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Mais de dez bombeiros levaram cerca de uma hora para apagar fogo em uma residência em Schroeder

Fimde semanaagitadona região
Bombeiros e polícias da Microrregião do Vale do

Itapocu tiveram diversas ocorrências para atender neste
final de serriana, um dos mais agitados do ano. No

sábado, oito casos de incêndio foram registrados, sendo

dois em residências, um em depósito e cinco em ve

getação do acostamento da BR-280. No domingo,
quatro homens arrombaram o prédio da Rede Feminina

de Combate ao Câncer. PÁGINA 7

�

GRANDlllQUIDACAO
1'1 J

DI VIUO RAVllll

Câmara aprova
Projeto da Zona

Azul em 2a votação
PÁGINA 3

Sem monitoras da Zona Azul. O fim
do contrato entre a Prefeitura e a

Cartão Jaraguá - empresa que
explora o estacionamento rotativo

-, no domingo, impediu a co

brança ontem. PÁGINA 6

Projeto que regulamenta o trans

porte coletivo especial no Muni

cípio deverá ser votado ainda este

mês pela Câmara de Vereadores,
pondo fim a um impasse de mais .

de um ano. PÁGINA 6
\
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Educação = desenvolvimento
MAURICI ZANGHELINI - Empresário e presidente da

Aciag (Associação Comercial, Industrial e Agrícola
de Guaramirim)

Alguns célebres economistas, administradores e

estudiosos em' desenvolvimento mundial, como Peter

Drucker, dizem que a educação deverá ser a principal
"indústria" a crescer nos países em desenvolvimento, a

exemplo do Brasil. É esta indústria que aplicará as novas

tecnologias da informação e oferecerá as maiores opor
tunidades para desenvolver e mudar profundamente o

gigante chamado Brasil.

Já Lester Thurow diz que a educação é a ... divisória do

sucesso. Pessoas, empresas e países com elevado grau de

escolaridade terão maiores chances de alcançarem o sucesso.

Mas ... !, nos preocupa sobremaneira quando nos

deparamos com universidades gratuitas em decadência,.
centralizadas nas capitais ou grandes centros, nas quais
somente alguns privilegiados têm acesso, justamente por
terem maiores condições de pagar cursos-pré-vestibulares,
enquanto pessoas com menor poder aquisitivo, residentes
em especial no interior, jamais terão acesso ao ensino

gratuito, uma vez que teriam grandes despesas com ali

mentação, transporte, habitação entre outros, ao.mesmo

tempo lutando pela sua sobrevivência. I

A todo o momento nos deparamos com greves nas

universidades públicas, motivadas pelo aumento de salário

e de maiores investimentos. Perguntamos: onde está a

criatividade do brasileiro? Por que não extinguir o ensino

gratuito no Brasil?

Em minha opinião, se extinguirmos o ensino gratuito, a
exemplo do que acontece na Itália, que está investindo no

. ensinoparticular, oferecendo oportunidades iguais a todos

para freqüentarem o ensino oneroso, com certeza os altos

salários pagos aos servidores públicos das universidades

públicas, transformados em investimento em pesquisa e

tecnologia.
Teríamos que criar fmancia�entos específicos para todos

poderem teracesso a este ensino, e após formados poderiam
pagar o financiamento ou prestar serviço gratuito à

comunidade como forma de dispensa de pagamento do

financiamento usufruído.

Diante disso tudo, podemos afirmar que a educação e a

cultura é que fará a diferença. Isto é algo que temos que

aprender através da história do desenvolvimento econômico
e cultural, estando o progresso econômico intimamente

ligado à educação e à cultura.

Durante anos a e?ucação e a cultura foram sufocadas

pela política, pelo alto grau de regulamentação, inclusive
nossa cultura de desenvolvimento econômico devido ao

excesso de impostos, regulamentações, preconceito contra
o lucro e a fúria arrecadatória do Fisco, o que comprova ser

o Governo o maior sócio dos empresários.
É chegada a hora demudarmos, de criarmos uma cultura

diferente, de educarmos o cidadão brasileiro, criativo, por
excelência, para alcançarmos o sucesso que nos espera há

muito tempo. É só querer!
Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180, ou pelo e-mail:

cp.redacao@jornalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou telefone para cantata.
° jomal se reserva o direita de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.

Com a aprovação do pro
jeto que dispõe sobre o siste

ma de estacionamento pago
da cidade, na sessão extraor

dinária da Câmara de Verea

dores, ontem à tarde, termina
a polêmica em torno das al

terações de funcionamento da

chamada Zona Azul. O docu
mento final que sai do episó
dio não tem a unanimidade
das opiniões da população jara
guaense, até porque é ·difícil

satisfazer a todos em matéria

tão complexa, mas contém, in
discutivelmente, avanços em

relação à legislação anterior .

A exploração desse servi

ço perde o caráter puramente
comercial e passa a contem

plar um segmento da socieda

de, o dos deficientes físicos,
que precisa receber oportuni
dades sempre que estas pu
derem ser estendidas. E dar

vez para· que os deficientes tra

balhem na venda de cartões é

um gesto de grandeza da co

munidade, que sai do dis

curso para agir tia prática.
Além disso, a nova legislação
destina 50% do que a empresa

responsável repassa para a

Prefeitura, às entidades as-

Ponto final
r E dar vez para que

os deficientes
trabalhem na venda
de cartões é um gesto

-de grandeza da
comunidade .J

sistenciais.

O aspecto coercitivo do

estacionamento, com multas

aos infratores, permanece, e

nem poderia ser diferente,
porque o retrospecto mostra

que qualquer sistema no

trânsito não funciona no País

a não ser na base da punição.
Alguns pontos importantes
ficaram pendentes, como a

tolerância de 10 minutos que
muitos usuários do estaciona

mento reclamam, e não está

sendo contemplada nesse pro
jeto, assim como a extinção
do cartão de meia hora, que
pode ser um retrocesso.

O sistema é, porém, ni
tidamente falho em alguns
aspectos. Como, por exemplo,
na incorporação das suges
tões da comunidade. Não fo

ram poucos os conflitos en

tre monitoras e motoristas

divergindo em questões que,

, . )
na pratica, mostraram-se po-
lêmicas e, por vezes, até ab

surdas, conforme reclama

ções dos usuários. Falta va

lorizar a opinião dos cidadãos

nestes casos. Dar voz às re

clamações para que não fi

quem fazendo eco apenas na

Imprensa.
.

O serviço de controle do

estacionamento deve funcio

nar para o indivíduo e não

constranger o cidadão. Precisa
ser um fator a mais de em

belezamento da cidade, e não
um ente quase policialesco,
fugindo de sua finalidade e

atribuição. E deve ser aper
feiçoado .freqüentemente e

não ficar em debate só quan,.
do o contrato com a empre
sa responsável precisa ser re

novado ou providenciada
nova licitação. De qualquer
forma e com todos os defei

tos, estacionar em Jaraguá do .

Sul tornou-se possível desde
que o sistema entrou em vigor.

É um instrumento útil,
que pode e deve ser aperfei
çoado, como já dissemos, com
a freqüência necessária e não

apenas de acordo com as cir-
.

cunstâncias.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
JARAGUÁ DO SUL
ESTADO DE SANTA CATARINA

L E I Nº 2,985/2002,
_

Acresce e Altera Dispositivos da Lei Municipal
Nº 2,067/95, Alterada pelas Leis Municipais
Nºs 2-492/98 e 2,860/2001,

o PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições que lhe
são conferidas,

'

FAZ SÀBER a todos oshabilantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou
e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 10 Acresce parágrafo único ao artigo 3', altera o caput e acresce o parágrafo 4'
ao artigo 4' e acresce os parágrafos l' e 2' ao artigo 7' da Lei Municipal N' 2,067/95,
de 13/12/95, alterada pelas Leis MunicipaisN's 2A92/98, de28/12/98 e 2B60/2001" de

02/07/2001, que passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art3' ""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Parágrafo único, O período de estacionamento será de no máximo duas horas,"

"Art4' O proprietário ou condutor do veículo que deixar de pagar o preço público
ou exceder o período de estacionamento de duas horas previstos no parágrafo
único do artigo anterior poderá regularizar a situação até 15 (quinze) dias contados
da notificação de irregularidade, mediante o pagamento de Preço de Regularização
no valor correspondente a 1 O (dez) cartões de uma hora, recebendo cinco cartões
de uma hora,

§1'"",
§2'"
§3'""
§4' O proprietário ou condutor que exceder até. a primeira hora o período de
estacionamento de uma hora ou que preencher irregularmente o cartão poderá
regularizar a situação em até 04 (quatro) dias úteis, contados da Notificação de

Irregularidade, medianteo pagamento de Preço de Regularização no valoroorrespondente
a 02 (dois) cartões de uma hora, a ser efetuado na sede da empresaoonoessionária ou em
locais por ela autorizados, Deoorrido este prazo poderá regularizar a situação nos termos
do caput."

.

"Art1'"

§1' A concessão será pelo prazo de 05 (cinco) anos, podendo ser prorrogada por
igual período,
§2' A concessionária assegurará, no mínimo, dez empregos aos portadores de
necessidades especiais compatíveis com as atríbuições do cargo ou função,"
Art,2' Fica extinto o cartão de 30 (trinta) minutos,

Art,3' O Município aplicará, anualmeníe, no mínimo, 50% (cinqüenta por oento) da reoeita
proveniente da arrecadação do preço público pago porvaga pela oonoessionária em ações
na área da assistência social,

'

ArtA' Passa a ser parte integrante da presente o Anexo I, previsto no artigo 2' da
Lei Municipal N' 2A92/98, de 28/12/98-

Art5' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário, especialmente a Lei Municipal N' 2B60/2001, de 02/07/2001,

Jaraguá do Sul, 04 de fevereiro de 2002,
IRiNEU PASOLD

PrefeitoMunicipal

ANEXO I

RELAÇÃO DAS RUAS ABRANGIDAS PELO ESTACIONAMENTO
ROTATIVO CONTROLADO

01) RUA PRES, EPITÁ810 PESSOA (trecho compreendido entre as Ruas MaL
Floriano Peixoto e Artur Müller)

.

02) RUA CEL EMíLIO CARLOS JOURDAN
03) RUA ESTHÉRIA LENZI FRIEDRICH

04) AV, GETÚLIO VARGAS (trecho compreendido entre as Ruas MaL Floriano
Peixoto e Pastor Ferdinando Schlünzen)
05) RUA MAL FLORIANO PEIXOTO

06) AV, MAL DEODORO DA FONSECA (trecho compreendido entre aAv, Getúlio
Vargas e a Rua Barão do Rio Branco)
07) RUA BARÃO DO RIO BRANCO (trecho compreendido entre a Av, Marechal
Deodoro da Fonseca e a Rua Reinaldo Rau)
08) RUA REINOLDO RAU

09) RUA EXPEDICIONÁRIO CABO HARRY HADLlCH (trecho compreendido en

tre a Avenida Marechal Deodoro da Fonseca e a Rua Reinaldo Rau)
10) RUA JOÃO PICOLLI (trecho compreendido entre a Av, Marechal Deodoro da
Fonseca e a Rua Reinaldo Rau)
11) RUAGUILHERME WEEGE (trecho compreendido entre a Av, Marechal Deodoro
da Fonseca e a Rua Reinaldo Rau)
12) RUA DOMINGOS RODRIGUES DA NOVA

13) RUA JOÃO MARCATl'O (trecho compreendido entre a Av. MaL Deodoro
da Fonseca e a Rua Clemente Baratto)
14) RUA JÓSÉ ALBUS

15) RUA CARLOS HAFERMANN

16) RUAQUINTINO BOCAIÚVA
17) RUA FRANCISCO FISCHER

18) RUA HENRIQUE PIAZERA
19) RUA EXPEDICIONÁRIO JOÃO ZAPELLA (trecho compreendido entre a Av,
MaL Deodoro da Fonseca e a Rua Francisco Fischer)

.

20) RUACEL PROCÓPIO GOMES DE OLlVEfRA (trecho compreendido entre a Av,
MaL Deodoro da Fonseca e a Rua Domingos Rodrigues da Nova)
21) RUA EXPEDICIONÁRIO GUMERCINDO DA SILVA (trecho compreendido en
tre a Av, MaL Deodoro da Fonseca e a Rua Henrique Piazera)
22) RUAEXPEDICIONÁRIOANTÔNIO CARLOS FERREIRA (trecho compreendido
entre a Av, MaL Deodoro da Fonseca e a Rua Henrique Piazera)
23) RUA ERICH DOUBRAWA

24) RUA ARTUR MÜLLER
25) RUA CLEMENTE BARADO

Dr. Pedro Chuji Nishimori \

CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Membros titulares da sociedade Brasileira de

Ortopedia eTraumatologia
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I DECIDIDO: CÂMARA APROVA PROJETO EM SEGUNDA VOTAÇÃO E ENCERRA POLÊMICA DA ZONA AZUL

Executivo renova contrato com

empresa e faz poucas mudanças
]ARAGuA DO SUL '-- A

Câmara de Vereadores

aprovou ontem à tarde,
em nova sessão extraor

dinária, por 12 votos a fa

vor e cinco contrários, o

projeto que altera o funcio
namento do sistema de

estacionamento pago na

cidade. A decisão encerrou

a polêmica que se estabe

leceu na discussão e aprova
ção da matéria, na semana

passada, quando o verea

dorJean Leutprecht (pTB)
recorreu ao Judiciário para
obter vistas da matéria. O

projeto recebeu 28 emen

das, mas foram poucas as

alterações acatadas.

O uso obrigatório do

cartão de estacionamento

para motocicletas e mo

tonetas, uma das principais
mudanças previstas, aca

bou suprimida, através de
emenda apresentada por
vereadores da oposição. A
Câmara também mante

ve a supressão do uso do
cartão para estacionamento

de meia hora, que deixa de

existir, apesar das recla

mações de alguns setores,
como o do comércio, lo

jista, que defendia que essa

alternativa fosse mantida.

Projeto foi aprovado com 12 votos a favor e cinco contra Cesar Junkes/CP

As multas permanecem,
como instrumento discipli
nador do estacionamento,
mas reduzidas;

Quem estacionar na

Zona Azul sem cartão

continuará pagando o va

lor equivalente a dez car-:

tões (R$ 10,00), mas terá

direito a cinco unidades de

bônus. Quem ultrapassar
uma hora de estaciona
mento pagará dois cartões

de punição, um para cobrir

o período que excedeu no

horário e o outro como

multa. A tolerância -de dez

minutos, uma das 22

emendas elaboradas pela
oposição, acabou não 'pas
sando. A área de abran-

gência do estacionamento

será ampliada na Avenida

Getúlio Vargas e outras.

RENOVAÇÃO - Pelo

projeto, o contrato com a

Cartão Jaraguá Comércio

e Serviços, empresa que já
explora o serviço, está sen
do' renovado e a empresa
fica obrigada a incluir no

quadro de pessoal a con
tratação de pelo menos

dez deficientes físicos, que
serão indicados pela Ajadefi
(Associação Jaraguaense
dos Deficientes Físicos).
Eles trabalharão em gua
ritas que serão construídas

pela Prefeitura e venderão

cartões de estacionamen

to. Os cartões passarão a

constar como documentos

oficiais, emitidos pela Pre

feitura, que repassará 50%

do valor repassado pela
Cartão J araguá para

�

en

tidades assistenciais.

A isenção do uso do

cartão de estacionamento,
até às 9h30, para veículos

em operação de carga e

descarga no Centro, como
era vontade dos lojistas, não
passou.

Ontem mesmo, tão lo

go terminou a sessão, o Exe
cutivo providenciou a pu
blicação de ato na impren
sa, renovando o contrato por
cinco anos com a empresa
responsável pelo estacio

namento. (MILTON RAASCH)

Gonçalves faz prestação de contas da atuação na Câmara
]ARAGuA DO SUL - o

vereador Gilberto Gon

çalves (PPB) realiza reu

niã� nesta quinta-feira, às
20 horas, na sede dojeep
Club, com os moradores
do Bairro Ilha da Figuei
ra. Na ocasião, o verea

dor vai fazer a prestação
de contas das atividades de
senvolvidas como repre
sentante do bairro na Câ
mara Municipal, desta-

cando as indicações en

caminhadas e as reivin

dicações feitas em nome

da comunidade.

Gonçalves convidou

o deputado federal Eni
Vóltolini (PPB), o vice

prefeito Moacir Bertoldi,
alguns secretários munici
pais e outras lideranças
para a reunião, dos quais
espera obter informa

ções sobre obras que rei-

Dr. Antonio E. Menna
..................................................................................................... ." � .

OFTALMOLOGISTA éRM: 3059 - CPF: 468859357/00

ESPECIALIZAÇÃO: HOSPITAL DE CLÍNICAS ESTADO
DO RIO DE JANEIROE CURSO NA SOCIEDADEN

BRASILEIRA DE OFTALMOLOGIA .00 RIO DE JANEIRO

vindica para a comuni-

I dade. Entre as principais
reivindicações es tão as

pavimentações de vias

laterais da José Theodoro

Ribeiro, como a Rua Cam

po Alegre. "São vias que,

que pela ausência de pa
vimentação, causam mui

tos transtornos", comenta.

Alguns pedidos são

recentes e outros antigos,
destacados logo no início

do mandato, no ano pas
sado, como a implantação
de uma via paralela à Rua

José Theodoro Ribeiro,
como alternativa para me

lhor escoamento do tráfego
no bairro. Outrà solicitação,
e ainda não atendida, re
clama melhorias e ampliação
no Colégio Holando Mar

cellino Gonçalves, principal
estabelecimento de ensino da

comunidade. (MR)

Dra, Christine Rebelo
CRO-PV 5952

Ruo Barão do Rio Brtlnro, 637 - Sala 2 - Cantro - Jaroguú do Sul - S(

(el.: (47) 275-3575 ou 9992-9999
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tro, os vereadores do PMDB

farão relato dos últimos
acontecimentos registrados
na Câmara Municipal,
como na aprovação do

projeto que trata da criação
de cargos comissionados,
que foi rejeitado no final

do ano passado, e o pro
blema da TlP (Taxa de Ilu
minação Pública). Partici
parão da reunião, além da

Executiva, os vereadores e

membros do partido, da
comunidade e localidades

próximas. Outras reuniões,
com o mesmq objetivo,
serão realizadas em outras

localidades.
SENADO � Depois da

para novamente debater a

questão da� candidaturas.
Na microrregião, correli
gionários estão apontando
Safanelli para sair can

didato a deputado federal,
enquanto o sindicalista

Gildo Alves é cogitado p�
ra disputar uma das cadei

ras na Assembléia Legisla
tiva.

De acordo com Safa-

\

• DESCENTRALlZAN'DO: PMDB REALIZA REUNIÃO DE TRABALHO NA LOCALIDADE DE GUAMIRANGA
'1

Pauta prevê diversas medidas
para reorganização do partido

Nilson Bylaardt tem estratégia para reorganizar o PMDB Arquivo/CP: Edson Junkes

grupos compostGB de no

máximo três pessoas que

representarão o partido no

interior. Além disso, serão
constituídas também co

missões internas de traba

lho no partido para acom

panhar assuntos que in

teressam à' comunidade,
como na Saúde, Educação
e Planejamento Urbano.Na
opinião d� Bylaardt, com a

estrutura de trabalho am

pliada, o PMDB estará em

condições de curriprir duas
metas importantes neste

momento: aumentar 'as fi

liações e despertar novas
lideranças.

Também nesse encon-

visita do senador Casildo

Maldaner há alguns dias, o
PMDB recebe o deputado
federal Edison Andrino, no

próximo dia 16 de feve

reiro, às 18h30, no Boliche

28. O tema será a prévia
interna no partido para a

indicação do' candidato à

vaga do Senado. Bylaardt
aproveitou a presença de
Maldaner para solicitar urna

suplência do Senado pa
ra Guaramirim, e solicitou

apoio para execução de

obras no Município, como
a duplicação da BR-280. \

Pedidos que serão reforça
dos com Andrino.

(MILTON RMSCH)

Jai9J.e pu_arte participará de reunião em Guaramirim
nelli, não existe ainda ne

nhuma posição tomada, o
que só deverá acontecer após
a reunião com Duarte e o

encontro da cúpula, em

Florianópolis. Ele também

quer reunir-se com o Di

retório do PPS em Jaraguá
do Sul para discutir o as-

-

sunto. Esta reunião deverá

ser marcada também para
os próximos dias. (MR)

GUARAMIRIM - O

PMDB marcou para se

gunda-feira (11) urna reu

nião de lideranças e mem

bros do partido na residên
cia do ex-vereador Ivo Ran

ghetti, na localidade de

Guamiranga. A reunião, a

primeira no interior do Mu
nicípio desde que assumiu a

nova Executiva do parti-
r do, faz parte do plano de

descentralização das ações
do PMDB, segundo o pre
sidente Nilson Bylaardt, A
pauta consistirá basicamente
de questões relacionadas com
a organização partidária.

