoje uma

nova bateria .de testes

com o novo carro da

Sauber, depois da

apresentação oficial

promovida pela equipe
suíça na sexta-feira

passada em Zurique. Se
rá a terceira vez que o

time visitará o circuito

da Catalunha neste ano

e, a segunda já com o

modelo de 2002. A no

vidade desta' semana é

que Massa e seu compa
nheiro, o alemão Nick

Heidfeld, contarão com

o segundo' chassi C21.
Massa e Heidfeld per
manecerão na Catalu

nha até quinta-feira e

deverão deslanchar o

programa de desenvol

vimento do carro. Até

agora, computando-se o

"roll-out" em Fiorano e

os três dias de treinos da

última semana em

Barcelona, o C21 já per-

correu 657 quilômetros
de ensaios. A única

referência até agora foi

o confronto com o

MP4/17 daMcLaren.
Em dias diferentes, Mas
sa e Heidfeld ficaram a

apenas um décimo de

segundo de Kimi Raik

konen e Alexander
Wurz. Piloto de testes

.da McLaren, Wurz de

tém a melhor marca de
Barcelona para carros do
ano - lmin19s194.

Prost tinhao sonho de equipe 100% francesa

LOTERIAS

26/1/2001

Megasena
concurso: ,332

23 - 28 - 29 - 34 - 42 - 44

Quina
concurso: 948

21-34-/41-71-75

Lotomania
concurso: 185

19-21-27-31-
37-40-47-48-

,

51 - 56 - 58 - 60 -

,

66 - 72 - 73 - 78 -

81 - 83 - 94 : 98

Loteria Federal
concurso 0361 1

1 ° - Prêmio: 05.473
2° - Prêmio:' 14.044
3° - Prêmio: 35.902 ,

'i

4° - Prêmio: 57.520
5° - Prêmio: 64.490

A 'falência da Prost

Grand Prix, anunciada
- oficialmente há instantes

,

pelo Tribunal Comercial

de Versalhes, coloca um

ponto final no sonho do

tetracampeão mundial

,Alain Prost de montar

uma equipe 100% france
sa na F-l. A intenção de

Prost era ter uma escu-

,
'

deria cujo fornecedor de
motor fosse francês ÇRe
nault ou Peugeot), assim
como os pneus (Miche
lin), o combustível (Elf),
pilotos e patrocinadores.
Com este sonho, Prost
havia comprado a Ligier
no final de 1996.

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL: DE
'-..

JARAGUA DO SUL

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRI�
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Presidente da Associação Comercial e Industrial de
Jaraguá do Sul, usando da faculdade' que lhe confere a

letra "a" do Artigo 14, dos Estatutos Sociais, convoca
os Senhores Associados para participarem da Assembléia
Geral Ordinária a realizar-se às 18 horas do dla 18 de fevereiro
de 2002, na sede social, à Rua Jorge Czerniewicz,' 1 00, em
primeira convocação, a fim de deliberar sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA
01 - Apreciação do Relatório da Diretoria sobre as

atividades desenvolvidas durante o exercício adminis
trativo findo;
02 - Leitura, discussão e votação do Balanço Geral
relativo ao exercício administrativo findo em 31 de
dezembro de 2001;
03 - Assuntos de interesse geral ?a Associação. '

NOTA:
Não havendo quorum' para instalação da AGO, em

primeirà convocação, no horário 'acima mencionado, a

Assembléia Geral Ordinária realizar-se-á em segunda'
convocação, com qualquer número de associados
presentes, às 18h30min., no mesmo dia e local.