Bylaardt quer seguir o
modelo Bolítico que o par
tido instalou com êxito em

Corupá, onde atua em es::,
treita colaboração com a

comunidade. "Lá, o PMDB
está cumprindo ,o terceiro

mandato consecutivo",
compara. A primeira pro
vidência prática de reor

ganização partidária será a

criação de subdiretórios nas
localidades do interior, jun
tamente com recadas

tramento de todos os filia

dos, informa o presidente.
Cada membro também es

tará recebendo uma car

teirinha de filiação.
Os subdiretórios serão

GUARAMIRIM - O pre
sidente do Diretório Esta

dual do PPS, Jaime Duarte,
estará no Município no'

próximo dia 15 de feverei

ro para urn encontro com

membros e lideranças lo

cais' do partido. Na opor
tunidade será discutida a atual

situação política no Estado

e o encaminhamento das

candidaturas para as eleições

do segundo semestre. A reu

nião já está marcada, faltan
do apenas a confirmação
do horário, informk o presi
dente da legenda no Muni

cípio, Reinaldo Safanelli.
Já no dia 23 de feve

reiro o PPS reaka urn en

contro na Capital 'do Esta

do, com participação das

lideranças estaduais e repre

s�ntantes de todas as regiões,

fGIONAISOTAS
o prefeito de Schroeder, Osvaldo Jurck (PMDB),
negou ontem, enfaticamente, ter recebido qualquer
convite para transferir-se para o PSDB. A especulação
chegou a ser divulgada em uma emissora de rádio da

região, mas "não procede", segundo o prefeito. Jurck
diz ter consideração pelo trabalho feito pelo deputado
federal Vicente Caropreso (PSDB), que, na opinião
dele, tem atuação suptapartidária, ao dar atenção para
todos os municípios, independentemente da sigla
partidária. Mas garante que não foi sondado pelo
deputado, nem por ninguém para mudar de legenda.

�VIAÇA�CANARINHO�.' ,

�U!)mTlTPat'lBK�lli1t�fl dteV\��r.Sm
Lazer � Turismo � Fretamento

RUAS VERBAS
Jurck comemorava on

tem a conclusão da pri
meira etapa das obras da

Rua Ponte Pênsil, trecho
de 2,6milmetros. Faltam
apenas 500 metros para
o término do serviço.

. Por outro lado, a Prefei
tura concluiu i tubulação
'e preparação da Rua

Germano Müller, para
iniciar a pavimentação
em breve.

O� recursos federais es

tão chegando em Schroe

der. São R$ 194 mil con

seguidos através do de

putado federal Vicente

Caropreso (PSDB) e R$
\ 35 mil através do se

nador Casildo Maldaner

(PMDB). O Executivo

vai utilizar os recursos pa
ra obras nas ruas Erich

Frohner e Alemanha,
entre outras.

FORA
É voz corrente entre os petistas que o sindicalista Jair
Mussinato está fora da disputa da indicação da

candidatura a deputado estadual. Assim sendo, o

advogado Di�nei da Silva passa a constar como o

nome que aglutina todas as possibilidades de' ser
indicado candidato. Mussinato também teria se

afastado da atividade no Sindicato dos Metalúrgicos,
em Jaraguá do Sul, para atuar em entidade que re

presenta a categoria em âmbito nacional.

CONCURSO RELATO
O prefeito Mário Sérgio
Peixer participou da reu

nião de diretoria da

Aciag ontem à noite.

Peixer fez um balanço
das realizações do pri
meiro ano de governo
aos empresários presen
tes.

Nem todos os partici
pantes do concurso pú
blico realizado pela Pre

feitura de Guaramirim,
domingo, saíram satis
feitos. Houve reclamá
ções de que o conteúdo,
das qúestões saiu fora do
que estava previsto.

ENTRE
"Especialmente nos Estados menores, o poder
público, como importante empregador e gerador
de renda, é fundamental para minimizar as de

sigualdades sociais." (José Roberto Afonso, chefe
de Assuntos Fiscais, durante a divulgação de relatório
do BNDES, no Rio de Janeiro, segundo o qual, a .cada
quatro empregos formais no País, um é no setor público)

VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

Ônibus Leito Turismo
Ônibus Executivo

Microônibus

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

Tel. (047) 371-1422 - www.canarinho.com.br
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Rua José Theodoro Ribeiro, 165 -

Cx_ Postal 84 - Fone (47) 371-0555 -

Fax (47) 371-0403

e-mail -indumak@netuno.com.br

�if!ilt!�·'.....<..
Indústrias de

MáquinasKreis lida.

POR: EGON JAGNOW

------------------------------�----__����--�--�---------, Vamos

TERÇA-FEIRA,5 de fevereiro de 2002 ! assirt}"n[a o S�ofL�.
-�� ..........

,
A Rua Presidente Epitácio Pessoa, na década de

30, nem de longe se compara com a atual. A foto

apresenta o trecho onde hoje se localiza o Edifí-

cio Jaraguá e o Colégio Evangélico Jaraguá. O
prédio em enxaimel começa a aparecer nas fotos

tiradas a partir de 1912, e constituía-se numa

edificação de dois pavimentos. Uma raridade

histórica destruída pelo progresso.

-,

SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO GLOBALJZADO
,'_

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
\

c.....uAd'.g"""'''''''''''''''SlC Rua Donaldo Gehring, 135 - ex. Postal- eEP 89251-470 - Fone (47) 371-7511IFax: (47) 275-1820 - Jaraguá do Sul- se - Home Page: www.cassuij.adv.br - e-mail: cassuli@cassuli.adv.com.br
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28 CORREIODOPOVO

POR EUGÊNIO VICTOR SCHMOCKEL

'11 História de nossa gente não podeficar sÓ
na saudade". O passado sÓ é importante se

seu tempo foi bem empregado.
Barão do Itapocu

HÁ 68 ANOS
Em 1934, as autoridades judiciárias eram as seguintes: juiz de Direito:
dr. Francisco Machado Rios; promotor público: dr. José Candiago;
escrivão de Órfãos: Ney Franco, com cartório no Edifício do

Fórum; oficial do Registro Civil: Venâncio da Silva Porto, com cartó

rio na Rua Abdon Baptista; tabelião e oficial do Registro de Imóveis:

Mario Tavares da CunhaMello, com cartório na casa de R. Benz;
intérpretes: Victor Rosenberg e Emílio Piazera; avaliador da Fazenda:

Acioly Santana; oficial deJustiça: João Graxa Gonçalves, e contador
em Juízo: Armando Dutra.
Eram os momentos iniciais do recém-criadoMunicípio,
desmembrado do Município deJoinville, a autonomia requeria recei
tas, daí porque baixada uma resolução isentando das multas os con

tribuintes que liquidassem seus impostos dentro de três meses,
excetuados os já executados.

HÁ 15 ANOS'
Em 1987, o autor dos "Herdeiros da Duquesa" continuava a sua

exposição sobre o "Coronel" ou "Pedudo", dizendo que ele se

afastava o máximo até o Marquardt (no Theilacker), não compra
va e não pedia, mas o pessoal dava-lhe algumas coisas e já voltava
para a sédia. Era mesmo um homem lendário. Sabe-se ainda que
foi morto por caçadores inescrupulosos do Rio Manso, nas terras
de Isidoro Pedri. Quem sabe, alertava o autor, se isto não tem a

_

ver alguma coisa com a conversa muito antiga de que "ali na cur

va do Germano tem um homem enterrado". Sabe-se que do

Lorenço Pretti até a Granja do Wilson era tudo do velho Izidoro

Pedri. Seria interessante investigar. A primeira que escutamos, esta

conversa foi do velho Dutra, lá no "negócio" do "nono" Cecatti,
em 1949. Disse ainda que antigamente o pessoal de Serra Baixaia

até Campo Alegre p�ra roubar bois. Quem sabe se não foi uma

vingança do pessoal de serra acima. Este homem pode ser consi

derado um "sírnbolo" de Santa Luzia, pois ele, como também a

,

nossa gente, veio de longe e se fixou aqui com toda boa vontade

de viver feliz com seus filhos. Continua na próxima serr;tana.

HÁ 3 ANOS
Em 1999, o prefeito GeraldoWerninghaus (PFL) reafirmava a sua

declaração anterior, de que não pretendia assumir a Presidência da
Amvali (Associação dos Municípios do Vale do Itapocu). O desinte

resse tinha explicação por parte do prefeito jaraguaense, pois ficara
firmado há 6anos que:: a presidência da associação seria ocupada por
todos os sete prefeitos do Vale do Itapocu, num esquema de rodízio,
cabendo agora a vez de Luiz Carlos Tamanini (PMDB), prefeito de \

Corupá, que deveria receber o cargo do prefeito de Barra Velha,
Orlando Nogarolli (PMDB). O então prefeito deixava o cargo sem

qualquer projeto definido, criando problemas para-toda as prefeitu
ras. Cogitava-se a unificação das três associações das regiões Norte e

Nordeste de Santa Catarina até o ano de 2000. As Amvali, Àmunesc
\

(Associação dos Municípios do Norte e Nordeste de Santa Catarina)
e Ampla (Associação dosMunicípios do Planalto Norte) estariam
lado a lado, resultado de uma parceria que envolvia os municípios no
Projeto da Região Metropolitana deJoinville. Lançava-se o prefeito
de Schroeder, Gregório Tietz (PFL), para a sucessão, sob alegação de
que deveria ser da coliga�ão que elegeu o governador.
�

MEMÓRIA TERÇA-FEIRA, 5 de fevereiro de 2002

A missiva do coronel-aviador da Força Aérea Brasileira

Caro Schmôckel,
Feliz fiquei com a casualidade

que nos aproximou em-junho de

2001, apesar de minha estada em

Jaraguá do Sul ter sido rápida e

motivada por infausto evento fa

miliar (morte de meu jovem so

brinho Johnny. Só Deus sabe por

que jovens sadios se vão tão cedo...

Se é por falta de almas no Paraíso,
me atreveria a apresentar ao Todo
Poderoso algumas sugestões, mor
mente de alguns nomes que, mal

escolhidos pelos eleitores dos mais
diversos rincões deste imenso País,
vem conspurcar os ares do Planal

to Central quando só de vez em quando dão o

ar de suas graças ... Mas sei que essa minha mo

desta colaboração não seria aceita, pois, em dei

xando este Vale de Lágrimas, certamente não

terão credenciais que o habilitem para ingresso
no Paraíso...). {

Rever meu velho mestre, não só de bancos

escolares da -Escola Técnica de Comércio São

Luiz (anos 1961 a 1963), mas também do pri
meiro patrão (desculpe, orientador) de ''A Co

mercial", de 1960 e inícios de 1961, foi rever a

personalidade 'que impregnou a alma do jovem
estudante com atitudes e exemplos que sempre

procurei seguir. Sei que não o consegui, não por
falta de orientação recebida, mas por falhas pró
prias do gênero humano.

Apesar do sempre escasso tempo que nos

assola nestes tempos hodiernos, devorei, os li
vros recebidos ("Memória Jaraguaense", de
1997; "Emílio Carlos Jourdan no seu Centená

rio de Falecimento"; o divertido "Política, Polí-
ticos, Folclore & Cia."; e o "Ás de Ouro Boli

che Clube - 45 Anos - Resumo das Atividades
- período de 1988 a 1993").

São publicações que assomam as lembran

ças de gostosa vivência que tive em Jaraguá do

Sul, Cidade onde nasci, mas que me abrigou dos
.

3 aos 18 anos, que me formou e que me prepa
rou para ser um brasileíro dos quatro rincões.
Posso atéter dificuldades, hojeem dia, para res- •

ponder de-que região do Brasil eu sou, de tanto

ciganar por aqui e por acolá, mas quando me

perguntam de que cidade eu sou, ah, não há dú

_ v!da que sai fácil: "Sou de Jaraguá do Sul!"

Quis aDivina Providência que, namesma rua

e no mesmo momento, estivesse por ali outra

personalidade que teve importante papel em
minha vida profissional: o Maringá (sr. Stanislau

Majcher), que me colocou a bordo do primeiro
avião que havia visto de perto e que efetuou vôo

justamente sobre Jaraguá do Sul e arredores: foi

um enorme DC-3 Douglas (no jargão aeronáu-
(

tico, C-47) que participou da inauguração do

campo de futebol do Baependi com uma equi
pe de pára-quedistas do legendário PÁRA-SAR,
Unidade de Elite da Força Aérea Brasileira.

Quanta lembrança. Meu Deus-da-Céu, em
tão pouca conversa tida durante casual encontro

na calçada defronte do Edifício Jacó Em

mendôrfer, ali na Rua Domingos da Nova (ao
procurar o CEP dessa rua na Internet descobri

que, para os Correios,. não existe nenhuma rua

com esse nome em Jaragtiá do Sul, e sim

"Domingos Rodrigues da Nova", Vivendo e

aprendendo...)
Muito mais coisa teria: para escrever. Mas fico

por aqui, juntando as fotos que comprovam o

encontro havido. Envio um abraço à sempre sim

pática d. Brunhilde.

A mestre, com carinho,
Heinz Gramkow

Eseafeea de "A Comercial"

\

Esta foto foi tomada na

tarde de 25 de janeiro, no
Balneário Camboriú, na
Confeitaria da Mery, para
o café da tarde, aparecen-'
do da E para D: Yvonne

Alice, Larissa, as aniversari�
ante Brunhilde, Rosane

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ofertas

[II

. .,- .

Imovels

ÁGUA VERDE - vende-se, área
industrial de 5.000m2, na BR

280, próx, Posto Mareolla.
R$ 55.000,00, parc., sem

juros. Tratar: 9963-9445.

.

AMIZADE - Vende-se ou

troca-se,' el 168m2.
Tratar: 370-1410.

ANA PAULA IV - Vende-se,
mista, el 7,5xl1,0 + gar.
3,5xll,0, terreno el 270m2
+ fone. R$ 16.000,00,
aceita carro no nego Tratar:
273-0461.

BARRA DO RIO CERRO -

Vende-se, alv. el 120m2.
R$ 38.000,00, aceita carro e

fino até R$ 15.000,00 .'
Tratar: 370-8782 ou

9991-7544, el Claídes ou

Vanderlei.

BARRA DO RIO CERRO -

Vende-se, próx. Colégio
Guilherme Hannemann,
terreno alto
de 450m2 el casa em alv.,
3 qtos + demais dep.
R$ 13.850,00, pare.
Tratar R. dos Escoteiros,
:114, próx. Posto Mareolla.

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

Constantino.

BARRA VELHA'- Vende-se ou

aluga-se sobrado, el 3 qtos,
2 sls, 2 bwe, gar. e ehur.
Tratar: 370-7441 ou

9905-3941.

BARRA VELHA - Vende-se,
400m2 da praia central.
Terreno de esq., el 1 casa de

alv., el 90m2, 3 qtos, e
demais dep. E 1 sobrado, el
3 pisos, el 91m2, 1 si comI.
e fune., casa res. el 2 qtos e'

demais dep. Aceitamos carro

ou propriedade el parte do

pgto. Tratàr: (47) 456-0635,
el Nelson.

BARRA VELHA - Vende-se,
mista, el 156m2•
R$ 25.000,00. Tratar;
376-1804, el Loreno.

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

CENTRO - Vende-se ótima, de
alv., el 180m2, el 1 suíte +

3 qtos + dep. R$ 60.000,00.
Tratar: 371-6238.

CENTRO - Vende-se, el 4
qtos, 2 bwe e demais dep.
R$ 70.000,00, nego Tratar:

372-2462.

GUAMIRANGA - Vende-se,
próx. Daleelis, alv.

R$ 15.000,00. Tratar:

373-1118, el Jair ou

Vanilda. Aceita-se

em.pl'egos

contraproposta.

GUARAMIRIM - Vende-se, na

Estrada Bananal do Sul, 5x7.

R$ 1.200,00, ou a comb., pI
retirar do local. Tratar:

9962-3146, com Linda
ou Felipe.

ILHA DA FIGUEIRA � Vende
se ou troca-se por imóvel de
menor valor, próx. Homago,
3 qtos e demais dep., em

alv., nova. R$ 40.000,00.
Tratar 3'71-0695.

JARAGUÁ ESQUERDO - Vende

se, 140m2, eonstr. nova,
no lot. Versalles. CI suíte, 2

qtos e demais dep., el gar. 2
carros e ehur. Tratar:
9975-4135.

JOÃO PESSOA - Vende-se ou

troca-se, no ConcL Dona
Benta. Terreno cl 250m2 e

casa de 60m2• Valor

R$ 9.000,00 + 32 pare. de
um sal. mínimo. Aceito
carro em troca. Tratar:

9997-7184, el Celso.

JOINVILLE - Vende-se ou

troca-se de madeira, por
casa do mesmo valor, no

estado de SC ou Minas,
pintura nova, escritura,
linha tel. R$ 7.300,00.
Tratar: (47) 417-2438, el
José Carlos.

NEREU RAMOS - Vende-se,
alv., toda murada, el 3 qtos
e demais dep., Centro,

. 660m2• R$ 25.000,00 +
,

finane. CEF. Tratar:� :--

371-4497.

NOVA SANTA ROSA - PR
Vende-se ou troca-se,
por outra em Jaraguá. Tratar:
2,76-3257.

PARANÁ - Vende-se, próx. de
Cascavel, troca-se por casa
em Jaraguá do Sul,
aceita-se carro, terreno no

negócio. Tratar: 371-9526
ou 9118-3909, el Daniel.

PiÇARRAS - Vende-se ou

aluga-se. Tratar: 373-2183,
el Rosilene.

RIO DA LUZ - Vende-se,
casa alv., 3 qtos, si, coz.,
bwe, lav., gar, Valor a

combinar. Tratar: 9993-
3761 ou ;376-1350, el
Cleiton.

SANTA LUZIA - Vende-se, 2
lotes el 525m2 cada, por 2
salários de entro e um sal.

por mês, el água e luz.
Tratar: 274-8125, 'el Sr.

Menegheli. '

SANTO ANTÔNIO - Vende-se,
casa, el cerca de 120m2,
gar. pI 2 carros, 3 qtos,
sala, coz., 2 bwe, lav., ehur.
Ou troca-se por uma

eamionete. Tratar:

276-0070, el José.

SÃO FRANCISCO DO SUL -

Vende-se, na praia de

Enseada, el 3 qtos, 2 bwc,
sacada, área de chur., toda
murada e demais dep.
Aceito carro ou casa em

Jaraguá. Tratar: 372.2772
ou 371-3708, el José
Carlos.

SÃO FRANCISCO DO SUL -

Vende-se, Bahia da

Babitonga, mista, fundos pI
Bahia, el 2 qtos, sala e eoz.

R$ 20.000,00, aceita-se

propostas. Tratar: (47)
379-1559, el Tito.

SÃO LUIZ - Procuro, pI
alugar el urgência. Tratar:

9992-2575, el Kelly.

SCHROEDER - Vende-se, alv.,
nova, gar. c/ 3 carros,

piscina , 1 suíte + 1 qto e

demais dep. (el balcões e

box Santa Marina, meto doeol

mono comando), e/'
aquecimento central.
Terreno 700m2• R$
42.000,00 à �ist'a ou

R$ 25.000,00 entro + 70x

R$ 500,00. Aceito carro no

nego ou contra-proposta.
Tratar: .(47) 9902-0803.

VENDE-SE - próx. Unerj, alv.,
el 4 qtos, el piscina infantil
e demais dep., anexo galpão
com. de 90m, el escritório.
R$ 45.000,00 a negociar.
Tratar: 9102-6925 ou

371-6069.

VENDE-SE - de madeira para
retirar do local Oá
desmontada). Valor a

combinar. Tratar: 9104-

6421, com sr. Almeri.

VENDE-SE OU TROCA-SE -

alv., el 300m2 e terreno de

1500m2, por sítio. Aceita-se
terreno ou caminhão. Tratar:

371-5640, el Sérgio.
J

VILA LALAU - Vende-se,
135m2, em alv., defronte

Weg, ótima localização. Av.

Pref. Waldemar Grubba,
2963. Tratar: 372-0848.

VILA LALAU - vende-se,
sobrado el 156m2. R.

Bernardo Dornbuseh, ;,1021.
Terreno de esquina. Tratar:
370-1777 ou 9112-4110,
com Ilson.

VILA LENZI - Vende-se,
bagalô de alv., el 3 ctos, e

demais dep. Terreno 468m2,
e casa el 118m2• No mesmo

terreno uma meia-água el 3
peças de alv. R$ 55.000,00.
Tratar: 372-0815.

.

VILA LENZI - Vende-se, em
alv., el 199m2• R$
75.000,00, aceita-se casa

de menor valor e carro no

negócio. Tratar: 371-3159.

VILA RAU - Vende-se,
madeira. Terreno el 450m2,
R. Luiz Pieoli, 146. Tratar:
392-3638 (recado), el Felix.
Valor a combinar.

CENTRO - Vende-se, 123m2,
3 qtos + dep., bwe, el gar., 2
sac., prédio Santa Teresinha,
rua João Pieolli. Tratar:
371-0993. R$ 60.000,00,
nego

CENTRO - Vende-se ou troca

se, grande, recém reformado
no Edif. Jaraguá. Tratar:
9963-8588 ou (11)
6976-4612, el Germano ou

Cecília.

SANTO ANTÔNIO - vende-se,
em constr., c/ 2 qtos, gar.,
ehur. e salão de festas no

Res. Jardim das Mercedes.
Entr. de R$ 8.000,00 + 1/2

eub 'por mês. Tratar:

370-7698, el Vilson.

VILA BAEPENDI - Vende-se, ri
134m2• Ed. Mariana Cristine,
el 3 qtos e demais, dep.
R$ 55.000,00,
aceito terreno el entro
até R$ 20.000,00.
Tratar: 372-0982.

VILA RAU - Vende-se,
R$ 16.000,00 + finane.

. Caixa Econômica Federal, .ou
troca-se por terreno.

Tratar: 370-0816, el
Silmara.

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,
530m, Rua Emílio Butzke.
Tratar: 9973-5212.

AMIZADE - Vende-se, lotes,
próximo Clube dos

Viajantes. Valor a combinar.
Tratar: 9975-1299.

AMIZADE - Vende-se, próx.
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.

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

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

PORTOCRED
Empréstimo Pessoal
De 200 até 3.000 Reais

Com consulta e garantia de cheques
,

Dinheiro em sua conta no dia!

1-*_N_ão_�_ech_a_mo_s�pa_ra_a_lm_o_�o__ 3�O-041'7-Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 83 , I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2 CORREIO DO POVO

CENTRO - Vende-se, terreno no .

Centro ej 622m2, ej galpão
de 135m2, todo murado. Valor
a combinar. Tratar: 371-9157.

CZERNIEWICZ - Vende-se, na
antiga Tifa dos Pereira, ej
40.000m2 ej 2 correntes de

água, 1 pastagem de 5000m2.

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

CZERNIEWICZ - Vende-se, na
Rua Henrique Marquardt, ej
casa de alv .. Valor.

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

PiÇARRAS - Vende-se, de
esquina, ej 392m2, bem
localizado, preço
oeasião.Tratar 370-0670.

RIBEIRÃO GRANDE - Vende-se,
ej 1350x110m , ej casa,
rancho e área para arroizeira

plantada, em frente à Igreja.
Valor R$ 70.000,00.
Negociável. Tratar: 371-4332
ou 9103-8111.

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

,I S,ANTA LUZIA - Vende-se, ej
101.000m2, próx, Max Gums.
Tratar: 274-8125.

SCHROEDER - Vende-se, pI,
chácara, área 4.300m2,
próximo a usina do Braeinho
em Sehroeder, ej nascente
para água, luz, ótimo
investimento. Tratar: (47)
3025-4549 ou 453-1023.

VILA LENZI - Vende-se, próx,
Paróquia Evangélica Luterana

Apóstolo Paulo, cf 408m2
murado, em rua de asfalto,
todo legalizado, em ótima

localização. R$ 20.000,00,
negociável, aceita-se carro.

Tratar: 371-6069.

VILA RAU - Vende-se, 4.
R$ 30.000,00.
Tratar: 371-3409, ej
Bernadete, em qualquer
horário ou 9111-1831, com

Patrícia após as 18:00hs.

BARRA RIO CERRO - Vende

se, 660m2, ótima loe. Tratar:
376-0168.

CENTRO - Vende-se ou aluga
se, escritório, ej toda
infr.aestrutura montada

(eomp., fones, fax, ar-eond.,
salas ej div.). Tratar: 371-

1
7391 ou 371-3216. Venda:

R$ 20.000,00 j Aluguel:
R$ 1.000,00

CENTRO - aluga-se 2 salas,
na Av. Mal. Deodoro da

Fonseca, 889, próx. Hospital
São José. Valor a combinar.
Tratar: 370-1186 ou 372-

1976, ej Marilsa.

CENTRO - Vende-se, sala
comI. de 70m, ej div., no

Edif. Sehioehet, 2Q• andar,
defronte calçadão.
R$ 27.000,00. Tratar:
9963-9445.

CENTRO - Vende-se móveis

pj loja de moda jovem.
Tratar; 372-2502.

VENDE-SE - loja de festas

eompl .. R$ 25.000,00, neg ..

Tratar: 9101-7736.

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

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

CENTRO - Vende-se loja de

confecção, excelente ,ponto,
ej clientela formada, ej
instalação e estoque eompl.
R$ 8.000,00, 50% entro +

pare. Tratar: 371-4497.

MASSARANDUBA - Vende-se,
dist: Tkm do centro, área de

60.500m2, casa de madeira,
rancho lagoas, plantação.
Tratar: 379-1031, a noite.

TRES RIOS DO NORTE � Vende

se, ej 12 margas, ej fonde de

água. Valor a

combinar. Tratar: 371-9431.

SANTA LUZIA - Vende-se, 2
chácaras, ej 4.350m2 cada.
Tratar: 274-8125, ej
Menegheli.

VENDE-SE - 20.000m2, lagoa,
'verdadeiro paraíso, ej chalé
suíço, 85m2, 1 qto, 1 suíte e

demais dep., parabólica,
telefone, galpão , area pj
quiosque, etc. Tratar: 370-
8563 ou 9975-0102, somente
partie. R$ 125.000,00

VENDE-SE _:_ chácara ej
80.000m2, possuindo casa

de 2 pisos, alv., lagoa. Tratar:
9113-9337, ej Vera.

VENDE-5E - 20.000m2, local

aprazível, ej infraestrutura,
privacidade, junto à natureza. I

Apenas 5km do eéntro. Doc.
100% legal. Tratar: 370-8563
ou 9975-0102. Interessados

R$ 40.000,00

RuaJorge Czemiewicz, 1245 (Rua do HospitalJaraguá). ,

ex.Postei 200 - ap 89.255-000
Fone (47) 371-4311 Fax (47) 275-1091

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

\

recruta e seleciona para admissão
imediata as seguintes vagas:\

VAGAS ABERTAS

• AÇOUGUEIRO (416 I -L) . l' grau complelo, mosculino, idade minima 20 anos.
• AGENTE DE COMPRAS (4 124-E)- Experiência de um 'ano no selar de compra< 2' grau complela (minimal. Idade
mínima20anos.
• ALIrIOXARIFE (4153-E)- 2' grau econhecimenlo de peços para máquinos, como: rele, rcp ".

• ANALISTA DE CUSTOS (3468-L) - (onhecimenla 10101 na área de rustos,
• ARTEFINALISTA (4165-E)- Experiência em digilação e compulador. fará o iomol inlerno da empresa, desenvolvimenlo
defolder,maleriolporo feiros, conlaloscom_gróficose birôde falaiilos,
• ASSISTENTE TECN/CO DE IrIANUTENÇAO (3771-E)- fará consertos em lameiros, válvulos de descorgo, aquecedores,
registro, ele. Não �á necessidade de muila experiência.
• ASSISTENTE TECN/CO (4073-L)- fomação em Témico 8elrônico e (ompuloção. fará a monlagem de painéis elélricos,
circuito hidráulico e peças mecânicos. Ter disppnibilidade paro viagens e um ano de experiência no função.
• AUXILIAR DE CONTASA PAGAR (416B-E)- Vai auxiliar em lançamenlos, recebimenlo de Nolos Rscais e Ruxo Diário.
Deverá ler segundo grau complefo e informático. preferência que resido próximoà Guaramirim
• AUXILIAR DE COBRANÇA (4167-E) - Auxiliará em Iodo o processa de cobrança, relalóriose mopos. Ter a segundo
grau completo e curso de informático. De preferência que resido nos proximidades de Guaramirim.
• AUXILIAR DE FATURAIrIENTO (4171-E) Vai calcular pedidos e tirar nola fiscal. (om segundo grau camplelo e idade
mínimo de 18 anos. Preferênàa candidatos que residam nos proximidades de Guoramirim.
• AUXILIAR DE ENFERIrlAGEM (3847-L)
• AUXILIAR DE TECELÃO (3879-L)- Esca�ridade: l' grau. Que resida em João Pessaa, Sanla Luzia ou Schroeder. Não
preciso lerexperiêpcia nafu.!1ção. .

• AUXILIAR QU/MICO TEXTIL (342D-L)- Experiência de um ano no rama lêxtil. (ursa da (ETlQ. Aluará na preparação
e desenvolvimento de cores.
• AUXILIAR PATRIMONIAL (BREITHAUPfj (395l-S)-Mínima I,BOm, 2' grau e curso devigilanle.
• CALHEIRO (4 I60-L) - Experiência de um ano como (alheiro. Que lenha carleira de malarisla calegoria (. Bom porle
físico e não ter medo de ahura. Escolaridade mínimo 4; ano primário.
• CONTABILISTA (3456-L)- Escolaridade minima 2' grau.Será responsável pelo Oepla. Rnanceira geral. Experiência
minima: cinco anos

�

• COORDENADOR DE IrIANUTENÇAO (405B-S}-formação lémica com dois anos de experiência em liderança. Ter \_

veiculo próprio e não ser fumante. '

• COPEIRO (3932-L) -Irá preparar drinques e cuidar da copa.
• CORRETOR COMERCIAL (BREITHAUPT) (3366-S)- 2' grau compleló, experiência de um ano e cursos na área de
vendas.

I ,

• COSTUREIRA (TECIDOS) (412S-E)- Experiência em coslura reia, overlock, pesponlo e abertura.
• COSTUREIRA (4173'S) - Experiência em máquina reia, averlock e cabertura. Irá fazer amoslras. Experiência minima
de um ano.
• COSTUREIRO (4 l07-S) - Experiência em várias máquinos. fará peças pilola .. Oe preferência candidalos que residam
em Guaromirim ou proximidades.
• COZINHEIRA (4145-S)- fará comido caseiro para poucas pessoas. (uidará da cozinha e do iardim.
• DESENHISTA PROJETISTA (3436-L)- formação de Técnico Mecônica. Ter cursa de Aula (ad e Unicad. Experiência
minima de dois anos na área, p'ois irá desenhar e detalhar novos produtos, bem como atualizar os já existentes.
• ELETRICISTA DE AUTOMOVEjS (3732-L) - (onhecimenlo em molar de arrangue, alternador de carro e caminhão.
• ENCARREGADO DE TALHAÇAO (4 150-E) - Experiência de dois anos como Talhador.
• ENFESTADOR (4103-S) - Experiência minima de seis meses e que resida nos proximidades de Guaromirim.
• ENGENHEIRO CIVIL (4042-L)- Profissional cam experiência em pré·maldados (imprescindiveli.
• ENGENHEIRO CIVIL (4053-L) - (om experiência em programa de cálculos de eslruluras melálicas. Será responsável
técnico da empresa. _ .

• ENGENHEIRO DE PRODUÇAO (401l-L) - formação de Engenheiro Mecônico, cam capocidade de lidera"!a. Vai
organizar a produção qe máquinas e iniciar Irabolhos de Qualidade Ioful, Se liver Espanhol, melhor.
• ENGENHEIRO ELETRICO (4164-E) - Pode ser recém·formado mas que lenha 'algum canhecimenlo em proielos
mecânicos, elétricos, noç§es de ·desenvolvimento de peças, prensas térmicas. (ar1eira de Habilitação.
•.ENGENHEIROMECANICO (4163-E) - Recém·formado mas que lenha canhecimenlo em proielos mecônicos, noçães
de desenvolvimento de peças e prensas térmicas. Cam (or1eira de Habilitação.
• ENTREGADOR DE SERVIÇOS (4108-S) - Pessoa com canherimenla bósica em rosturn, para dislribuição de serviço
às facções. Necessório que saiba dirigir bem.
• ESTAIrIPADOR(3766-L}- Experiência minimo de um ama na função.
• ESTAMPADOR (4132-S) - (om prálica em eslompo localizada
• ESTOFADOR (36B3-E) - Experiência de na minimo um ano.
• FATURISTA (4170-E)- Deverá ler experiência de um ano no faluramenlo e de experiência profissional que iá lenha
Ira.balhada n2 ramo de Ira.sporles. (om segundo grau camplela e infarmálica.
• FARIrlACEUTICO (4 139-L) - Duas vagas.
• FERRAMENTEIRO (3927-L)
• FLORISTA (3B91-L) - faró buquês, aranios e cuidará da caixa.
• FRESADOR (4033-L) - Ter conhecimenlo em inlerprelação de desenha. Irá corlar e furarsuperticies planase onduladas.
Experiência de um ano no órea. .

• GARAGISTA (BREITHAUP.T) (3866 E 322H) - l' grau camplela ou cursando a segunda grau.
,.,NSTRUTOR DE INFORIrlATICA (4127-S) - falar, ler e escrever Inglês. Ter disponibilidade ae horários.
.IrIARCENEIRO (4177-L) - (om prálica em móveissab medida. fará máveis de quorlo, cozinha, banheira. Também
vai lixar"cortar madeiro e desenvolver o projeto do móvel solicitado. Mínimo um ano de experiência..

'

.MECANICO DE IrIANUTENÇAO (4090-L) - fará a manulençãa de máquinas. De preferência que lenha alguma
experiênJia em tinturaria.

�

.MEC�NICO DEMANUTENÇAO (4152-L)- Que lenho curso de Manulenção Mecânica da SENAI.

.MEqNICO DE MOTOS (J720-E) - Experiência com mola Honda. Ter carteira de Habililação.

.MECANICO DE SUSPENSAO (3S68-L) - Enlender de balanceamenlo, geamelria e monlogem de pneus. Ter carteira
déhabililacãa. I

.MODEÍlSTA (4106-S) - Que saibo coslurar em várias máquinas. fará peças Pilola.
• OPERADOR DE EXTRUSO.RA (3596·E)- Seis meses de experiência em Máquina Exlrusora para filme de polielilena.
Não exige escolarid,ode. .

• PINTOR DEMOVEIS (4176·L) - fará pinlura em máveis. Necessário que lenha no minimo seis meses de experiência.
• REPRESENTANTE COMERCIAL (4019-L)- Ter firma de Represenlaçãa e regislro no'CORE. (onherimenla em pré·
moldados. Possuir veículo próprio, celular, interneI e FAX. Residir em área de abrangência.
•/RISCADOR DE ROUPAS (4172'S) - Experiência em riscar lecidas, lalhar e enfeslar. Todo Irabolho é manuol.
• RISCADOR EM ÇAD (4105-S)- Risco os peças alravés do campulad,or. De preferência candidalo que residam próximo
a Guorom;r;m. J

• SUPERVISOR FINANCEIRO (4022-L)- faró aconlrole de canla boncária, Balo,,!", Iodo a porte financeira. Experiência
mínimo de um ano. Escolaridade: 3g grau. \

• SUPORTE DE SISTEIrIA (3778·L) - Dará suporle e manulenção a equipamenlas de informálica. Terdaminia na área
de suporte. •

• TALHADOR'(4104·S)- Experiênria mínima de um ano e que lambém saiba enfeslar. De preferência que resida nas

proximidades de Guaramirim.
• TALHA_DOR(Q} (3730·L}-lrá riscar, enfeslar e cariar. ,

• T{CEI,AO (387B-L) - Exp�riência de dais .anos na área. Residir em Schroeder Sanla Luzia ou João Pessoo.
• TECNICO DE IrIANUTENÇAO (INFORIrlATICA) (4123-E) - Monlar péças de manilores e nobreak. Oeveró lercursa
técnico em eletrônica ou eslar cursando.
• TfCNICO ELETRQN/CO (3914-E) - Ter conhecimenla camprovada de dais anas em elelrônka, sam e video.
• TECNICO ELETROfl/CO (38S8-L) Diploma de Técnica em Elelrolémica reconhecida pelo SENAI ou Escola Técnica Tupy.
• TORNEIRO MECANICO (4162)- Não é necessária ler muila experiência e sim nação e um pouco de prático, pais a

empresa daró treinamento. Faró serviços de lorno, usinagem, (NC
• VENDEDOR DE PEÇAS (3889-L) - Experiênrio em peças aulomalivas.
• VENDEDOR (BREITHAUPT) (4174-S)- Experiência na área de vendas, cam segunda grau e informática. Guaromirim.
• VENDEDOR/REPOSITOR (BREITHAUPT) (4093-S)- (om segundo grau, ler cursa de informálica, sexo masculino.
• VENDEDOR EXTERNO (4 128-4 I 4 I -4 158-S) - Que lenho veiculo prápria eexperiência em vendas

TERÇA-FEIRA, 5 de fevereiro de 2002

RHBrasil - Recursos Humanos do Brasil
Ruo Preso Epitácio Pessoa" 383 ;_ Centro

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

Home Poge: www.rhbrosil.com.br
E-mail: joroguo@rhbrosil.com.br

ENCAIrIINHAR CURRícULOS PARA O E-MAIL: earla@rhbrasilcombr PARA AS SEGUINTES VAGAS:

ANALISTA DE SISTEMAS PLENO Experiência em desenvolvimento de sistemas poro o área de produção. Desejável inglês téOlico.

Experiência em Unk2 migronoo para Oracle.
DESENHISTA DEMODA PLENO Habilidade para deenhe manual e com in/ormáHea.
CHEFE DE CORTE Experiência em processo de carie e com coordenação de equipe. Formação de Ensino Superior.
MODELlSTA TÊXTIL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO Necessário estar cursando Superior em Administração, Ilêndcs Contábeis ou afins. Afinidade pelas
úrens de elejrênim ou elélrim
COORDENADOR DE lOGíSTICA Superiar complela e experiência na função.
SUPORTE TÉCNICO Formoçfio em·Témico em Eletrônica, ElelrometônieQ ou Ieleremunkeçêes. Habilidade com instalações de telefonia
einformólico.
SUPERVISOR DE MANUTEN�OMjnimo formação téOlico. Necessório liderança, habilidade para negociação, conhecimento em

recrutamentoeseleçõo,informáticabásica.
SUPERVISOR DEMARKETING Formação em Administração, preferencialmente. Vivêncía no área de marketing.
VENDEDOR TÉCNICO Preferencialmente mm farma�o em Engenharia Mecôníca. Experiência em vendas no .segmento de benudm
ou afins.
PROJETISTA Experiência em motrizes poro produtos da linha automobilístico.
PROGRAMADOR DE COMPUTADOR Experiência em desenvolvimento de sistema poro área de DIstas e contábil.
AGENTE DE VIAGENS Experiência comprovada com o Sistema Amadeus.
AUXILIAR QUíMICO TÊXTIL Com formação ou experiência mínimo de dois anos.
SUPERVISOR/ PlANEJADOR DE FERRAMENTARIA Necessário experiência na função.

ENGENHEIRO ELETRICISTA Poro atuar com vendos técnicos. Necessário experiência na área comercial.
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO (om experiência em processo de confecção, peço-piloto, modelagem. Preferencialmente residente
no bairro Água Verde.
AUXILIAR DE VENDAS (om experiência na função e conheómento do idioma espanhol.
ANALISTA FINANCEIRO Formação Superior completo ou cursando. Experiência em contos o pagar, nuxo de mixo e contos o

receber.
COMPRADOR Preferencialmente experiência em metalúrgico.
DESENHISTA MECÂNICO Icnhedmente em SolidWorks (desejável), Aula (ad e elaborlllão em desenhas mecânicos.
FERRAMENTEIRO DE BANCADA
FRESAOOR FERRAMENTEIRO
ENGENHEIRO CIVIL (om experiência de um ano em canleiro de obros e com disponibilidade poro viogens constantes.
OPERADORES DE TELE-MARKETING Necessário experiência comprovado de seis meses.

ENGENHEIRO CIVIL (om experiência em construçãa de pri-moldad"
ENGENHEIRO CIVIL (om experiência em estruturas metálicas.
ASSISTENTE SOCIAL (om experiência poro desempenhar atividades na órea de .serviço êxlel em empresa.
ANALISTA DECAR�S E SALÁRIOS Superior completo. Experiência em remuneração por habilidades e competências, negociações
internos.
ANALISTA DE TREINAMENTO Superior complela. (om experiência. SECRETÁRIA BILíNGÜE Inglês [luenle e Superiar complelo.
Para assessorar diretoria de empresa, redigir cor1as em português e inglêse(Ontrolaragendas.
FARMACÊUTlCOIA)
CONTADOR Mínimo 2' grau técnico. Preferencialmente cursando Superior. Iem (RCe experiência em (Ontabilidade em geral.
ANALISTA COMERCIAL Com experiência em peças de auto, caminhões e tratores.