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

CHRISTIANE HUFENÜSSLER
Prasldente

\

I FOGO: BOMBEIROS LEV4RAM DUAS HORAS PARA CONTER AS CHAMAS

Incêndio destrói
• •

pizzaria
no centro de Guaramirim

,

,

\

GUARAMIRIM - Mais

28 mil litros de água
foram necessários para
conter incêndio ocorrido
na Pizzaria Master,
localizada na Rua 28 de

Agosto, centro da' ci
dade. O Corpo de Bom
beiros Voluntários de
Guaramirim encami-'
nhou ao local dois ca

minhões e seis socor

ristas, além de contar

com apoio de mais um
caminhão da guarnição
de Jaraguá do Sul, com
três bombeiros. Um ta-

xista que estava passan
do em frente à pizzaria
reparou que estava pe
gando fogo e acionou os

bombeiros. Quando
chegaram no endereço, o
fogo já havia destruído

grande parte do estabe

lecimento; que era um

sobrado de construção
antiga, feito de madeira
na parte interna.

Os bombeiros leva

ram aproximadamente
duas horas para con

seguir eliminar todo o

fogo. "Ainda não po-.

demos confirmar, mas

há possibilidades de o'
incêndio ser derivado de

problemas na fiação
elétrica do prédio", diz
um dos socorristas, des-

, tacando que a única

pàrte que não foi des

truída foram as paredes
externas, ,feitas de al

venana.

O proprietário do

estabelecimento, Ivo
nei Cerutti, e os gar
çons trabalharam na

quela noite até às 3

horas. (FABIANE RIBAS)

"Pilotos devem aprender com 'Schumi'"
FrankWillifITls, dono

da equipe que leva seu

nome, contou ao jornal
inglês "Mail onSunday"
que fala para os seus

pilotos aprenderem com

Michael Schumacher.

Williams não poupou elo

gios ao alemã� inclusive

comparando-o a Ayrton
Senna.

"Michael é ótimo, não
apena� porque tem um

NOTA:

02 - Assuntos de interesse geral da Associação.

,carro rápido, mas sim

porque ele trabalhou em

sua carreira, Ele é muito
,

inteligente, Senna era

extraordinariamente as-

, sim", falou. "Os pilotos
competitivos são pessoas
brilhantes, pois retém as

in�ormações, criando um
banco de dados em suas

cabeças. Ayrton tinha
tudo em sua mente. Mi

chael provavelmente

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL. E INDUSTRIAL DE
JARAGUÁ DO SUL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
\

A Presidente da Associação Comercial e Industrial de

Jaraguá do Sul, usando da faculdade que lhe confere o

Artigo 19, dos Estatutos Sociais, convoca os Senhores
Membros do Conselho Deliberativo para as 19 horas
do dia 18 de fevereiro de 2002, na sede social, à Rua
Jorge Czerniewicz, 100, a. fim de deliberar sobre a

seguinte:

ORDEM DO DIA

01 - Eleição da nova Diretoria da entidade, gestão 20021
I

2003;

1. As chapas devem ser registradas na Secretaria da
entidade até as 17 horas do dia 15 de fevereiro de '

2002.

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

CHRISTIANE HUFENÜSSLER
Presidente

também tem - ele faz
seu trabalho com muita

aplicação, sempre com

muita mentalidade."

"Digo aos meus pilo
tos para prestarem aten

ção em Schumacher e

aprender com ele. Mon

toya deverámelhorar

porque abriu sua mente,
sabe que tem de aprender
com tudo o que acontece
na F-l."

Ferrari é uma

espécie demito
, ,

O colombiano Juan
PabloMontoya, piloto da
Wi1li�ms, afirmou' que
quer correr na Ferrari no
futuro. Os mais audaciosos
consideraram esta declara

ção como uma pista indi
cando que ele já mantém

negociações com a equipe
italiana, como especulou
a BBC recentemente.