REPRESENTANTE COMERqAL Necessório possuir empresa constituído, veirulo próprio, telefone e fax.
VENDEDOR TÉCNICO Poro atuar em Farmúdn Necessório Surerior e veírulo próprio.
ÁREA ADMINISTRATIVA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO Iem experiência de seis me.ses no função e residente no Ilho da Figueira. Necessório ter o 2' grau.
ISI
AUXILIAR ADMINISTRAtiVO PARA ÁREA DEMANUTENÇÃO Necessário cenhedmentc em mecânico e informálico. Desejável
AUTO 00. (()
AUXIUAR ADMINISTRATIVO Nec..ooo experiência em ""pr" e falunrnenlo. Piro aIoor em empresa de GU<I'lI1lirim. IJ)
AUXILIAR ADMINISTRATIVOCom experiência em contobTIidade e residência no bairro Ilho da Figueira. U)

ÁREA TÉCNICA
TÉCNICO EM ELETRÔNICA Iem experiência em manutenção de:máquinas industriais. (5)
ELETRICISTA DrMANUTENÇÃOFormoção lécnico e experiência. ((I
AUXILIAR TÉClI/CO/ TÉCNKO EM ELETRÔNICA Com experiênda em nHIlul. de miaommfMItodores. impr....... I()
TÉCNICO EM ELETRÔNICA. ELETROTÉCNICA OUMECATRÔNICA Formação na área. (()
INSTRUTOR DE INFORMÁTICA Experiêncioem Windows NE effi" 2000. Conhecimenlo de manulenção de hardware. I()
INSTAlADOR DE ACESSÓRIOS ELETRD-ELETRÔNICOS Experiência em inslollllão de som, alarmes, Iravas elélricos e consertos

deelelrônicos.(C)
MECÂNICO DEMANUTENÇÃO (om curso técnico e experi�ncio de dois anos. r()

ÁREA COMERCIAL
REPRESENTANTE COMERCIAL Neressário empresoconsliluida, veiculo, lelefone, fax. IJI
VENDEOOR EXTERNO(om 2' grau. fJI

.

ÁREA OPERACIONAL
AUXILIARES DE PRODUÇÃO (om II grau completo e residentes nos proximidades dos bairros Água Verde, Vila Lenzi ou Vila Rau .

�)
(ONFERENTECom experiência e residente no Ilha do Rgueira. (S)
COSTUREIRA Vórias vogas poro mÍlquinas relo, interloque e persponto. Bairro Águo Verde.IS)
ENFESTADEIRA (om experiência em enfesto, cor1e, separação e distribuição.IS)
AUXILIAR DE COllNHA Experiência em lanchonele. (S)
EMPREGADA OOMÉSTICA (om referências. Disponibilidade pora pernailar. I()
AUXILIAR DE PRODUCÃO Neressôrio residir ein Schroeder. (()
SOLDADOR Preferenci�lmenle experiência em soldo migo I()
PINTOR PISTOlA (om experiênrio e I' grau complela. 1(1
OPERAOORES DE PRODUÇÃ_O Neressário 2' grau complelo ou cu"ando. (()
OPERAOORES DE PRODUÇAO(om I' grau complelo.I(1
FRESAOOR (om experiência. (S)
GARÇON Poro aluar no (enlro de Joraguá do SuI.IS)
MONTADOR DEMÓVEIS Necessário P grau, experiência e veiculo próprio. UI
MARCENEIRO Experiênria e l' grau. UI
PORTEIRO Paro atuar com serviços gerais de atendimento, necessório I! grau. (lI
lElADORA (om exl"riêncioe I' grau. IJI
OPERAOOR DEMAQUINA DEBORDARVárias vogas para 2' e 3' tumas.IS)
OPERADOR DE EXTRUSORA (om experiênda. IJ)
MECÂNlCONeCe.mlI' !l"U""pIe� eexperiência "" llJ11inl-õese Irol..es. Para Iroooharem empreso de Goonmirim. IJI
MOTOBOY[O� moto própria e celular. Para fazer coleta e entrega de dorumenlos.ISI
TORNEIROMECÂNICO Com conhecimento em instrumentos de medi�iio, leitura e interpretação de de.senho mecânico. Poro Jaraguá
.doSule(orupá.ISI
FUNILEIRO Necessário II grau completo, rnrteira de hobilitaçõo e experiência em confecção de colhas e orçamentos. ,(J)
TALHADOR/ TALHADEIRA Preferencialmente com experiência em cor-te de tecidos para estofados. 11)
ELETRICISTA INDUSTRIAHom rurso do SENAUSI

.

MECÂNICO DEMANUTENÇÃO Necessário experiênria e 2' grau complelo.U)
CASEIROS (osal sem· filhos, para desenvolver otividodes doméstiros (internos e exlernas). (J)
EMPREGADA OOMÉST/CA UI

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Parati 16V Plus

R$ 21.756,33*

Palo Classic 18

R$ 28.770,80*

/

Có<J., 5X51C4PAQPJl
Chassi,233130

Côd.: 9E23D4PP2
Chassi, 622648

I _.- •• MI: .,I � � ..a_

CARAGUÁ NI IONÁRIA DISPONI
U\t\mat:1 "'* ... ." ... ." ... ;;:»

)(VEíCULOS COM PREÇO DE FÁBRICA.
É isso mesmo, devido a grande procura os veículos em promoção estão acabando. Mas se você for rápido,

ainda consegue fechar um ótimo negócio. Então, pare de ler este anúncio e venha para a Caraguá.

� CARAGUÁENTREGAMOS
ONDE VOCÊ
ESTIVER*

Horário de
atendimento:

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

Fone: (47) 371-4000
Jaraguá do Sul

Banco Volkswagen Consórcio Nacional Volkswagen

Parati 16V Plus (cód.: 5XSIC4PAQPJl): preço promocional à vista a partir de R$ 21.756,33. Polo Classic 1.8 (cód. 9E23D4PP2): preço promocional à vista a partir de R$ 28.no,ào. Sobre o preço base de cada veículo serão adicionados os valores de frete, PIS/COFINS e revisão de entTega. Promoção válida enquanto durar o estoque.
�

Fotos meramente ilustrativos. Estes veículos estão em ccnfcrmidcde com o PROCONVE • Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores. Distância máxjma de 200 Km a contar da Concessionária.
'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4 CORREIODOPOVO TERÇA-FEIRA, 5 de fevereiro de 2002

FIl!! formação profissional I LC'1

F/ESC

SENA!

..... .,,..
ISO 9001
l!l:IIJCAÇAoMMOlRABALHO I!

AMII'I'INCIA."IW:tftcA.E'JECHOI..ÕOIA

JARAGUÁ DO SUL

SEJA UMPROFISSIONALPREPARADOPARAATENDERASEXICPNCIASDO
MERCADODE TRABALHO.

FAÇ4 CURSOSNOSENA!

Inscrições abertas pari;l:

MOPE (Trein. Espec, de Cond. de Veíc. Trans. de Prod. Perigosos) - 40h.
Desenho de Moda - 100h.

Produção da Moda - 40h.
Mecânico de Manutenção de Máquina de Costura Industrial - 180h.

Modelagem Industrial - 300h.

Cronornetragem Básica - 90h.

Informe-se mais sobre nossos' cursos pelo telefone 370 - 7722 , pelo Site:

www.sc.senai.br , e-mail: jar�gua@senai-sc.ind.br
ou ligue gratuitamente para SENA! On-line no 0800 - 48 1212.

SENAI - CET JaFaguá do Sul
Rua Isidoro Pedri, 263 • Rio Molha· CEP 89259·590· Fone/Fax: 47-370-Tl22

E-mail: jaragua@senai-sc.ind.br

CURSOS
,

TECNICOS'
2002

senac

MATRíCULAS ABERTAS

* Técnico em Comércio Exterior
* Técnico em Alimentos'

I

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

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

(i)SESC
SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
CENTRO DE ATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

\

ATIVIOAOES fíSICO-ESPORTIVAS E RECREATIVAS
GINÁSTICA DIA HORÁRIO
Aero-Local 3° e 5° 7h às 8h

Aero-Local 3° e 5° 8h às 9h

Aero-Local 3° e 5° 15h 15 às 1 6h 15

Aero-Local 3° e 5° 18h30 às 19h30

Aero-Local 3° e 5° 19h30 às 20h30

Aero-Local 2° e 4° 16h30 às 1 7h30

Aero-Local 2° e 4° 19h30 às 20h30

Dança Infanfil 3° e 5° 17h30 às 18h30

Funcionário e Dependente do

Comércio R$ 22,00

GINÁSTICADIA HORÁRIO
Step-LocaI2°, 4° e 6° 18h15 às 19h15

Step-LocaI2°, 4° e 6° í 9h30 às 20h30
Com. 25,00 Conv. 31,00

'

Usu. 35,00
/

Geriátrica 2° e 4° 16h30 às 17h30
Com. 17,00 Conv. 20,00 Usu, 25,00

Personal Trayning 2x pi semana à defini
Com. 96,00' Conv. 112,00 Usu. 120,06

Personal Trayning 3x pi semana à defini
Com. 144,00' Conv. 168;00 Usu. 180,00

,

Alongamento 3° e 5° 20h30 às 21 h

Empresário e

Conveniado Para quem [reqénto as aulas
de ginástica do SESC

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

Usuário e Comunidade

em Geral

Rua Preso Epitácio Pessoa, 1273 - Centro
I

www.sesc-sc.com.br / e-mail: cajaraguadosul@sest-sc.com.br

�

�HB�senVOIVimento
do Potencial Humano

CURSO: MARKETING PE'SSOAL
E ETIQUETA PROFISSIONAL

APRESENTAÇÃO:

]ANICE H. BREITHAUPT

Objetivo: Aprimorar o estilo pessoal dos profissionais através de atitudes positivas e

eficazes, com posturas e habilidades, facilitando os contatos sócio/profissionais.

Público-alvo: profissionais que desejam aumentar a eficácia pessoal

PROGRAMA:

Comunicação Eficaz - a linguagem corporal - Planejamento de Vida -

Investimento Pessoal- você é a sua marca - Cuidados com a Aparência (Dicas de

Etiqueta) - Comportamentos Diversos - Organização Pessoal - a importância d

agendar-se - A Mídia como Aliada - O Estilo Pessoal - A Arte de Saber

Ouvir/Falar - A Necessidade do Feedback

Horário: 19:00 às 22:00 HS Carga horária: 12 horas (4 dias)
Número máximo de participantes: 15 pessoas

Data: 25 a 28 de Fevereiro de 2002.

Local: ]HB-Desenvolvimento do Potencial Humano Rua Felipe Schmidt, 221 - 372-0138.
Investiniento: R$ 150,00, incluindo jantar no Restaurante Antibes (anexo Hotel Parthenon)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



•

-- • .Casas e ranchos
- • Mata nativa

,

Lagoas
- '. Ri e nascentes-

• 40 m de frente para a rua

• Loc ilado próximo à divisa com Ja�aguá;u�o'iSul,
a 80 do' calcamento

,

-- • Va : RS 1 50.000,00
• Investimento seguro e com fUluro�iL;/'� \ e·

"��qqq�.\l\l\�1, ..
�

Proteia seu dinheiro comprando este excelente imóvel.
Terreno situado em Schroeder, com área total de 24S.000m2

'

o imóvel:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



6 CORREIODOPOVO

9122-1157 ou 372-2402.

TERÇA-FEIRA, 5 de fevereiro de 2002

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

89251-907 Jaraguá do Sul - SG
E-mail: cont.sul@terra.com.bre-·m

..

·-

..····.··
..

'"··
..

li

.....,p_·····"'.···-r'"-e.''.g"-'·'.A.. S·''.':,'�: ..

! ..... ;\u"
OFERECE-�E - enfermeira

profissional, com registro no

Corem, experiência com

crianças e idosos. Tratar:

371-3859, com Mercedes.COSTUREIRA - Precisa-se de
costureira , com prática,
máquina overloque, que more

na Vila Nova ou proximidades.
Tratar: 370-7963.

PRESTO SERViÇOS - torno e

mecânica em geral. Tratar:
371-5640.

SACOLEIRA - precisa-se para
venda de Langeríe, atuação
na região, direto da fábrica,
exige experiência no ramo.

Tratar: (47) 339-6198.

SERViÇOS GERAIS - Senhora
oferece para trabalhar de

diarista, jardinagem, OBS:
Está passando
necessidades. Tratar: BR

280, km 70, próximo motel

CQ Sabe, segunda rua ao

lado esquerdo, última casa.

,

SERViÇOS JARDINAGEM -

Tratar: 9104-5332, com

Inésio, das 12 as li!-h30 ou

a noite."

AJUDANTE DE COZINHA -

senhora. se oferece para
trabalhar. Tratar: 374-1103.

DIARISTA - Senhora se

oferece para trabalhar.
Tratar: 371-7842, dias

disponíveis, terças,
quartas e sextas.

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

LAVO E PASSO ROUPA - em

casa particular. Tratar:
275-1962.DOBRAÇÃO DE ESTOPAS -

Casal se oferece para
trabalhar. Tratar: 374-1103. BABÁ - ofereço-me pj

trabalhar meio período. Sou
estudante universitária,
moro no \Jardim São Luiz.
Tratar: 376-1595, cj Denise.

DAMA DE COMPANHIA - pj
pessoas _idosas, cj ref. E

experiêneia. Tratar:
370-2718.

IMOBILIÁRIA II
/

Admite pessoa com

experiência
comprovada na

área de locação.
Enviar Curriculurn

Vitae para:

Rua Angelo Rubini,
1046, Barra Rio
Cerro. Cepo
892650-000.

, Fax: 376-0015 ou

e-mail:
barrasul@nelvno.com.br
AIc Sr. Onésio

/

ELETRECISTA

Experiência de 7 anos

Consertos de
eletrodomésticos em

geral e automóveis.
Atende a domicílio.

Tratar: 273-5'086

Çrédito P-arêela
,

a.9_91,00 1'84,88
9.48.1,00 194,95.

12.844;QO 264,1.0
t3.?i4S;00 278'.?1 ,

15.051,,00 _309,47
14.900,01) 306,,413
t�.42:t;QO 317,21)
15.805;00 324,97
16�989.ÔO 349,32
16.465,00 33a,�
17 .96.4�I)O �69;j7
<19;4'29,.00 399,49

, Cfieque"para,
(])i4"'Jl/Q2!2.002'

.r-

CONTADOR
( Escritório de Contabilidade precisa de Contcdor -

Admissão como Empregado ou SOCIO

301 ' tt"
veículos

CHEVETTE l Vende-se, SE,
ano 87, branco. R$ 2.700,00
+ 15X R$ 178,00. Tratar:

I
9122-1157 ou 372-2402.

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

CHEVETTE - 89, branco,
gas., lataria ótimo estado.
Tratar: 273-1001, com

Waldir.

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

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

.

CORSA - Vende-se, GL, 1.4,
ano 95, compl. - ar e dir., cj
58.000km. Valor a

combinar. Tratar: 275-0845,
cj Sra. Maria.

troca. Tratar: (47) 9101-
3070 ?u (47) 366-0146.

\

BLAZER - Vende-se, 98,
executiva, 6Cc, automática.
Tratar: 371-9322.

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

CORSA - Vende-se, Sedan

Super 2000, 1.0, 16V.
Tratar: 9122-9528.

CORSA - Vende-se, Wind

Super, 95, cj ar qte e frio.
Ótimo estado. Docto pg até
final de 2002. Tratar:
9104-4522.

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

CORSA SUPER - Vende-se,
97, 2p, alarme, trava. Valor

negociável. Tratar:
275,1096.

Pan:ela
7860'

. , '-

83,60:
961'15
100,77
1'07,20
120,33
133,06
148;2,8

ASTRA - Vende-se, 00,
verrrielho, compl. menos ar.

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

CARAVAN - Vende-se, 81,
verde met., ótimo estado.
R$ 2.500,00, aceito carro de
menor valor. Tratar:
9111-3768.

ASTRA - Vende-se, 95, 2.0,
4p, câmbio, espor., cómpl. -

ar, verde meto Ótimo estado.
R$ 12.000,00. Tratar: 370-

7841, com Charles.

CHEVETTE - Vende-se, 78, álc.
R$ 1.400,00, aceito moto.
Tratar: 276-0478, cj João.

jIssem6Ulia em Jaraguá doSul
(])ia, 13/02/2. (J02

Cnequep4ra
(])ia 08/02/2.002

Adêlia Fische� 239 -,Foné 371-2999 - WalterMorquardt, 7'17 (Pró>âmo ao iSarque Municipal'de Eventbs) - FOne 370-8800

CHEVETTE - Vende-se, 80, em
bom 'estado. R$ 1.700,00,
aceito troca. Tratar:

BLAZER - Vende-se DLX 4.3,
16V, 97, cinza, compl., aceito

Grupo436

Bem Ob'etó
-

. ,>',,"'� ,o, � - .

C·100 BIZ,ES, .,
CG 125 TITAN KS
CG �25'JITAN ES
XLR 125
XL:R 125ES
CBX200'
XR,200R
'CBX 250 TWIS1ER

CrêClito
3�7:90;Ot)
4.031,00
4.636,00
4.,85',00
5.169,00
5�802,OO
6.416,00
7.159,00

Plano,
cas
61
CGS
Xl
XLS,

.

,63
64

, C�T
* 01' - Sorteio;
*, 03 - Lance livre.

'1
----------------------------

•-".

.
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_Chevrolet
CORSA SUPER - Vende-se, 97,
4p, tv. eletr. R$ 11.600,00.
Tratar: 273-1001.

CORSA WIND - Vende-se, 4p,
prata, cl opcionais. Valor

negociável. Tratar: 275-
1096.

0-20 - Vende-se, 94,
Champion, compl. - ar,
vermelha. Aceito carro de
menor valor e financio o

restante. Tratar: 372-0389.

0-20 - Vende-se, conquest,
95, branca, drive turbo de
fábrica. R$ 30.000,00.
Tratar: 273-1001.

KADETT - Troca-se por carro
de maior valor, 92, GSI, 2,0,
compl., amarelo. Tratar:

9903-0813, com Nei.

KADETT - Vende-se, 91, v.e.,
esp. elétr. R$ 4.000,00,
Aceito carro e moto de"menor
valor. Financio o restante.

Tratar: 370-7703, com

Ademilson.

KADETT - Vende-se, 90, SLE,
vidro elétr. R$ 5,500,00.
Tratar: 373-0131.

KADETT - Vende-se, GL, 94,
d.h. + trio eletr. Tratar:
273-1001.

MARAJÓ - Vende-se, 81,
cinza, barbada. R$
1.400,00. Tratar: 370-9670.

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

7703, com Vomir.

MARAJÓ - Vende-se, 1.6, 86,
cinza met., bom estado.
Tratar: 9903-2936.

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

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

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

MONZA - vende-se, 94, freios
ABS, painel digital, ar-cond.,
compl. R$ 6.000,00 e

assumir prestação. Tratar:

371-9464 ou 371-6916.

MONZA - Vende-se, SLE, 86, R$
2.500,00. Tratar: 275-0329,

MONZA ClASSIC - Vende-se,
89, compl., vermelho perol.,
em bom estado. R$ 5,200,00
ou R$ 1.200,00 e assumir

presto Tratar: 370-0446,
após 16h.

MONZA - Vende-se, GL, 94,
cornpl. Valor negociável.
Tratar: 275-3042, comI.

OMEGA - Vende-se, 93, GLS,
compl. Tratar: 9975-0383 ou

370-8622.

OMEGA - Vende-se, 93, GLS,

branco. R$ 8.700,00 + 23

parco De R$ 275,00 ou

R$ 12.700,00. Tratar: -

371-8432 ou 9903-9838.

OMEGA - Vende-se ou troca

se, 93, branco, GLS, compl.
Tratar: 9975-0383.

OPALA - Vende-se, 78, cinza
met., em perfeito estado de

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

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

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

5-10 DE lUXE - Vende-se,
97, gabine estendido, 4.3,
V6. Tratar: 370-7516.

5-10 DE LUXE - Vende-se,
2001, gabinada compl.
Tratar: 376-1701.

5-10 DE LUXE - Vende-se ou

troca-se, 96, compl., azul,
motor novo. Tratar:
370-8622.

5-10 DE lUXE - Vende-se,
00, 10.000km, branca.
Tratar: 371-6490, cl Luiz.

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

VECTRA - Vende-se, GLS 971
98, 2.0, 4p, prata, gas.,
compl. Tratar: 372-0676.

R$ 12.500,00,
Tratar: 9973'5052.

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

PALIO - Vende-se, 98, ED,
único dono, cl som.
R$ 10.500,00. Tratar:
9905-3398.

PALIO WEEKEND - Vende-se,
00, vermelha, ar, dir., trio
elétr., air bag duplo, compl.
Tratar: 9113-1011, cl
Jaime.

TEMPRA - Vende-se, 16V,
Ouro, 95, verde met., compl.
R$ 12,000,00. Tratar: (47)
374-20,16.

TEMPRA - Vende-se, 2.0, 96,
cl ar e cd. R$ 13.000,00.
Tratar: (47) 370-4826.

TEMPRA - Vende-se, 95,
16V, compl. R$ 10.500,00,
Tratar: 9953-9966.

TEMPRA - Vende-se, 8V,
93, compl., impecável.
Tratar: 370-3331.

TIPO - Vende-se, 1.6 IE, 94,
vermelho, compl., - ar.

R$ 7.900,00. Tratar: 9905-

3644, cl Gilson.

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

UNO - Vende-se, 1.3, 89,
,

branco, gas. Tratar:
371-5343.

UNO - Vende-se, 90, S 1.3,
2P, vermelho. Tràtar: 371-

42�5,

UNO - Vende-se, 96, EP 1.0,
4P, vermelho,
Tratar: 371-4225.

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

Tratar: 373-0131.

UNO - Vende-se, EP, ano 96,
verde esc" gas. c/ vid. e

travas. elétr., alarme. Todo

original. Valor R$ 8,300,00.
Tratar: 9113-1769.

UNO - Vende-se, Mille, 98,
4p, azul met., compl. - ar.

Tratar: 371-5343,

UNO - Vende-se, Mille, 98,
4p, compl. - ar, vermelho
meto Tratar: 9905-2848.

UNO - Vende-se, 94, 1.5.
R$ 6.000,00, Tratar:
9952-7084, cl Mara.

UNO - Vende-se, 90, 1.6R,
branco, 'vd. eletr. R$
6.300,00. Tratar: 273-100�.

BELlNA - Vende-se, 83, cinza
meto R$ 1.500,00. Tratar:
370-7166,

CORCEL - Vende-se, 78.
R$ 1.000,00 ou troca-se por
materiais de constr. Tratar:
371-0695.

DEL REY - Vende-se ou troca

se, 82, por carro financiado.
R$ 2.700,00, Tratar: 372-
2402 ou 9122-1157,

ESCORT - Vende-se, 98, SW,
verde. Tratar: 370-3113.

ESCORT - Vende-se, SW, 4p,
97, compl. Valor R$
17.000,00 ou troco por carro
de menor valor. Tratar: 370-
0581 ou 9102-1413.

ESCORT - Vende-se, XR3, 88,
conversível, vermelho, compl.,
ar, rodas 15. Tratar:
9903-2936.

ESCORT - Vende-se, 86. R$
3.500,00. ,Tratar: 275-3711.

ESCORT XR3 - Vende-se,
1.8, gas. 89, compl., em

ótimo' estado. R$ 5.500,00.
Tratar: 376-1772.

ESCORT - Vende-se, 94, 1.6,
vermelho, ar quente,
desernbaçador. Tratar: 371--
5453.

F-1000 - Vende-se, XL, turbo
diesel, 2.5, preto, 97/98,
compl. Tratar: 372-0676.

F-1000 - Vende-se, cabo

estendida, 94, cinza, compl.
Tratar: 376-1701.

F-1000 - Vende-se, 89',
perfeita. Valor negociável.
Tratar: 370-9365.

F-1000 - Vende-se, 98; gas.,
compl. (6 can.). R$
21.000,00. Tratar: 371-
6164.

F-1000 - Vende-se, 97, gás
natural, arIdir., 2 bujões.
R$ 25.000,00. Tratar:
371-6164:

FIESTA - Vende-se, 95, 1.0,
2P, vermelho. Tratar: 371-
4225.

LANDAW - Vende-se, 80,
inteiro ou em peças. Valor a

combinar. Tratar: (47)
374-1935 falar com Adelcio.

PAMPA - Vende-se, 90, 1.8,
gas., cl capô de fibra. Tratar:
376-1772.

PAMPA - Vende-se, 97,
único dono. Valor a combinar.
Tratar: 9975-2164.

PAMPA - Vende-se, 84.
Tratar: 370-0670.

UN9 - Vende-se CS 95, ar,
vídro/tv. Eletr.

R$ 8.600,00, Tratar:
273-1001.

-----------" PAMPA - Vende-se, GL, 1.8,
cl capota de fibra, 90,
branca, toda original. Tratar:
9903-0813, com Nei.

Ford

Fiat

ELBA - Vende-se, 96, 4p,
1.6, compl. - ar. Valor a

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

I

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

FIORINO - Vende-se, 98,
aberta. Tratar: 9903-7156,
cl Paulo.

FIORINO TREKING - Vende

se, 96, vermelha, cl capota
de fibra e lona marítima.
Único dono. R$ 8.900,00.
Tratar: 371-2020

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

Tratar: 9122-1157 ou

372-2402.

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

PALIO - Vende-se, ED, 98,
4p, dourado, travas

elétricas, rodas de liga.
Tratar: 371-5343.

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

PALIO - Vende-se, EL, 97,
1.5, 4p, vermelho. Tratar:
370-3113.

PALIO - Vende-se, 97, EL,
1.5, 4p, compl., inclusive ar

cond., bordô, personalizado.

BELlNA - Vende-se, GLX, 1.8,
álcool, com d.h., super
conservado. R$ 5.500,00.
Tratar: 273-1001.

, RANGER - Vende-se, XLT,
4.0, 99, cl 34.000km, cl
gás natural. Valor +

financiamento. Tratar: (47)
9996-2525.

RANGER - Vende-se, LXB, 97,
preto met., 4p novos,
convertida a gás. Aceita-se

troca por outro veículo.
Tratar: 372-2316.

VERONA - Vende-se, 90, LX,
1.6, gas. R$ 2.150,00 +
prestações. Tratar: 376-
1772.

VERSALHES - Vende-se GL

1.8, 95, prata., compl. : ar.
Valor a combinar. Tratar:
370-4430.

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

conservação. Tratar:
372-3388 ou 9973-9643,
com Tereza.

_volkswagen I
FUSCA - Vende-se, 78. R$

, 2.000,00. Tratar: 275-1817.

FUSCA - Vende-se, 77,
1.300, branco, ótimo estado.

R$ 2.500,00. Tratar: 370-

9190, cl Porsírio.

FUSCA - Vende-se, 79,
branco, ótimo estado.

R$ 2.500,00 à vista. Tratar:

275-3729, cl Claudete, a

partir das 18 horas.

BRASíLIA - Vende-se, 76,
branco. R$ 600,00. Tratar:

374-1103.

FUSCA - Vende-se, 70, original.
Tratar: 370-3062.

FUSCA - Vende-se, 74, branco,
em ótimo estado.
R$ 1.400,00 à vista. Tratar:

373-0919, com Lia.

FUSCA - Vende-se, 77, bege,
ótimo estado, cl aro
esportivo. R$ 2.500,00.
Tratar: 370-3545, com

Valdinei.

FUSCA - Vende-se, 78, todo
original, impecável.
R$ 2.500,00. Tratar:
9122-1157, cl Márcio.

FUSCA - Vende-se, 80,
amarelo claro. R$ 2.700,00.
Tratar: 370-9384.

FUSCA - Vende-se, 77,
1.500, branco. R$ 2.300,00.
Tratar: 9952-7084, cl Mara.

FUSCA - Vende-se, 71,
1.500, branco. R$ 1.800,00.
Tratar: 9952-7084, cl Mara.

GOL - Vende-se, 80, DX,
branca, gás. R$ 2.200,00.
Tratar: 372-2402.

GOL - Vende-se, 1.0, 16V,
branco, 4p, única daria, pneus
socorro zero, totalmente
revisado. R$ 13.812,00.
Tratar: 9973-8765, cl JUnior.

GOL - Vende-se, 1.0, 95, bege.
Valor R$ 7.500,00. Tratar:

373-3298, cl Pedro.

GOL - Vende-se, 92, 1.6, gas,
Valor a combinar. Tratar:
371-9157.

GOL - Vende-se, CL 1.6, 88,
prata. Tratar: 371-5343.

GOL - Vende-se, CL 1.6,' 89,
cinza, gas. Tratar: 9905-2848.

GOL - Vende-se, CL 1.6, 92,

branco, gas. Tratar:
9903-2936.

GOL - Vende-se, MI, 97,
branco, gas. Tratar: 376-
1822.

GOL - Vende-se, MI, 98,
vermelho. R$ 11.500,00, à

vista, ou troca-se por carro de,
menor valor. Tratar: 376-1772.

GOL - Vende-se, CL, 1.6, MI,
2p, preto, gas., 97/98, trio
elétr./d.h. Tratar:
372-0676.

GOL SPECIAl - Vende-se, 99,
azul, cl 4,O.000km, 4 pneus
zero, 'rádio, trava carneiro,
corta corrente, único dono.
Tratar: 9983-0957, com Luiz.

GOlF - Troca-se, 95, GTI,
cornpl., por carro de menor

valor. Tratar: 273-1001.

KARMAN GHIA - Vende-se, 70,
vermeiho, motor 1.600.
Tratar: 275-1444, cl Marcelo.

KOMBI - Vende-se, 82/,
diesel. R$ 4.000,00. Tratar:
370-1778, cl Dinarti.

KOMBI - Vende-se ou troca

se, 82. R$ 1.800,00. Tratar:
371-0695.

KOMBI - Vende-se ou troca

se. 96, branca, impecável.
Tratar: 276-3223.

KOMBI TREllER - Vende-se,
77, Imotor novo, cl trigobar,
pia, fogão, cama casal e
armários. R$ 4.000,00.
Tratar: 376-0580.

lOGUS - Vende-se, GLI, 95,
compl., cl ar-condicionado, d.

h., trava, vidros elétr.,
desemb. tras., alarme, aros

liga leve, cl engate, ótimo
estado. Tratar: 371-9311.

PARATI - Vende-se, 1.6 MI,
97, Branca. Tratar: 370-3110.

PARÀTI - Vende-se CL 1.6, 90,
azul met., gas. Tratar: 9905-
2848.

PARATI - Vende-se, 92, CL 1.8,
2P, bege. Tratar: 371-4225.

PARATI - Vende-se, 99, 1.0,
16v, 4p, branca, compl., d.h.,
ar cond., rodas liga leve,
alarme e trava, som, IPVA pg
até outj02. Tratar: 370-9172
ou 9975-0102.

R$ 19.000,00.

PARATI - Vende-se, CL .16,
2000, branca, cl d.h. Tratar:
371-5303.

PARATI - Vende-se, CL 1.8, 94,
bordô, gas, Tratar: 371-5343.

USADOS Cf GARANTIA

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

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

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

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

Informações em horário comercial

(47) 369-550 I. RuaJosé Manoel Serpa,
135 - Centro - Porto Belo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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_VOlkswagen I
PASSAT - Vende-se, 81,
vermelho, em bom estado. R$
1.800,00. Tratar: 9122-1157
ou 372-2402.

PASSAT - Vende-se, TS, 80,
ótimo estado. R$ 2.500,00.
Tratar: 273.-1001.

PASSAT ALEMÃO - Vende-se,
turbo, 99, cl bco de couro,

compl., cl 52.000km, único
dono. R$ 42.000,0,0. Aceita-se
carro de menor valor. Tratar:
9102-6772.

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

POLO CLASSIC - Vende-se ou

troca-se, 1.8, 97, branco,
cornpl. - ar. Troca-se por apto
próx. centro ou assume financ.
Tratar: 9955-4946.

SANTANA QUANTUM - Vende-se,
91. R$ 4.000,00 entro + parco
de 195,00 (1º pare. só em

fevereiro). Tratar: 373-2563.

VARI,ANTE - Vende-se, 76, azul,
em bom estado. R$ 900,00 à
vista. Tratar: 373-0919, c/Lía,

VOVAGE - Vende-se, 88,
branco, impecável, roda

bolinha, 14, motor AP 1.6.

R$ 4.800,00. Tratar:
9963-7710 ou 370-0816, com

Juarez.

VOVAGE - Vende-se ou troca-se

por moto, 84. R$ 2.900,00.
Tratar: 9963-7968, depois das
18h.

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

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

GURGEL BR - Vende-se, 800
SL, 91, branco. Apenas R$
3.000,00. Tratar: 376-1772.

JEEP - Vende-se, 57, capota
conversível motor novo, ótimo
estado. R$ 5.500,00. Tratar:
9992-6016 ou 373-0335,
após 18h.

PUMA GT - Vende-se, 79,
verde. R$ 2.500,00.
Tratar: 9952-6889.

BESTA - Vende-se, 95,
passeio. R$ 17.500,00.
Tratar: 275-2049 ou

371-9322.

MAZDA MX3 - Vende-se, 95,
GS, 1.6, 16V, 3p, preto.
Tratar: 9903-0813.

MUSTANG - Vende-se, GT V8,
95, conv., couro, banco,
eletr., cornpl. Tratar
273-1001.

PEUGEOT 504 - Vende-se, 95,

diesel, branca. Tratar:
9975-2522.

PEUGEOUT BREAK - Vende

se, 98/99, 1.6, 16V, 4p,
vermelho, gas. Tratar:
372-0636.

PEUGEOUT - Vende-se ou

troca-se por veículo, 95, pick
up 504, diesel, branca, prot.
Caçamba, impecável.
Tratar: 276-3223 HC.

RENAULT - Vende-se, 99/00,
Scenic RXE, 2.0, 4p,
vermelho, gas., cornpl.
Tratar: 3'72-0636.

RENAULT SCENIC - Vende-se,
99, RT 2.0, compl., verde.
R$ 26.000,00. Tratar:
370-8307 ou 9955-1331.

SUZUKI SWIST - Vende-se,
1.3, 94, 2p, branco, cl ar.
Valor a combinar. Tratar:
371-7535 ou 371-5855.

TOVOTA - Vende-se, Pick-up
Deluxe, 2.8, 97, cabo simples,
68.000km, ar, liga leve, cap.
de fibra, super inteira.

R$ 25.000,00. Aceita-se
carro até R$ 12.000,00.
Tratar: 373-1118.

caminhões

MERCEDES 1113 - Vende

se, 87, cl dir. hidr., rodoar,
ótimo estado de

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

CAMINHÃO PUMA - Vende

se, 95, com baú. Tratar:
9973-9120 ou 370-2261.

Motocicletas

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

CB 450 - Vende-se, TR, 87,
bordô, super conservada.

R$ 2.700,00. Tratar:
9979-0605.

CB HONDA 400 - Vende-se,
83. Valor 1.800,00. Tratar:

9121-5180, cl Jaison.

CBR 450 - Vende-se, 91.
R$ 7.500,00 ou financ. de
R$ 1.500,00 entrada mais
36x R$ 273,18. Tratar:
9111-5064.

CBX 200 - Vende-se ou troco,
cl 9.000km. R$ 2.800,00 +

prestações, aceita-se moto de
menor valor. Tratar: 373-
1580.

CBX 200 - Vende-se, 00,
preta. Valor negociável.
Tratar: 373-1580, cl Marli:

CBX 250 - Vende-se, Twister,
2001/2002.

'

R$ 4.000,00
entrada e assumir 15

prestações fixas de

R$ 285,56. Tratar: 373-

0642, com Emerson.

CBX 250 - Vende-se ou troca

se, Twister. Tratar: 379-0165,
hor. ComI., cl Murilo.

CG - Vende-se, 84, vermelha,

ótimo estado. R$ 1.150,00.
Tratar: 372-0391 ou 9965-
8875.

CG - Vende-se, 01/02.
Entrada R$ 2.500,00 + 27x

R$ 81,00, verde.
-

Aceito moto usada. Tratar

9952-7084, cl Mara.

CG TlTAN - Vende-se, 95/96.
Entrada R$ 1.400,00 + 14x

R$ 110,00. Tratar: 371-

1044, ramo 208, cl Solange.

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

36x R$ 118,00. Tratar:
9111-5064.

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

CG TITAN - Vende-se, 00,
modo Novo. R$ 3.300,00.
Tratar 275-0329.

CG TlTAN - Vende-se, 98,
vermelha. R$ 2.700,00.
Tratar: 376-0035.

DT 180 - Vende-se, 83,
preparado pI trilha.
R$ 1.000,00, em ótimo
estado. Tratar: 9122-1157 ou

372-2402.

DT 180 - Vende-se, prop. pi
trilha, 89, revisada. Ótimo
estado. R$ 1.250,00. Tratar:
373-2887.

HONDA - Vende-se, ou troca-se,
NX400 Falcon, 00. Tratar:
997.5-0383 ou 370-8622.

RD 350 - Vendo, 88, em bom

estado, branca e vermelha.

R$ 2.500,00, aceito troca.

Tratar: 372-2402, cl Marcio.

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

pintura novas. Tratar:
370-1724.

Outros

401 .

CAPOTA DE FIBRA - Vende

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

CAPOTA DE FIBRA - Vende-se

para Courier, nova.

R$ 400,00. Tratar:
376-1289.

CARRO DO ANO - Compra
se, 95 pI frente, 4p, cornpl.,
preferência finaciado.
Tratar: 371-0695.

JOGO DE RODAS - Vende-se,
aro 16, marca BBS multi

furo,' com pneus. Valor

R$ 1.200,00. Tratar:
9122-1157.

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

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

9975-1804.

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

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

SOM PI CARRO - Vende-se
Roadstar oi controle, grátis
30 fitas. Tratar 371-1403,
com Silvio.

•

serViços
GRUPOSGERADORES DE ENERGIA
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diversos
2 FOGÕES - Vende-se,
Brastemp, 6 bocas.

R$ 150,00 e outro R$ 75,00,
Tratar: 372-3388 ou

9973-9643.

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,
cl Luzia,

APARELHO DIGITAL - Vende-se

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

ANTENA CELULAR RURAL -

Vende-se. R$ 70,00. Tratar:
276-1007.

AR-CONDICIONADO - Vende

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

APARELHO DE SOM,- Vende

se, Panasonic SFAK 78, c/klt ARMÁRIO - Vende-se, cl 2

portas fechado, R$ 150,00.
Tratar: 370-0236 ou

9973-3080 ou Av. Barão do

Rio Branco, 320 - si 4.

ARQUIVO DE AÇO - Vende-se,
cl 4 gavetas, R$ 80,00.
Tratar: 370-023,6 ou

9973-3080 ou Av. Barão do
Rio Branco, 320 - si 4.

ARRECADO roupas e

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

ASSADOR DE CARNE' - Vende

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

BALANÇA ELETR. - Vende-se,
marca Toledo, 100kg, em

bom estado, R$ 650,00.
Tratar: 371-4497.

BALANÇA MECÂNICA - Vende

se, pI análises em

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

BANHEIRA - Vende-se, de
hidromassagem cornpl., sem

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

BANHEIRA HIDRO. - Vende-se,
nova, compl. pI instalação.
R$ 750,00. Tratar:
371-4497.

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

BATERIA DE CELULAR E
CARREGADOR NOKIA - Vende

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

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

370-9228, cl Rosane.

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

CACHORROS - Vende-se, 3
filhotes Poodle (2 machos e 1

fêmea). Macho R$ 50,00 e,

fêmea R$ R$ 80,00 e um

filhote Pincher nO 1 R$
120,00, Tratar: 370-2763.

CADEIRAS - Vende-se, 4,
estofadas fixas, R$ 100,00.
Tratar: 370-0236 ou

9973-3080 ou Av. Barão do
Rio Branco, 320 - si 4.

CÂMARA FRIA - Vende-se,
toda inox, semi-nova .

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.

CARTA DE CRÉDITO - Vende

se, R$ 88.000,00 = R$
942,00 mês. Para compra de

ponto comercial, terreno,
residencial, áreas e aptos.
Tratar: 370-2995.

CARTA DE CRÉDITO - Vende

se, R$ 15.000,00 -

R$ 1715,00 mês.
Tratar: 370-2995.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CONJ. DE MÓVEIS - Vende-se

p/comércío, seminovos,
juntamente c/ toda linha de

CELULAR _ Vende-se, Ericson, roupas masculinas,
pronto. Tratar: 9121-2362, femininas, infantis, moda

c/ Joilce. íntima e bijouterias, Valor a

-----------' combinar. Tratar: 370-5518,
cf Paulo.

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

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

CAlhA DE CRÉDITO _ p/
imóveis. R$ 107.000,00 _

R$ 1.145,00 mensais.
Tratar: 275-0051, c/ Gilson.

CELULAR _ Vende-se, Tin

Nokya, capa couro, 2

teclados, NF, manual, único

dono, bato Vibra call, na caixa.
Tudo por R$ 250,00, nego
Tratar: 275-3900 ou

9975-5544, c/ Fabio.

CHAPA ELÉTRICA _ Vende-se,
portátil, c/ duas .bocas, ideal

p/ camping ou p/ quem gosta
de cozinhar em pequenos
espaços. R$ 130,00.
Tratar: 370-0464.