"U)TI dia, quero guiar a
Ferrari. Ela é uma espé
cie de mito. Isso, porém,
não significa que vou dei
xar a Williams para ir a

Maranello", afirmou o

colombiano. Seu contrato
com o time inglês termina
em dezembro deste ano.
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! ENCONTRO: FAUESC PROMOVEU CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE PILOTOS DE AUTOMOBILISMO

Catarinense de Automobilismo
contará com 11 etapas em 2002

]ARAGüA DO SUL - A

Fauesc (Fedéração de

Automobilismo do Esta-

. .do de Santa Catarina) pro
moveu confraternização
entre pilotos qU,e se des

tacaram no ano de 20'01,
, "-

Juntamente co(m as respec-
tivas equipes de mecânicos
e patrocinadores, além de
familiares. O evento foi
realizado na noite de sexta

feira, no Restaurante Gua

ciara, na capital do Esta

do, e envolveu aproxima-,
damente 250 pessoas. Na

oportunidade o piloto ja
raguaense Raulino Kreis

Júnior recebeu troféu .de

vice-campeão no campeo
nato estadual da modali

dade na categoria Marcas
N. Na Marcas A, Douglas
Boga sagrou-se campeão
e recebeu troféu, além de
trazer também para Jara
guá do Sul o prêmio de se

gundo colocado no Cam

peonato Brasileiro de

Automobilismo em pista
de terra.

Este fim de semana foi

lançado oficialmente o

calendário com as datas,
horários e locais das pro
vas' de 2002, com detalhe

novo. Este ano, o campeo�
nato estadual vai contar

com 11 etapas - em anos

_ Edson Junkes/CP

Kreis Júnior recebeu o troféu de vice-campeão do Catarinense na Marcas N

anterio:es foram. apenas dez

-, devido ao fato de a ci

dade de Joii'lville ter inau

gurado pista para a reali�
zação das corridas. Duas

provas serão em Járaguá
do Sul, pma em junho e

outra em novembro.

Ano-novo, categoria
nova. Kreis Júnior vai dis
putar o ca�peonato de
2002 na Marcas B. "Os

seis melhores de cada

. categoria sobem para um

nível acima. Agora vou

competir com pilotos. que
correm pá mais tempo,
que têm mais experiência.,
Vai ser um desafio, uma

responsabilidade ainda

maior." Ele destaca que já
renovou o contrato com

os patrocinadores, conse
guiu apoio de novas em

presas,. além de ter con

tratadomecânico de São

Bento do Sul. "É o mes

mo profissional.que to

ma conta do carro de

Bago", diz.
REIVINDICAÇÃO

Reunidos,��s pilotos apro
veitaram a oportunidade
para discutir melhorÍas na

realização do Es'tadual
Tomo, por exemplo, a dis
puta das categorias A e B

ser em momentos distin-

tos. "O regulamento da,
Federação aponta que as'

provas podem' ser rea-.
lizadas em oportunidades
diferentes quando exis

tem mai� de 28 pilotos
inscritos, mas nós que-'
remos mudar este núme

ro para 20. São muitos

pilotos, em média uns 25,
e acaba atrapalhando.
Estamos aguardando uma

posição' da Fauesc", res
salta .

A primeira prova do

Catarinense está marcado

para o dia _17 de feverei

ro, na pista de Chapecó.
(FABIANE RIBAS)

FCFS libera o calendário de jogos do Catarinense de 2002 .

]ARAGuA DO. SUL - A

FCFS (Federação Catari-
I .

-nense de Futsal) divulgou
neste final de semana a

tabela do turno e returno

da.,primeira fase da Copa
Santa Catarina, que vai
envolver as 12 equipes que
irão disputar a Divisão

Especial do Campeonato
Estadual, a partir do mês

de maio. A equipe Mal-

� wee.: que tem estréia pre
vista para o dia 16 de mar

ço, às 20h30, em Jaragua
do Sul, contra o Colegial,
de Florianópolis, vai soli�
citar o adiamento da parti
da tendo em vista as finais
da 3' Copa Internacional
Max Umbro, que àconte-

cera no mesmo dia.

O supervisor-técnico
Kléber Rangel informou
ontem que a medida visa

preservar os atletas para a

estréia na Liga Nacional e

no próprio torneio. "Quan
do participamos de uma

competição,. entramos pa
ra ganhar. Queremos dis

putaro torneio com nossa

força máxima", disse.