EMPRÉSTIMOS
Servidor público estadual, ativo ou inativo.
Predsondo de dinheiro o GOLDIEN Gestão

Empresarial em convenio com o Banco
BMG tem o melhor taxo de juros poro
desconto em folho de pagamento.

Também temos empréstimo comcheque
pré, e financiamento de veiculo.

COMPRESSOR DE AR _

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

COMPUTADOR - Vende-se, c/
Kit multimidia, sem

impressora R$ 1.300,00.
Tratar: 370-4617 ou 9903-

0560, c/ Ricardo.

DÁLMATA _ vende-se 1 casal,
2 meses. Tratar: 9991-1781,
2'75-1486 ou 373-3036,
c/ Ajceu.

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

DVD _ Vende-se. Tratar:

9121-2362, c/ Joilce.

ESPELHO _ Vende-se, c/
armário p/ bwc, c/ 3 portas,
45x70cm. R$ 35,00.
Tratar: 370-0464.

,

Tratar: 372-3164.

FAX _ Vende-se, Panasonie,
excelente 'estado, manual em

portugues. R$ 300,00.
Tratar: 371-4497.

FILMADORA _ Vende-se.
Tratar: 9121-2362, c/ Joilee.

FOGÃO _ Vende-se, a gás,
Dako Diplomata, 6 bocas.
R$ 608,00 (novo), por
apenas R$ 310,00.
Tratar: 370-0464.

GALPÃO - Vende-se, res. e

com., Vila Lalau, estrutura

para 2 aptos em cima, anexo
oficina mecânica. Valor c/
todo equipamento R$
88.000,00, valor só do

galpão.
'R$ 78.000,00. Tratar:
371-8878.

GALPÃO - Aluga-se, R. Erwino

Menegotti, após Samae, c/
90m2• R$ 250,00.
Tratar: 9992-4682.

- ,
GALPAO - Procuro para

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

GALPÃO _ Tenho para' alugar,
na Rua Erwino Menegotti,
1190, aprox. 100m2 -

R$ 250,00. Tratar:
9992-4682.

GALPÕES _ Aluga-se, 2

galpões, na Av. Pref.
Waldemar Grubba. Tratar:
370-0422.

GELADEIRA _ Vende-se, semi
nova, 3201. R$ 300,00.
Tratar: 370-0464.

GELADEIRA _ Vende-se, tipo
frigobar 120L, p/ embutir.
R$ 260,00. Tratar:

.

370-0464.

GRADES PARA JANELA _

1.80x1.50. R$, 70,00. Tratar:

9903-7156, c/ Paulo.

IMPRESSORA _' Compra-se,
Epson LX Matricial ou Epson
Style, c/ defeito. Tratar:

276-0602, cf Alexandre.

IMPRESSORA DE CHEQUE _

Vende-se, várias opções de

consultas, nova. Tratar:

371-7842, c/ Edilene.

IMPRESSORA DECÓDIGO _

Vende-se. Tratar: 371-7842,
c/ Edilene.

JOGO DE ESTOFADO - Vende

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

9973-9643.

KIT COMPLETO - Vende-se

(curso) para memorização
megamemory. À vista

R$ 80,00. Tratar:

9975-1517, c/ Beníeio.

KIT COZINHA _ Vende-se,
balcão c/ pia de inóx,
paneleiro americano compl. e

.mesa c/ 4 cad., 4 meses de
uso. Tratar: 372-2332, após
17h. R$ 450,00.

KIT DE MÓVEIS - Vende-se,
GATO - Vende-se filhote de p/ escritório, cinza, 1

himalaia. Tratar: 9902-5155. escrivaninha, 1 mesa de

reuniões, 1 mesa de micro

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

KIT TELEMENSAGEM _ Vende-\
se, c/ 11 CD's. Tratar:
276-3288.

LANCHONETE - Vende-se, no
centro da cidade, c/ ótima
clientela. R$ 15.000,00.
Tratar: 275-0606.

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

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

LOJA COMPLETA - Vende-se,
c/ todos os acessórios, fone,
ponto + de 7 anos. Valor R$
15.000,00, na Av. Getúlio

Vargas, 594, Centro. Tratar:

275-1808, c/ Isae.

LOJA DE MÓVEIS E MATERIAL

DE CONSTRUÇÃO - Vendo, em
Joinville, bairro Bom Retiro,
ótima clientela. Tratar: (47)
3025-4549 ou 453-1023.

MÁQUINA COSTURA _ Vende

se, 1 reta industrial Gymsi,
R$ 450,00 e 1 overloque,
6.000 pontos, c/ arremate.

R$ 400,00. Tratar: 371-4497.

MÁQUINA DE COSTURA _

Vende-se ou troca-se, marca

Closley, antiga. Tratar: 371-
7060.

MÁQUINA DE COSTURA -

Vende-se, slnger, c/ gabinete
elétrica compl. (nova).

R$ 300,00. Tratar: 9979-

1576, c/ Gilmar.

MÁQUINA DE LAVAR - vende
se, de madeira, marca Müller,
excelente estado. Tratar:
9902-6249,.

MÁQUINA OVERLOQUE -

Vende-se, c/ 7.500 pontos,
marca Yamata. R$ 90Q,00,
aceita-se televisor no

negócio.. Tratar: 370-1134.

MÁQUINAS COSTURA _

Vende-se, industrial, mais

acessórios, estoque de fios.
Aceito carro/moto no nego
Tratar: 273-6012.

MERCEARIA DO LÉO - Vende

se, à 500m p/ dentro da rua

da gruta, antiga Tifa dos

Pereira, c/ todo estoque.
R$ 8.500,00, aceito carro.

Tratar: 371-7341.

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

MESA _ Vende-se, em
'cerejeira maciço, 90x130cm,
c/ 5 cadeiras. R$ 230,00.
Tratar: 370-0464.

MESA DE REUNIÃO _ Vende

se, 2x1, R$ 200,00. Tratar:
370-0236 ou 9973-3080 ou

Av. Barão do Rio Branco, 320
_ sala 4.

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

,

MESA TÉRMICA _ Compra-se,
seminova, estamparia
manual. Tratar: 9103-7559.

ESTEIRA _ Compra-se,
ergométrica. Tratar:
370-8381.

ESTOQUE DE LOJA _ Vende

se, em Joinville, estantes,
mesas c/ cadeiras,
estofados, etc.. Tratar:' (47)
453-1023 ou 3025-4549.

FÁBRICA DE FRALDA
DESCARTÁVEL - Vende-se.

FONE ]71-5042

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MÓVEIS - Vende-se, de

lanchonete. Tratar: 9121-

2362, c/ Joilce.

90,00. Tratar: 370-0236 ou

9973-3080 ou Av. Barão do
Rio Branco, 320 - sala 4.

NINTENDO 64 - Vende-se, c/
2 controles e 1 fita. R$
300,00. Tratar: 376-0741,
c/ Samuel.

PINTURA - Fizemos pintura
em móveis (pátina, decapê,
etc.). Tratar: 9905-2929 ou

275-2229.

PIT BULL - Vende-se filhote.

Tratar: (47) 9996-2525 ou

633-6565.

NINTENDO 64 - Vende-se, em
excelente estado, na caixa,
acompanha 2 cartuchos e

memory cardo Preço à vista

R$ 350,00 ou 3x. Tratar:

371-2170, e/Mareio ou

Marcos.

PODLE - Compro filhote, toy
ou micro toy, fêmea, branca.

Tratar: 371-8153.

PAPELARIA - Vende-se, no
Centro, Av. Mal. Deodoro da

Fonseca. Valor a combinar.

Tratar: 371-0452.

PORTÃO DE FERRO - Vende

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

PRATELEIRAS - Vende-se, 13

gôndolas novos, cor branca,
disponíveis em vários

tamanhos. Tratar: 371-7842,
com Edilene.

PAPELARIA E BAZAR - Vende
se. R$ 5.800,00. Aceita-se

carro no negócio. Tratar:

9112-8708.

PERSIANAS - Vende-se, R$ PRATELEIRAS - Vende-se,

novas, de vidros. Tratar: 371-

7842.

PRATELEIRA - Vende-se,
metálica, R$ 80,00. Tratar:
370-0236 ou 9973-3080 ou

Av. Barão do Rio Branco, 320
- si 4.

PRATELEIRAS - Vende-se,
ideais para lojas, de vidros e

gôndolas c/ 5 e 6 divisões.

Novas, com 3 meses de uso.
Ótimo estado. Tratar:

371-7842.

PROCURA-SE - cachorrinha

FÓX Paulistinha, de porte
médio, branca, c/rnanchas
pretas e marrom. Atende por
Lilica. Oferece-se gratificação.
Tratar: 372-3445.

QUITINETE - Procuro apto para

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

8863, c/ Fábio.

PROCURO - pessoa do sexo

masculino p/ dividir apto no

centro. Tratar: 275-2130 ou

9112-0509, c/ Carlos.

PROCURA-SE moça para
dividir apartamento no centro,
Tratar: 372-8866, c/ Maria.'

CIRURGIÃO-DENTISTA
Especialista em Prótese

VV. AlAr F. <9!ÓYi.o-Vor�
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804
E-mail-drair®netuno.com.br

PROCURA-5E APTO - p/ dividir
aluguel, próx. Unerj. Tratar:
(47) 375-2177, c/ Rose.

�.. ·�ÃO
_""'S A U D E

PLANOS DE SAÚDE
COLETIVOS E INDMDUAIS

ENDOCRINOLOGIA

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

ENDOCRINOLOGIA

Dr:V�M(M"ce1o-We.ber SílNc;l/
Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

CIRURGIÃ-DENTISTA - PERIODONTIA

Vva:C�T�
Fone/Fax: 371-8743 - Sala 705

Rua João Picolli, 109 - Centro - Fone 371-7331 I
'

Rua Guilherme Weege, 50 - Jaraguá do Sul - se

,

CEDRO MOVEIS

(47) 376-0679
Rua Exp. Gumercindo da Silva, 161 - Centro (ao lado do Hotel Itajara) - Jaraguá do Sul- se

Orçamento sem compromisso

* Cozinhas

Planejadas;

* Mesas e Cadeiras;

* Estantes e Sofás;

* Dormitórios;

-

Classificados Mais completos. '

M.ai. dinâmicos e Mais,.(áceis de procurar!

UlTIVE COGUMELOS

Se você tem sítio, chácara ou apenas
uma área de 30m2, cultive coqurnelos.
A empresa fornece suporte técnico

e comercialização Apoio Sun Products do Brasil.
do produto a

RS 130,00 o Kg.

75-6271

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

MÓVEIS
GOMES

Bicicleta DKS 18 Marchas Feminina
,AVistaR$159,90

..._9X2�5�
Total: RS 247,68 I'

Loja 1: A,v. Marechal Deodoro da Fonseca, 180 - Centro - Jaraguá do SuI- SC-' Fone: (47) 371-5800
Loja2: Av. Getúlio Vargas, 611 - Centro - Corupá-SC- Fone: (47) 375-1948
Loja 3: Ângelo Rubini, 1053 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC-, Fone: (47), 376-1603
Loja 7: Rua 28 de Agosto, 2333 - Centro - Guararnirim - SC - Fone: (47) 373-0794

Mania de Vender Barato

Cozinha
Zamàrki

com Cristaleira
'p�drão

Mel/Branco
À Vista R�f269,90

·9x4404
-

TólaJ: RS 396,36 , \

Mesa pi Teletoné
Wolf Motta'

Mogno e Marfim

Bicicleta DKS. 18 Marchas
A Vista R$159,90 ,

..... 9x2�52
Totãl: �'$ 247,68 ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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..
(47) 371-3512

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

DESTACANDO A SUA EMPRESA

�(]I·I()DETRAN-SC
NQ2()2

Rrua Gov_ Lacerda, 169 - Jaraguá do Sul - se

RACK HOME OFFICE - Vende

se, R$ 400,00. Tratar:
370-0236 ou 9973-3080 ou

Av. Barão do Rio Branco, 320
- si 4. (

Benício.

TELEFONE - Vende-se, prefixo
376. Valor a combinar. Tratar:
9992-5253.

TELEFONE RURAL - Compra
se. Tratar: (47) 9126-9107,
c/ Angela ou (41) 442-2066,
c/ Fernanda.,

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

(47) 9114-7963.

TíTULO PATRIMONIAl

Vende-se, Soe. Acaraí ..
R$ 300,00. Tratar:
9967-9864.

TOCA-DISCO - Vende-se, semi
novo, marca Technlcs Quartz
importado. R$ 140,00. Tratar:
370-0464.

TROCA-SE oficina de tornearia
+ gol 95 por caminhão'
Tratar: 371-5640, c/ Sérgio.

TV - Vende-se, Home Theater +

TV 29', na caixa, novo. R$
1.800,OGL Tratar: 370-1211
ou 9903-7775.

TV - Vende-se, marca LG, 20

pol., somente 2 meses de
uso. Valor negociável. Tratar:

370-4383, c/ Léia (somente
no período da manhã).

VESTIDOS DE PRENDA -

Vende-se, azul, c/ mangas
compridas e um marron, c/
mangas curtas, de seda.

Apenas R$ 80,00 cada.
Tratar: 9103-9893 ou 376-
0168 (recado).

VIDEOGAME - Vende-se,

master systens III. R$ 70,00.
Tratar: 276-1007.

caixa, 1 memória coral. Tratar:
9118-6126.

ROUPAS DE BEBÊ - Vende-se,
roupas usadas, em bom

estado, de O a 6 meses, para
meninos e meninas. Tratar:

370-9228, c/ Rosane.

SCANNER DE MÃO - Compra
se, pago até R$ 50,00. Tratar:
372-3922.

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

SOFTWARE - Vende-se,
estoque, educativo e de

digitação, p/ usuários de
informática e escolas de

educação infantil. Tratar: 370-
3623 ou 371-5006.

SUPER NINTENDO - Vende-se,
c/ 2 controles e 3 fitas. R$
100,00. Tratar: 376-0081, c/
Emerson.

SUPER NINTENDO - Vende-se
ou troca-se. Tratar: 371-7060.

TEARES - Vende-se, 1
fukuarama p/ moleton e 1

schikibin p/ meia malha, c/
menynguer. Tratar: 371-6490,
c/ Luiz.

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

duplo carregador de bateria, 2

bat. 24h, 1 alimentador de
'

bateria p/ carro. À vista R$
60,00. Tratar: 9975-1517, c/

VIDEOGAME" Vende-se, rnega
drive III, original, c/ três
cartuchos. Valor R$ 100,00.
Tratar: 275-0134; c/ João.

VIDEOlOCADORA - Vende-se,
c/ grande acervo de fitas na

Vila Lenzi. Aceita-se carro ou

imóvel. Tratar: 275-3937.

VIDEOGAME - Vende-se, Play
Station, 25 CD's, 1 contr.

Normal e 1 analógico, na

WISKY CHIVAS - Vende-se, 1

,
litro, 12 anos, R$ 60,00,
Tratar: 9122-9867,

acompanhantes
ALEXIA - casada, mas
safadinha. (47) 9961-8518.

IARA - sexy, sapeca e

atrevida. (47) 9995-7121.

ANE - doce e sexy, com

acessôrios. (47) 423-1856,

MAICON - Moreno, 1,80,
78kg, 20 anos, corpo sarado,
Tratar: 9905-4668,

DOUGLAS - Moreno claro,
1.75, 80kg, corpo elegante,
disponível. Tratar: 9903-7135.

ROGÉRIO - 29 anos, loiro

fogoso, atende elas e casais,

(47) 9119-3509.

Sua melhor" opção de prazer"

v4t.e..,2!liH.�.";'''' 1.4 ��,....s
Atendemos Eles. Elas e Casais

Oespedidas de Solteiro.

massaBens er6tic::as

rONE: (47) 9991-86,68
Jaraguá do Sul e região Jhony

PERFLEX
- Persianas
- Box para banheiros
- Esquadrias

Av_ Pref Waldernar Grubba, 1839, Vila Lalau

IMFI Madeireira Flórida Ltda.

Fones: 370-7393 - 370-7550
Especializada em madeiras nobre, beneficiamento
'de madeiras em geral e madeiras para cobertura

Rua Adolf Püttjer, 444 - Rio Molha

,

Engenharte Pinturas Ltda

Loja das Tintas Regina

(47) 175-1830 -175-4101
Tudo para pinturas comerciais e residenciais

Rua Max Wilhelm, 43 - próximo Hotel Etalan - Centro

ESQUADRIAS
DE ALUMíNIO
E MOLDURAS

Rua João Butschardt, 855 - Centro (junto ao trevo principal) - Guaramirim - SC

QUER FAZERMaisNEGÓCIOS?

CLASSIMais
OS CLASSIFICADOSMais
PROCURADOS DA REGIÃO.

�
mrw��

.. � .\\\
* FRANCESA MONTEIRO '

* ESMALTADA� MOI'\I''::IIfO
,,,'"",,

.�.'* ISOLANTE TERMICO � .

* ROMANAS
* GERMÂNICA

Av. Pref. Waldemar Grubba,

.2
"7
5

:3
5
4-
"7

arquitetura
design

Rua Cei. Procópio Gomes de Õliveira, 474

18: QQl.tt!!tCORAÇQES
pet.drcio- e-oualcâade-paro» .IeW bonv�&

Almofadas Prontas e Sob medida
ntaís e Micro - Acessórios de

Madeira e ocurados Tecido� Nacionais e Importados

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

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

VOLTANDO DAS FÉRIAS: mãos à obra
P. CARLOS LUIZ ULRICH

Estamos de volta das férias. Férias é um

tempo de parada e descanso. Quando mu

damos de ambiente e rotina, recarregamos
"as baterias"". Entretanto, não deixamos de

lado no que acreditamos e pregamos: tudo

quanto nós fazemos é apenas uma resposta
de amor, em gratidão e alegria, ao imenso

amor de Deus por nós. porque "Ele nos

amou primeiro" (1 Jo 4.19).
Mãos à obra! É um convite, um impera

tivo, uma ordem para construir, respectiva
mente reconstruir. Somos convidado-s pela
fé em Jesus Cristo, a única verdade que nos

conduz ao Reino de Deus, a construir e re

construir relações justas de vida e trabalho.

É o poder do Espírito Santo que nos dá âni-
I ,

mo e coragem. Vamos lá, mãos à obra! E

um convite de Deus também para você!

Mãos à obra! Nas tarefas de casa". no tra

balho na fábrica, no serviço público, no co

mércio, na escola, no hospital, na igreja e na

familia. Podemos ainda nos questionar: onde
mais podemos colocar as nossas mãos à obra
de um mundo e de uma vida mais justa e fe

liz?

No tempo atual, muitas, perguntas ator

mentam as pessoas, como por exemplo:
como podemos resjstir e vencer a violência?
Serão os governantes capazes de parar ,:om
os protecionismos? Será possível transfor
mar a realidade econômica, onde se perce-

(
be a acumulação da riqueza na mão de pou-
cos? Será que' teremos a humildade e a dis

posição de somar todos os esforços para
buscar maior equilíbrio ecológico no plane
ta e no espaço?

Estas e outras perguntas nos confrontam

com a amplitude da obra de Deus em nossos

dias. Sim! Servidos e amados por Deus, temos
as duas mãos livres para servir, repartir e amar.
Isso assume formas concretas. De�s preza o

amor concreto e corporal. Foi por isso que se

'tornou pessoa em Jesus Cristo. Ele saciou pes
soas famintas, curou doentes, perdoou ao que
se volta a Deus, reintegrou a comunhão as

pessoas excluídas, celebrou a alegria do casa

mento, sacrificou a própria vida em favor de

um mundo de paz. Deus não deixou 9 seu Fi

lho nas garras da morte, mas o ressuscitou com
novo corpo que não mais morre. Como isto
deu razão ao um novo jeito de viver: vida que
se compromete com o Reino de Deus.

Esta é a obra. Ela é tão ampla, infinita e

urgente, ultrapassando, inclusive, a capacida
de de apenas duas mãos. Deus quer utilizar

também as 'suas mãos, prezado(a) leitor(a).
Juntamos, pois, as nossas mãos, nossos sabe

res, dons e jeitos. A obra de amor e de vida

que Deus quer é tão grande e maravilhosa que
tem lugar para todas as mãos, para as tuas e

para as minhas. Deus conta conosco, .mãos à

obra!

DEVANIR DANNA -Presidente

�rclllo
Italiano

CÍRCULO ITALIANO DE JARAGUÁ 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 seguinte:

ORDEM DO DIA

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

NOTA 1 - A Assembléia Geral será constituída e funcionará em

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

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

Diretor Presidente, em duas vias, que receberá
sob protocolo até o dia 28 de fevereiro de 2002, •

último dia útil do mês de fevereiro.

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

FLORIANI
ADVOGADOS

ASSOCIADOS I SC

371-8222 '

Rua Reinoldo Rau, 86 sala 7 -

Centro - Jaraguá do Sul - SC

Relações Públicas - 373-0091

31/JANEIRO/2002 - REUNIÃO DE'COMPANHEIRISMO
realizada nas dependências de um parque aquático de
Guaramirim. A organização coube aos companheiros Ân
gelo, Sidnei e Lourival.

4 A lO/FEVEREIRO - SEMANA DA FAMÍLIA
FAMÍLIAS BEM-SUCEDIDAS
· Famílias bem-sucedidas incentivam a comunicação - De

senvolver uma atmosfera dentro da fàmília, onde cada pes
soa possa falar à outra, expor os seus sentimentos e evitar

as críticas, é a chave para sobrepujar a tensão e os mal
entendidos. Se as crianças são incluídas nas decisões, de

senvolverão; desde cedo, suas próprias qualidades de li

derança. E o que é mais importante: as crianças e os pais
precisam, também, ter uma diretriz significativa na vida
familiar e o sentido de pertencerem àquele círculo de pes
soas.

· Famílias bem-sucedidas partilham o tempo juntas - Ao,

passarem o tempo juntas, as famílias estarão colaboran
do para que os seus componentes se conheçam melhor.
Não importa que seja durante as refeições; freqüentando
os mesmos lugares ou cultos religiosos ou, mesmo, partici
pando de atividades espirituais, sociais ou escolares, mas

desenvolvendo um esforço especial para estarem juntas,
adquirindo dessa forma, experiência e valores comparti
lhados.

· Famílias bem-sucedidas fomentam o respeito e a discipli
na - Estabelecer normas claras e razoáveis de comporta
mento, é urna forma de amor, já que auxilia no desenvol
vimento da virtude essencial da autodisciplina. O ideal é
os jovens conheceram as regras da família e os pais senti

-rem que eles as seguem com responsabilidade.
· Famílias bem-sucedidas não são abusivas - Amor, respei
to e afeto, são ingredientes essenciais para que exista har
monia na família. Os Rotary Clubs podem ajudar às pes
soas evitarem as condições que levam ao abuso e à violên
cia dentro da família, trabalhando junto aos juizados e

profissionais que atuam na área do comportamento hu

mano. As vítimas das brutalidades - cônjuges e, crianças
- precisam de ajuda, o mesmo acontecendo com aqueles
que as cometem, cujo caminho para a reabilitação obriga
a uma longa trajetória.'

,

ANIVERSARIANTE ...

12/FEVEREIRO - MARLI MARIA BRIDAROLI, esposa do

companheiro Sidnei.
PARABÉNS! SAÚDE E PAZ!

PARA REFLETlR. ..
INVERSÃO DE VALORES é a capacidade que temos de
ver o errado e pensar que é certo.

!llTabelionato"

de Notas e

Protestos de

Osnildo Bartel
ir 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
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Anualmente o Município
vizinho de Pomerode rea

liza a festa máxima do
.

Município, abrindo as fes

tividades no mês de janei
ro, atraindo turistas de

todo o Estado e dos Es

tados vizinhos e até daAle

manha. Além da festa em

si, uma bem organizada exposição de seu parque fabril e

a amável recepção da Frieda e do Fritz, desejando as

boas-vindas na língua que você quisesse. Parabéns!

BODAS de Prata
No dia 19 de janeiro, o distinto casal Rolf e Adali Lipinski
Porath completou Bodas de Prata e resolveu festejar con
dignamente o acontecimento, comparecendo com os

parentes e convidados à Igreja Evangélica de Barra do
Rio Cerro. Terminada a

cerimônia religiosa
rumaram para a sede da

Sociedade Alvorada, onde
os festejos foram até o

amanhecer, bem no estilo

pomerano de festar. Cum

primentamos o distinto

casal. com votos de muitos

anos de união feliz.

o QUE SE FALA NO SENADO
CÓDIGO DO CONTRI

BUINTE CONDUZ À MODER

NIDADE - O autor do pro
jeto de lei que institui o Có

digo de Defesa do Contri

buinte, senador Jorge Bor

nhausen (pFL-SC), diz que
somente a partir de sua vi

gência é que o Brasil será

.conduzido à modernidade
no relacionamento entre o fis
co e pagadores de impostos.

Para o senador, o siste

ma atual permite que as au

toridades fisçais do País pra
tiqúern toda a sorte de arbi

trariedade, deixando de re- .

conhecer os direitos funda
mentais da cidadania.

nhausen, "protege os contri

buintes contra uma série de
arbitrariedades praticadas
pelo fisco, como, por exemplo,

\ invadir, com auxílio da polí
cia, uma empresa; a fim de
vasculhar suas contas". Im

pede também que uma em

presa inadimplente que te

nha negociado seu débito se

mantenha afastada de bene
fício concedidos pelo setor

público. Do mesmo modo,
uma empresa não pode ser

proibida de participar de li

.citação pública Ou perder o
acesso ao crédito em bancos
oficiais, no caso de estar questi
onando um débito fiscal naJus
tiça". 'JORNAL DO SENA

DO", edição 1.4D9, página 3.

FESTA

Pomerana

A proposta, sustenta Bor-

o GRANDE LIVRO (174)

Frei Francisco de São Carlos, o autor da Assunção,
achava, apesar da sua cultura leiga, que os livros sa

grados podiam satisfazer toda a fome do espírito. Certo
dia, entrando na cela de um companheiro de clausura,
encontrou-o aborrecido.

- Que contrariedades são essas, irmão?
- Estou aborrecido -, informou o outro, - não

tenho nem um livro para ler.
Frei São Carlos voltou-se, ofendido:
-E que fazeis da Bíblia, meu padre?

MOREIRA DE AZEVEDO - "MOSAICO BRASILEIRO", PÁGINA 71

. "

EMINISCENCIAS

Por que "antigamente"
e "outrora"? LXXXVII

Garibaldi

nicipal situada em Fran

cisco de Paulo, em cuja
extensão final se chega
va à Região de Gari"

baldi, no Jaraguá 84.

Igreja da Santíssima
Trindade danificada

Na noite de 10/9/
1929 um temporal,
acompanhado de raios,
na Estrada Jaraguá, da
nificava a Igreja da
Santíssima Trindade,
com grandes prejuízos,
causando furos diver

sos na edificação,
_

ra

chos na parede e arran

cou a porta principal e
o sino do alto da torre.

Kukuruz - érbio

morre longe da

Áustria
O imigrante austría

co que atendia por Ku

kuruz, ébrio de Jara
guá, morria abandona

do, longe de sua pátria
e esquecido de todos.

Dizia oCORREIO00P0-
VO: "Bebia a morrer -

e bebia para viver! Cha

mava-se Josef Schrey,
de uma localidade da

Áustria, que vinha para
o paraíso que ele so

nhou e onde fracassou.

Coisas da vida!"

Campos de

sementes em Jaraguá
O dr. Ulysses Costa,

superintendente do

Município de Joinville,
por Resolução, criava
no Distrito de Jaraguá
um campo de sementes

de cereais, forragens,
árvores frutíferas e flo

restais. Dizia-se que era

até agora um dos mai

ores serviços que o

Conselho Municipal,
até então, prestava às

classes coloniais do

Município, deixando

- JGS-
Distrito de Veszprém

Intendentemunicipal
prende mascate
Arthur Müller era

intendente municipal
do 2° Distrito-do Mu

nicípio de Joinville
Jaraguá - e os co

merciantes estabeleci
dos reclamavam a

concorrência desleal

dos mascates que apa
reciam de outras cida
des para vender suas

mercadorias, sem pa

gar o imposto devido.
.

Na falta de um funci

onário categorizado,
resolveu ele próprio
sair em serviço de

inspeção na Estrada

Garibaldi, apreenden
do de mascates não

habilitados 105 peças
de diversas fazendas.

Inauguração dos

sinos da igreja de

Jaraguá 84

Em 14/4/1929,
realizava uma grande
festa no Jataguá 84, na

propriedade de José
Bankhardt, de inaugu
ração dos sinos da

igreja local, muito

concorrida por esse

melhoramento de na

tureza religiosa.
Descendentes de

húrigaros nomeados
emJaraguá

O superintendente
(prefeito da época) dr.
Ulysses Costa, pelo
Decreto nO 27, nome
ava, em 1929, o sr.

José Kurolli fiscal

para a Região de Ga

ribaldi e, pelo Decre

to nO 28, nomeava
professor o sr. João'
Scheuer, da�scolamu-

de lado as sementes já
cansadas que vinham

produzindo há dezenas'

de anos. Joinville vivia

das indústrias, mas os

distritos eram exclusiva

mente agrícolas e de

viam ser amparados.
O projeto apresenta

do pedia a abertura de

um crédito de Rs.

20:000$000 (vinte con

tos de réis) e tinha o aval

dos conselheiros Gusta
vo Richlin, dr. Marinho
Lobo, Sérgio Vieira, Ri
cardo Karmann e Eduar

do Schwartz, obtendo
ainda o voto favorável

de Max Colin. Votavam

contra o dr. Plácido Go

mes e Roberto Schmi

dilin.
Concurso de beleza

"Miss Jaraguá"
Nesse ano de 1930,

realizava-se um concur

so de beleza no Distrito
deJaraguá, que no encer
ramento dava o seguin
te resultado: Marfiza

Fancher, Hildegard
Grubba, Katti Nagel_,
Anita May, Ilona Fis

cher, filha do húngaro
Franz Ferenc Fischer,
Ema Czerniewicz e Ir

mgard Weege, moças de

.rara beleza, organiz�do
peloJornal CORREIODO
POVO. Não tendo sido rea
lizado o concurso na sede

do Município de Joinville,
acabou sendo considerada

"MissJoinville", participan
do do concurso Miss San
ta Catarina.

Visita imperial
Albrecht von

Habsburg
Consoante anuncia

do, Sua Alteza Imperial
Albrecht von Habsburg
arnerrs sava em São

Francisco, vindo se

Santos, de onde vinha

em trem especial a

Joinville. De lá, em au

tomóvel e com a com

panhia do adido mili

tar Ferenc Nemay Go

eroegsziget e o dr.

Vinsconti, rumavam

para Blumenau. Em

Jaraguá, uma comissão
de colonos húngaros
e entre eles Franz Fis

cher e Andreas Stein

del, era cumprimenta
do em nome da Colô

nia Húngara, o convi

davam para uma festa

escolar, em Garibaldi
- o centro da Colo

nização Húngara, no
Distrito de Jaraguá, e

era aceito. O sr. João
Doubrawa, sogro de.
Arthur Müller - co

mo antigo suboficial

da Marinha, como fiel

integrante da Casa Im

perial Austríaca, o que
deixou o visitante emo

cionado - partici
pando de uma missa

na igrej'a local e se

guindo depois para
Garibaldi, seguido de

muitos automóveis.

Ao chegar ao local'da
festa foi saudado por
morteiros e foguetes,
que procurava os maís

velhos moradores do

lugar para lhes apertar
a mão. Levado ao al

moço, foi muito cordi
al em afirmar que via

nos seus antigos súdi

tos pessoas muito feli

zes na nova pátria. De
pois seguiam a Blume

nau, muito saudado na
sua partida, que se

dava pela Estrada do
Rio Serro, a Pomero

de. (FRITZ VON JARAGUÁ)
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. Transparência Brasil nega
-

I

número sobre corrupção
BRASÍLIA-o secretá

rio-geral da Transparência
Brasil, Claudio Abramo,
negou que a entidade seja
a responsável pela divul

gação de números sobre a

corrupção no País. Segun
do ele, a Transparência
Brasil ou qualquer outra
instituição não têm meios

de determinar tais cifras.

Abramo classificou de

"mirabolante" os números

da corrupção no Brasil di

vulgado pela imprensa e

creditado à informação da

Transparência'Brasil-i-- R$
1 trilhão' por ano.

- A confusão talvez

tenha se originado de uma

modelação realizada com

base na existência de uma

alta correlação estatística

entre a posição ocupada
pelos países no Índice de

Percepções de Corrupção
da Transparência Interna

cional e o PIB (produto
Interno Bruto) per capita
desses países, explicou,

lembrando que uma alta

correlação estatística é in

dício, mas não prova, de

que talvez existam cau

sas €omuns para os dois

.
fenômenos.

Abramo disse que co

mo a correlação é alta, há

justificativa para especular
que, caso a percepção de

corrupção no Brasil fosse'

substancialmente menor,
h

. I .

avena causas estruturais

que possivelmente atuas

sem para contribuir par�
que o País gerasse um PIB

substancialmente maior, o

que se refletiria num PIB

per capita também maior.

"Disso não se pode de

forma alguma concluir que
a diferença entre esse PIB

per capita hipotético e o

PIB per capita concre>

tamente vigorante corres

ponderia ao montante

desviado pela corrupção
no Brasil. Não há qualquer
justificativa para semelhante
conclusão", concluiu.

Ataliba Refeições firma

contrato com a Butzke
TIMBÓ - A Ataliba

Refeições, empresa blurne
nauense líder no mercado

catarinense de refeições
coletivas, firmou contrato

com a Indústria Madeireira

Butzke. O contrato, que
começou a vigorar a partir
do dia 31 de janeiro, prevê
inicialmente a distribuição
de 220 refeições diárias. A

Ataliba foi,escolhida para
atender aButzke depois de
ampla pesquisa de mer

cado, que levou em conta

os itens tradição, presteza
e qualidade.

- Visitamos vários

restaurantes e gostamos
daquilo que vimos na Ata

liba -, lembrou Michel

370-8649

Otte, assessor da diretoria
da Butzke, informando
que a Ataliba gerenciará o

restaurante do novo par
que fabril da empresa. ''A

parceria com a Ataliba é

parte do prC?cesso de mo

dernização desencadeado

pela Butzke", completou,
lembrando que a empresa
está promovendo investi

mento na nova planta' fa
bril, comárea de 7,35 me

tros quadrados.
A Butzke, que usa o

eucalipto como principal
matéria-prima, exporta
80% da produção para

países da Europa, Amé
rica Norte e América do

Sul.

GERAL CORREIO DOPOVO 5

I REIVINDICAÇÃO: OAB QUER NOVAS VARAS DE JUSTiÇA EM JARAGUÃ DO SUL

Instalação deVaraCível depende
de decisão do Tribunal de Justiça

]ARAGuA DO SUL - A Especial. Mattos esteve a direção do Fórum e com dente da OAB acredita que

implantação de mais uma com o desembargador a presidência do Tribunal. a demanda reprimida em

Vara Cível na Comarca do Amaral e Silva tentando Por enquanto, achamos função da falta de uma

.
Município depende apenas encontrar soluções para a mais conveniente a reade- vara federal no Município
de local para' funciona- instalação da vara. Segundo quação do espaço físico do foi substituida pelo volume
mento; contratação de seis Mattos, o prédio do Fó- Fórum para abrigar a Vara de novas ações impetradas.
funcionários e a nomeação rum local não tem espaço Cível", revelou, informan- - A instalação da 1 a

de um juiz para atuar na para abrigar a nova vara. do que a instalação poderá Vara incentivou a procura;

região. A informação foi ''A nova Vara já existe por acontecer a qualquer mo- pela Justiça Federal, o que
'-

aumentou sobremaneira orepassada ao presidente da lei, falta apenas a definição .

me_?to. ''Aguardamos a re-

subseção da OAB (Ordem do espaço físico e a con- definição da política ad- número deprocessos, com-
dos Advogados do Brasil), tratação dos funcionários ministrativa do Tribunal. O parou, informando que a

Paulo Mattos, pelo presi- e a nomeação do Juiz", presidente tomou posse diretoria da Justiça Federal
dente do Tribunal de Jus- reforçou. no dia 1", lembrou. assegurou prioridade para
tiça do Estado, desembar- Segundo informações REIVINDICAÇÃO - A a instalação da '2a Vara Fe-

gador Antônio Fernando do Fórum da Comarca, . OAB está reivindicando a deral no Município.
do Amaral e Silva, duran- tramitam atualmente 14 instalação da 2a Vara da Mattos aproveitou a

te encontro na sexta-feira mil processos, que estão Justiça Federal em Jaraguá visita pata solicitar a im-

passada. sendo apreciados por qua- do Sul, para atender a plantação de uma Vara de

No final de 2001, a tro juízes. demanda de quase sete rriil Juizado Especial - que
Assembléia Legislativa Mattos lembrou que processos. Na semana pas- at'ende casos de até R$ 6

aprovou a criação de mais não está descartada a pos- sada, Mattos reuniu-se mil. "O Juizado Especial
uma Vara Cível emJaraguá sibilidade da nova vara com o diretor do órgão desafogaria o trabalho de

do Sul. Atualmente, são ser instalada em outro 10- em Santa Catarina, Otávio
I

pequenas causas, principal-
duas Varas cíveis, uma cal, que não no fórum. Pamplona, para ;ficializar mente as ligadas à Previ-
criminal e outra dejuiza'do "Estamos di'scutindo com a reivindicação. O presi- dência Social", informou.

Bairro Vila Nova terá unidade sanitária ainda este ano
]ARAGuADO SUL-Está

previsto para este mês o

início das obrasde constru

ção do Posto de Saúde do
Bairro Vila Nova, que de
verá estar pronto dentro de
seis meses. De acordo com

a gerente de Saúde da Pre

feitura, Nanci Zimmer
mann, o posto vai oferecer
atendimento odontológico,
sala de vacinas e clínica geral,
pediatria e ginecologia.

A unidade será instalada

na Rua 25 deJulho, no mes

mo local onde existia a

Creche Márcio Kinkloski e

o Conselho Tutelar. A edi

ficação antiga já foi demo
lida para dar lugar às novas
instalações do posto de

saúde, que será construído
dentro das normas padro
nizadas pela Prefeitura

quando se trata de postos
de saúde.A unidade sanitária

terá 180,3 metros quadra
dos de área construída, em

\

terreno de 450 metros qua�
drados, e será construída pe
la SPLArquitetura, empresa
vencedora da licitação.

A gerente de Saúde da
Prefeitura informa ainda

que o investimento será de

aproximadamente R$ 80

mil. Além da Vila Nova, o

posto prestará ater.dimento
aos moradores dos bairros

adjacentes, como Morro da

Boa Vista, Rio Molha e

Jar�guá Esquerdo. Nanci

lembra que atualmente a

estrutura de saúde do Mu

nicípio congrega 14 postos
de saúde,mais o Pama (pron
to Atendimento Médico

Ambulatorial), localizado na
RuaJorge Czerniewicz e Bar
ra do Rio Cerro, além do
PAM (pronto Atendimento
Médico), localizado na Ave
nida Getúlio Vargas, e ainda
o Caps (Centro dê Atendi
mento Psicossocial), instala
do no Bairro Nova Brasília.

Colheitaconfirmaprevisão dequebrade safraemGuaramitirn
GUARAMIRIM - As

primeiras lavouras ge{arroz
colhidas no município con

firmaram as previsões de

quebra na produtividade,
em função dos. problemas
climáticos e da incidência de

insetos, como o percevejo,
e de ervas daninhas, que pre
judicaram a evolução da

ERRATA
, .

No Edital de Praça/leilão; publicado neste jornal dia
02.02.02 (sábado), à página Especiais - leilões,
onde se I� ... Dia da Praça: 22/NOVEMBR0/2001
e Dia do Leilão: 06/DEZEMBRO/2001 LEIA-SE ...

Dia da Praça: 26/FEVEREIR0/2002 e Dia do Leilão:

12/MARÇ0/2002. ,

Jaraguá do Sul, 04 de fevereiro de 2002.

nova safra. A constatação é

do secretário de Agricultura
eMeioAmbiente, Alcibaldo
Germann, com base em

observações feitas em várias

localidades rurais.
Conforme Germann, as

temperaturas baixas regis
tradas nomês de novembro,
\afetaram as lavouras quando

elas ainda estavam numa fase
bastante sensível do período
de formação, com sérias

conseqüências para a pro
dutividade. Isto pode ser

constatado, segundo ele, em

grande parte das lavouras já
colhidas nomunicípio,mais

. de 30%. Segundo ele, ainda
é cedo para fa�er prognós-

ticos mais definitivos,
porque a etapa principal da
colheita está iniciando agora
em fevereiro, mas já existem
informações suficientes,
'para antecipar que dificil
mente a colheita do arroz

repetirá os bons índices de

produtividade do ano pas
sado, noVale do Itapocu. (MR)
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I TRÂNSITO: FIM DO CONTRATO IMPEDE COBRANÇA DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO

Maioria das vagas ficou vazia
}

nas principais ruas do Centro
]ARAGuA DO SUL - o

caos previsto para o trânsi
to da cidade por falta da

cobrança do estacionamen

to rotativo ficou apenas na

retórica dos pessimistas.
Com o fim do contrato en

tre a Prefeitura e a Cartão

Jaraguá - empresa que ex

plora o serviço no Municí

pio-, no domingo, ontem
o serviço não operou. A
Secretaria de Desenvolvi
mentoMunicipal, responsá
vel pela área de trânsito,
instruiu a Cartão jaraguá a

apenas orientar o trânsito,
"sem notificar os motoristas

que ultrapassasse o tempo
nas vagas".