Rangel diz ainda que a reu

nião de sábado na Fede-
\ ração definiu a TV Bar

riga-Verde como a emis

sora oficial do campeona
to deste ano. í

Em relação ,aos amis

tosos previstos para os dias
6 e 7 de fevereiro, contra o

Atlântico, de Erechim, em

Jaragua do Sul e em Guara

mirim, respectivamente,
Rangel comentou que a

confirmação somente seria

dada após uma conversa

com os dirigentes da equipe
gaúcha, que querem um

jogo no Rio Grande do Sul.

Para os amistosos da pró
xima semana o técnico

Fernando Ferreti vai contar

com todo o elenco. Rafinhà,
que .se recupera de uma

lesão nos dois calcanhares,
e Euler? com uma torção no
tornozelo direito, estão sob

tratamento médico, mas
participarão dos treina

mentos físicos.
O preparador físico

Giovanni Ciprandi termi
na nesta semana os tra

balhos de éondiciona

menta previstos para a pré
temporada. Para ele, os

atletas mostraram-se em

forma e preparados para o

início dos jogos.
Um reflexo desta pré

temporada é o goleiro
Marcinho, recém promo
vido dos Juvenis. O pre

,parador de goleiros Flávio
Cavalcanti, comentou que
o 'atleta vem mostrando
muita aplicação nos treinos
e que até o final deste pri
meiro semestre será uma

das revelações do grupo.
"Vai estar voando baixo",
comentou o preparador.
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ULBRA ACABA COM INVENCIBILIDADE

DO TELEMIG CELULAR/MINAS
A Ulbra (RS) deu o troco pela derrota na final da

temporada 2000/01 e superou o Telemig Celular/
Minas (MG), no sábado passado, em Belo Horizonte,
por 3.sets a 1 (25/23,25/13,21/25 e 25/20). 'Com
a vitoria, os gaúchos acabaram com a invencibilidade

de cinco jogos da equipe mineira na temporada
2001/02 da Superliga masculina. Em São Paulo, o
Palmeiras/Guarulhos passou pelo Shop ABC/Santo
André, fazendo 3 sets a 2 (25/21,25/23,22/25,21/
25 e 15/9). Outros três jogos foram disputados neste
sábado: Uneb 3 x 2 Bento Goçalves, Lupor'Náutico
O x 3 Unisul e Bunge/Barão 3 x 2 Intelbrás /São José.
Neste domingo, às 16 horas, Banespa'e Ecus/Suzano
fecham a' sexta rodada, com transmissão ao vivo da

TV Bandeirantes.

BANESPA VENCE ECUS/SUZANO-
O Banespa (SP) superou o Ecus/Suzano (SP) na tarde
deste domingo, mas não conseguiu arrancar a liderança
do Grupo A do bicampeão Telemig Celular/Minas. A
equipe de Suzana foi derrotada pelo Banespa por 3 sets

a 1, parciais de 25/22, 25/15, 16/25 e 25/22, em lh32

de jogo. Badá foi eleito o melhor da partida e recebeu o
Troféu VivaVôlei.

SELEÇÕES INFANTO-JUVENIS SÃO CONVOCADAS

Foram' convocadas esta semana as seleções infanto
juvenis brasileiras. Na feminina, após uma avaliação
com 136 atletas de 19 federações, o técnico Antônio'

Rizola convocou 21 jogadoras, que devem se apre
sentar na próxima segunda-feira; no Ginásio

,Mineirinho, em Belo Horizfnte (MG). No masculi

no, 54 atletas de 13 federações foram observados,
sendo que, destes, 21 foram convocados pelo treina

dor Percy Oncken e ,se apresentaram nesta quinta
feira, dia 24 de janeiro, também no Mineirinho. \
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AQUI É O SEU LUGAR!

GtO(1110 � Nota�io p/bebês
sti(o ... Street Dance

,

Mus(ula�io_ i. Body Bump
B Combal .. Body Step
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