A direção da empresa,
no entanto, decidiu retirar as
monitoras das ruas às 1 O

horas, uma hora e meia de

pois do início das atividades.
Na manhã de ontem, o

gerente da Cartão Jaraguá,
Jair de Souza, esteve reunido
com o prefeito Irineu Pasold
e o secretário de Desenvol
vimentoMunicipal, Ader;nir
Izidoro, para discutir as

possíveis alternativas, caso o
projeto que versa sobre o'

estacionamento rotativo
não fosse votado. "Não te

mos nada a fazer senão es

perarmos pelavotaçãonaCâ
mara. O caso está nas mãos

dos vereadores", disse Souza.

Sobraram vagas no estacionamento rotativo da Epitácio Pessoa
,

Pasold também não quis Epitácio Pessoa, informou a partir de quarta-feira,
adiantar o teor da conversa, que durante todo o dia quando começa o paga-
limitando-se a afirmar que sobraram vagas e que o menta", ponderou, afir-
encaminhara o projeto à movimento em busca de mando ser favorável ao

Câmara na semana passada vagas foi normal. ''Acho que sistema de estacionamento

para evitar qualquer transtor- a maioria dos motoristas rotativo.

no e prejuízos aoMunicípio. desconhece que o serviço NÚMEROS - Dos 14

(Leia mais sobre a votação não está operando", opinou, motoristas entrevistados

do projeto na página 3) apostando em "confusão" pelo CORREIO DO POVO
DESCONHECIMENTO - caso persista a falta de co- sobre o impedimento da

Apesar da não cobrança do brança. cobrança do estacionamen-
estacionamento rotativo, a O soldado Stolf tam- to rotativo, três ficaram

maioria das vagas' nas prin- bém considerou normal o sabendo quando estacio-

cipais ruas do Centro ficou movimento de veículos nas naram na vaga, um OUV1U

vazia. A Polícia Militar não vagas definidas pelo sistema dizer, e foi conferir, outro
registrou nenhum incidente de Zona Azul. "Início do sabia, "desde sexta-feira",
e creditou a sobra de vagas mês o movimento é menos e os demais desconheciam

ao desconhecimento dos intenso. Só poderemos ava- que o serviço não estava

motoristas. O soldadoMor- liarmelhor as conseqüências operando.
van, responsável pela Rua da não cobrança do cartão (MAURíLIO DE CARVALHO)

População busca prevenção contra a dengue em JS
]ARAGuA DO SUL - A

coordenação do Programa'
Municipal de Combate à

Dengue está agendando
palestras em escolas, associ

ações de bairros e empresas
com o objetivo de informar
a comunidade sobre as cau-

\

sas e as conseqüências da

dengue.
De acordo com Márcia,

semana passada agentes
sanitários ligados ao pro
grama proferiram palestra
na localidade de Rio Cerro

II, nas dependências da

Sociedade Aliança. A pales
tra foi realizada a pedido da

associação de moradores
com a finalidade preventiva
''As pessoas querem co

nhecermais sobre o assunto.
Tirar as dúvidas para terem

segurança em suas casas",

argumenta Márcia.
A coordenadora infor

ma ainda que na sexta-feira
desta semana (dia 8 de fe

vereiro) haverá palestras na

Duas Rodas. Márcia explica
que será instalado um estande
na empresa.

cê saberá conciliar
e eficiência. Cuidado
de competição à
ses opostos poderão

0-;'5mance.
Câncer - Siga a sua intuição
e não se arrependerá! O

devai pedir
essoas mal-
, seja no setor

ou afetivo.

ntos de trabalho
om facilidades,

e envolva em negócios
idos. No campo

sentime 01, fuja de discussões.
Touro - O astral será

campo
. A melhor tática
r o ataque pela
vida amorosa, há
nfrontos.

om dia para se

das pessoas que têm
ideais. Um
nto inesperado

poder ';çar uma mudança nos

planos afetivos.
- Procure dar o melhor
bolho. Algumas de
poderão despertar

. No. amor, tente s�r
ical.

'sitas a amigos
tarão protegidas.
e�queça das

,8Jeocupaç� do cotidiano.
'S�úê1:aêlicaaa. Vida amorosa
problemática.

iõe -Investimentos em

lidas e seguras poderão
. Fuja de todo tipo de
entura, inclusive no

mental.

Transporte especial será
regulamentado emJS

]ÁRAGUA DO SUL - O

projeto de lei que vai regu
lamentar a atividade dos

profissionais que atuam no

sistema de transporte es

pecial de Jaraguá do Sul

deverá ser votado já na

próxima sessão da Câma

ra de Vereadores. A infor

mação é do presidente da

Comissão de Transportes
e Obras, vereador Orlan
do Gilberto Gonçalves.
Ele esteve presente à reu

nião realizada semana pas
sada entre os proprietá
rios de vans que atuam no

Município,. Prefeitura, ta

xistas e empresa de trans

porte coletivo, quando as

partes interessadas che
garam a um acordo. "Fi

nalmente chegamos a um

consenso", afirma o ve

reador, que vê nas novas

normas de circulação a chan

ce de moralizar e melhorar

o serviço atualmente ofe

recido à população.
O projeto, segundo

Gonçalves, prevê a liberação
de nada mais nada menos

que cem veículos usados no

transporte coletivo especial .

- pessoas físicas, jurídi
cas e instituições de ensino,
como a Apae - com uma

licença de um ano. A pro�
porção do número de

veículos liberados corres-

ponde a um por cada gru

po de mil habitantes. Cada

empresa do ramo poderá
credenciar quatro veículos e

os trabalhadores autôno

mos, apenas um.
Na avaliação do verea

dor, o assunto vem sendo

debatido há mais de um

ano, mas somente agora,

depois de muito esforço,
conseguiu-se chegar a um

acordo que agradasse a to

das as partes envolvidas.

Gonçalves explica que a re

gulamentação e o creden

ciamento serão válidos

apenas para o transporte
feito dentro do Município.

Atualmente, 51 veículos

já foram recadastrados e

vistoriados e estão circulan

do com o selo de creden

ciados, mas em caráter pro
visório. Calcula-se que pelo
menos 90 vans circulam pe
la cidade, sem o devido cre

denciamento.
De acordo com o co

ordenador do Núcleo de

Transportes Especiais da

Acijs (Associação Comercial
\

e Industrial de Jaraguá do

Sul), Marcelo da Silva, a

decisão vai moralizar a

atividade. A regulamenta
ção vai permitir o creden

ciamento de' nove empre
sas e oito autônomos.

(MARIA HELENA DE MORAES)

Apenas os veículos credenciados poderão circular

ratificante:
ouvir pessoas

mais n es. Problemas

��I'ff( familiares ainda
�'6rão o que falar.
Ca ricérnio - O setor

nal receberá ótimas
as será necessário
vistos. Já a vidp
ixará muito a desejar.

�q�ár1�� Evite adiar os

���romissos. Cautela
S;��\;�,\ou prejuízo à
iflrr'tlr.M?ffi� sentimenta I

requer mais seriedade, senão
. o tempo poderá fechar.

•

A barra ficará
arde. Evite tomar
r impulso. Na área

I, não convém
rto pelo duvidoso.
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Quatro homens arrombam

a_RFCC no domingo

IALERTA: BOMBEIROS SOLICITAM QUE MOTORISTAS NÃO JOGUEM XEPA DE CIGARRO NA BR-280

Corpo de Bombeiros trabalhou
em oito' incêndios na região

da entidade.
- O problema não li

mita-se à perda dos bens
: materiais, mas aos 15 anos

de trabalho que as volun

tárias vêm efetuando ao

longo desses anos com

cadastro de pacientes e

controle de atendimento.
Nós tínhamos em média

6,2 mil pacientes registra
dos __:__, lamenta a presiden
te da Rede Feminina, Ra
quel Garcia. Ela ressalta

que todo controle da enti

dade estava \arquivado no

microcomputador. "Ali
nós anotávamos o quadro"
clinico de todas as pacien
tes, os medicamentos pres
critos, os endereços de

pessoas que estavam por
receber os alimentos, entre
outros detalhes que são

importantíssimos e fun

damentais para o nosso

trabalho", diz.
Para implantar sistema

de segurança na entidade e

evitar que problemas como
este se repitam, Raquel pede
apoio à classe empresarial
,para obtenção de recursos.

O arrombamento foi

registrado na Delegacia de

Policia de Jaraguá do Sul,
que vai investigar o caso.

(FR)

]ARAGuA DO SUL �

Alimentos jogados pelo
chão, outros pela metade

em cima da mesa, material

ginecológico bagunçado e

equipamentos fora do lu

gar. Foi assim que a en

fermeira voluntária da Re

de Feminina de Combate

ao Câncer encontrou a en

tidade ontem pela manhã,
quando chegou ao traba
lho. O local foi palco de

arrombamento neste do

mingo, por volta do meio
dia. Segundo informações
de algumas testemunhas,
quatro homens carregaram
objetos da Rede Feminina

na direção da ponte que dá

acesso à Rua Bernardo
Dornbusch.

Para entrar na casa, os

ladrões forçaram e abri
ram uma janela da lateral
da sede e arrombaram

uma porta para ter acesso

à sala que continha os equi
pamentos mais caros. Dois

computadores, uma im

pressora, um ar-condicio

nado,' um ventilador, um
televisor, um videocassete,
além de alimentos que
estavam devidamente em

balados para serem distri

buídos para as _ famílias

carentes, este foi o prejuízo

SCHROEDER - O Cor

po de Bombeiros Voluntá

rios de Guaramirim foi

solicitado para prestar so
corro em oito casos de in

cêndio ocorridos neste fim

de semana, sendo dois em //

residências, um em depósito
e os outros no acostamento

da BR-280.

No sábado à tarde, por
volta das 17h30, a residência
localizada na Rua Afonso

Maria Schmalz, no centro

de Schroeder, próximo à

Marisol, foi totalmente des

truída pelo, fogo. Quando
os bombeiros chegaram no

local, o proprietário da casa

de madeira de 60 metros

quadrados, Nelson João
Zoz, estava tentando conter
as chamas com um extintor,
procurando evitar que o

fogo atingisse a residência

construída ao lado. Um ca

minhão de Guaramirim e

quatro socorristas, mais dois
caminhões de Jaraguá do
Sul com oito bombeiros

atenderam o caso e levaram

umihora para liquidar com
o fogo, utilizando cerca de

13 mil litros de água. ''Ainda
não sabemos a causa do in

cêndio", diz um dos bom

beiros que trabalhou nesta

ocorrência, informando que
ninguém se machucou.

César J unkes/C P

Residência de madeira foi totalmente destruída por incêndio, sábado, em Schroeder

o fogo também des

truiu um depósito de ma

deira para fabricação de

carvão, de cerca de 40 me

tros quadrados, localizado
no Loteamento Schmidt,
em Guaramirim, às 6h30

de sábado. Segundo infor

mações dos bombeiros, o

proprietári_? do estabeleci
mento, Irineu Manoel

Correa, acredita que o in

cêndio tenha sido crimino

so. Os socorristas levaram

meia hora para conter as

chamas e utilizaram, em
média, 8 millltros de água.

, ALERTA - O Corpo de

Bombeiros Voluntários de

Guaramirim solicita para
que os motoristas que es

tiverem" transitando pela

Na madrugada de sá

bado, às 2h50, a casa de ma
deira de aproximadamente
20 metros quadrados, de
propriedade de Júlio Rosa,
localizada na Rua Luiz Gon

zaga Ayroso, Bairro Jaraguá
Esquerdo, em Jaraguá do

Sul, foi destruída pelo fo

go. No momento do inci

dente, ninguém estava na

residência, e Rosa acredita

que o fogo teve início por
ter deixado aceso um refil

,

em espiral para espantar
mosquito. "Quando chega
mos no lo�al as chamas já
tinham acabado com a casa,

tivemos o trabalho de apa
gar a brasa. Utilizamos 3,5
mil litros de água", diz o bom
beiro de Jaraguá do Sul.

BR-280 não joguem xepas
de cigarro para fora do

veículo. "Só neste fim de

semana tivemos que nos

deslocar cinco vezes para

apagar fogo no acosta

mento da BR-280. Esse

trabalho pode ser evita�o se

as pessoas tomarem mais

cuidado. Desta forma, eco
nomizamos combustível,
água, além' de evitar queima
das", alerta o socorrista. Ele
destaca que omato do acos

tamento foi roçado e qual
quer fagulha pode causar

incêndio, que se alastra fácil

por estar seco. ''Assim tam

bém evitamos maiores pro
blemas, reduzimos os riscos
para os usuários da\ BR",
ressalta. (FABIANE RIBAS)

LOTERIAS
2/2/2001

II

Megasena
concurso: 334

14 - 23 - 24 - 26 - 41 - 51

Quina
concurso: 951

05-21-43-58-74 Jovem é encontradamortanobanheiro deposto combustível
MASSARANDUBL� A do Posto Pacheco, situado O Corpo de Bombei- a bailarina tenha morrido

Lotomonic Loteria Federal delegadaJuremaWulf está na SC-413, estrada que ros Voluntários de Guara- por overdose de cocaína.

concurso: 187 concurso 03613 investigando o caso da leva a Blumenau. Silmara mirim foi acionado e se Vísceras da vítima foram
II

03 - 07 - 12 - 20 - 1 ° - Prêmio: 46.886
morte da bailarina Silmara ' foi encontrada por amigos, deslocou até o local para levadas para Florianópolis

23 - 27 - 28 - 31 - 2° - Prêmio: 2l.135 Chagas Vieira, de 23 anos, por volta das 8h50. Co" efetuar a remoção do ca- para fazer exames e apurar

36 .. 42 - 44 - 55 - 3° - Prêmio: 64.518
natural de Cruz Alta, no, .nhecida por gaúcha, a bai- dáver. Depois que a policia o motivo damofte. O caso

58 - 76 - 79 - 80 - 4° - Prêmio: 27.115
Rio Grande do Sul. A jo- larina trabalhava na casa fez o laudo, o corpo foi foi registrado na Delegacia

83 - 84 - 88 - 93 5° - Prêmio: 69.814 vem foi encontrada morta noturna Casa Blanca, loca- encaminhado ao IML de de Policia de Guaramirim,
na tarde de sábado, caída Jizada na serra que dá Jaraguá do Sul. 'que vai investigar o caso.

no banheiro do restaurante acesso a Blumenau. As suspeitas são de que (FR)

SEU FUTURO MER-ECE'O MELHOR. �
POSITIVO
JOINVILLE

VISITE-NOS NO PLANTÃO DE MATRíCULAS
06 e 07 de fevereiro

I

Àv; Marechal Deodoro da Fonseca 320' em Jara uá do Sul
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I CONQUISTA: SETE NADADORES DA AJINC/URBANO/FME S� DESTACARAM EM PISCINA DE 50 METROS

Nadadores jaraguaenses são

destaques no ranking nacional
]ARAGUÁ DO Stir, -

Sete nadadores da equipe
Ajinc/Urbano/FME se

destacaram no ranking
nacional de natação 2001,
em piscina de 50 me

tros, emitido pela CBDA

(Confederação Brasileira

de Desportos Aquáticos),
na semana passada. "Os
resultados obtidos são ex

pressivos pois não tivemos
nenhum campeonato esta

dual em piscina de 50 me

tros. Somos o único Esta

do que conta com nada

dores posicionados no ran

king que não dispõe de pis
cina olímpica com com

petições regulares."
Na categoria Petiz 2

(12 anos), Bárbara' Her
mann está na 15' posição

. \..
nos 100 metros livre e na

25' posição nos 400 me

tros livre; Eduardo Junkes
.

,

encontra-se na IS' posição
nos 100 metros costas. Na

categoria Infantil 1 (13
anos), Aline Ossowski

conquistou a 19' posição
nos 400 metros livre e a

20' posição nos 200 me

tros livre, e Ana Zanandrea
está na 11 a

posição nos 50

metros livre. Na categoria

I Arquivo/CP:Edson Junkes

Apesar de não contar com piscina de 50 metros, jaraguaenses conseguiram se superar

infantil 2 (14 anos) Talita está na 17a posição nos 200 é melhorar e incluir mais

Hermann está em 16' nos metros peito e na 20a nadadores neste ranking,
200 metros livre; 18a nos posição nos 100 metros participando do maior

400 metros livre, 21 a
nos peito. número possível de com-

100 metros livre e 23a nos - Estes resultados nos petições em piscinas de 50

800 {metros livre. Na, ca- deixam muito satisfeitos, metros -, diz o técnico

tegoriaJuvenill (15 anos), uma vez que cada cate- do grupo, Ronaldo Fruc-

Marina Fructuozo está goria desta tem aproxima- tuozo. Ele destaca a nada-

na 22a posição nos 100 damente mil nadadores. dora Talita Hermann, que
metros costas e 23' po- Inclusive na categoria petiz garantill bons resultados

sição nos 50,metros livre. este número chega próxi- em quatro provas no ran-

N a categoria Juvenil 2 mo a três mil nadadores. bng de sua categoria.
(16 anos), Belisa Franzner Para este ano, nossa meta (FABIANE RIBAS)

Intelbras joga mal e perde para o Palmeiras/Guarulhos
..§IÃO JOSÉ - Faltou tadas, a Intelbras/São José time paulista não desper- A Intelbras/São José

concentração e melhor esteve longe de seu poten- diçou as oportunidades. retorna aos treinamentos

rendimento no passe para cial e.não teve estabilidade Aproveitou a instabilida- nesta terça-feira, prepa-
que a Intelbras/São José para definir o jogo. Esta de e intranqüilidade dos rando a viagem da pró-
tivesse melhor sorte na 8a foi a primeira vitória do catarinenses para vencer xima semana/a Brasília e

rodada da primeira fase da Palmeiras jogando em São o jogo. "Novamente, a Minas Gerais, para en-

SuperligaMasculina 2001/ José, pois nas superligas equipe foi apática, sem frentar -Uneb e Telemig/
02 de Vôlei. Jogando sá- anteriores a Intelbras tinha- vibração e determina-

' 1

Minas. "Vamos tentar

bado à noite, em casa, o duas vitórias. ção", avaliou o técnico aproveitar essa semana

time catarinense perdeu Os erros em momen- Djalma Cardoso. "O blo- sem jogos para resgatar.
\

para o Palmeiras /Guaru- tos decisivos dos sets de- queio até melhorou em o moral do time e fazer

lhos, por 3 sets a O, parciais terminaram a sorte da relação aos jogos ante- com que cada atl-eta se

de 25/22, 25/22 e 25/21. partida. A Intelbras/São., riores, mas o passe esteve supere emocionalmen-

Apesar das parciais aperc José falhou demais e o abaixo da média." _ te", disse Djalma.

Ginásio Rodolfo Jahn será
r

reinaugurado quinta-feira
GUARAMIRIM - As

obras de reforma no Gi

násio de Esportes Ro

dolfo Jahn estão em fase
de acabamento. No local

será implantado piso no

vo, a cobertura será me

lhorada, estão sendo cons

truídos banheiros, pintura
completa, um placar ele

trônico e a drenagem na

área externa foi refeita. "É
uma reforma completa",
garante o prefeito Mário

Sérgio Peixer, informando

,que o trabalho iniciou em

dezembro do ano pas
sado. O investimento na

obra é de R$ 94 mil. A

festa de entrega da refor

ma está marcada para o

dia 7 de fevereiro, a partir

das 19 horas.

Na oportunidade será

realizada partida de futsal
entre as equipes das pre
feituras de Guaramirim e

Jaraguá do Sul. Em se

guida jogam Malwee/
FME e Atlântico, de

E�echim/RS, duas equipes
que participam da Liga
Nacfonal de Futsa�. O

craque Manoel Tobias,
considerado o melhor jo
gador de futsal do mundo,
que atua emJaraguá do Sul

desde o ano passado, será
uma das atrações da noite.
O secretário de Esportes,
Luiz Antônio Chiodini,
informa que o ingresso é,
um quilo de alimento não

perecív�l.
r

TORNEIO DE· FUTSAL EM SCHROEDER
As inscrições para o 9° Torneio de Verão Aberto de

Futsal 2002 podem ser efetuadas até o dia ,15, no valor
de R$ 100,00. Promovido pela CME (Comissão
Municipal de Esportes) Ida Prefeitura de Schroeder, as

competições terão início no dia 22 do próximo mês; às
19 horas, no Ginásio de Esportes Alfredo Pasold.

• �: <�
..

Iftfo,mCl�61It 275-186a
Rua Pre.s, Epitádo Pessoa; 1681 - Jaraguá do Sul - se

E�mall; academía!mpulso,@',terra.€Q!U.br .

o Melhor Atendimento no Horário Certo Para Você Fones: 371 0611 - 371 0101
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