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Prefeito Irineu Pasold durante ato que confirmou o início das obras do túnel no Bairro Estrada Nova

Ordem de serviço autoriza a

construçãodo túnelnaBR-280
Depois de muita "briga" dos moradores do

EstradaNova, protestos e fechamento da BR-280,
em Jaraguá do Sul, foi assinado na sexta-feira a

ordem de serviço para o início das obras do túnel,
de 13metros de comprimento, de acesso ao bairro,
para maior segurança à população. O presidente

da associação de moradores, Riolando Petry,
criticou a presença maciça de politicas à solenida

de de assinatura da ordem de serviço. "Quando I

fazíamos as manifestações para reivindicar mais

segurança para os moradores, ninguém aparecia",
lembrou. PÁGINA 6

Cerca de dois mil pescadores lotaram o pesque-pague Odenir Deretti para o 220 Torneio de Pesca. PÁGINA 6

Candidatura de ' Konell encontra-se

Emerson Gonçalves com o diretório de

enfrenta resistências Guaramirim dia 11

Três irmãos são

presos por furtar
filmadoras de banco

PÁGINA 3 PÁGINA 4 PÁGINA 7

Atirador de Pomerode Marcos Küster
ficou em 10 lugar na Chave A, na la
etapa do Campeonato Catarinense
de Carabina Apoiada, realizada no

Parque Municipal de Eventos, no
fim de semana. PÁGI�A 8

o Colégio Estadual Abdon Batista,
no centro da cidade, inicia o ano

letivo somente no dia 4 de março,
em virtude das reformas que o

prédio está passando. PÁGINA '5

Fundação Logosófica
divulga atividades

A diretoria da Fundação Lo

gosófica de Jaraguá do Sul reuniu

a
.

imprensa na manhã de ontem

para prestar contas das. ativida
des desenvolvidas durante ano

passado. PÁGINA 5

Capotamento deixa

cinco pessoas feridas
Na madrugada de ontem,

por volta das 4 horas, aconteceu
capotamento na BR-280. Das

cinco pessoas que estavam no

veículo, uma ficou gravemente
ferida. PÁGINA 7
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Modelos de crescimento
CHRISTIANE HUFENÜSSLER - Diretora da Cacb (Confederação

Brasileira das Associações Comerciais do Brasil) e vice-presidente da
Facisc (Federação das Associações Comerciais de Santa Catarina)
O desempenho de Santa Catarina em diferentes áreas tem sido considerado

urna referência positiva 'para o Brasil, projetando o Estado pelo crescimento

sustentado de sua economia. A inclusão de alguns de seus mais importantes
.municípios dentre as cem melhores cidades para se fazer negócios, conforme
ranking divulgado em 2001, e os desempenhos da indústria e da balança de

exportações, apresentados dias atrás, são motivo de entusiasmo porque
confirmam o esforço do setor produtivo em se manter competitivos em urn

cenário cercado, muitas vezes, por incertezas. I

Santa Catarina de fato tem razões de sobra para se orgulhar da sua força
empresarial. Mas não queremos ser únicos, pois em todo o Brasil há

exemplos claros de vitalidade empreendedora.
.

.

Muitas destas experiências estarão sendo apresentadas no 12°

Congresso das Assocíações Comerciais do Brasil, a partir desta terça-feira e

prosseguindo até o dia 28, em Brasília, com as presenças do presidente
Fernando Henrique e do vice Marco Maciel. É, sem dúvida, urna ,opor-

, tunidade exemplar de propagar práticas bem-sucedidas de associativismo
e de gestão empresarial, oportunizando também informações capazes de
tornar as entidades de classe auto-sustentáveis, através de projetos testados
e implantados. em várias regiões do País.

Um exemplo é o Projeto Empreender, implantado em 195 associações
que �ongregam 9.492 empresas em 736 núcleos setoriais, com resultados

que reforçam nosso otimismo. Caminhando pifa uma expansão em todo
o território nacional, o Empreender começou em Santa Catarina e hoje
contribui para reduzir a taxa de mortalidade das empresas de 80% Rara
10%, aliado a um significativo aumento de empregos e nas margens de
lucro. Razões de sobra para confiarmos no sucesso desta empreitada como

alavanca para o crescimento econômico,

Viagem
r Não pode existir
trégua nesta luta,
sob pena de os

catarinenses ficarem
frustrados na sua

expectativa de obras
e realizações _..J

condução da bancada parla
mentar de Santa Catarina.

Recebe o deputado oportu
nidade única de desencadear
uma frente de pressão politica,
com deputados federais e se

nadores, todos envolvidos na

defesa dos interesses de Santa

Catarina. Não pode existir tré

gua nesta luta, sob pena de os

catarinenses ficarem frustra-
\

.dos na sua expectativa de obras
e realizações.

O próprio deputado já
antecipou em-matéria publica
da sábado pelo CORREIO 1)0
POVO que está iniciando, com
a ajuda de toda a bancada

parlamentar, uma verificação
minuciosa da extensão dos
cortes pretendidos pelo gover
no, sobre os recursos previstos

.

em emendas concedidas aos

deputados e senadores catari

nenses.

Isto, com o objetivo de se
.

'utilizar dos instrumentos que
ainda forem possíveis, para
evitar qu� Santa Catarina fique
esvaziada' na sua expectativa
de obras e recursos federais pa-

I

ra este ano. Neste enfoque, os
investimentos no setor rodo

viário aparecem na linha das
,

.

prioridades, com especial
interesse na duplicação da BR-

280.

A simples oportunidade que
tem o deputado, de permanecer
durante os'próximos seis meses

à frenteda bancada catarinense, I

às vésperas das eleições no' se-

gundo semestre deste ano, tam

bém faz pensar sobre a im

portância estratégica de a Re

gião do Vale do Itapocumanter
um representante em Brasília,
eleito pelo voto da sua gente:
É oportuno que isto seja dito,
sem entrar, necessariamente,
na questão dos nomes mais ou

menos aptos, pois é uma de

cisão popular a ser buscada

pelo voto.

Mas trata-se de uma condi

ção relevante inegável e que p>o
- de fazer as atenções do governo'
pender para o Estado, com be

neficios para a região, também.

\ O prefeito Irineu Pasold,
acompanhado de assessores,
inicia hoje um roteiro envol

vendo audiências no BNDES,
no Rio de Janeiro, em ministé-

.
rios do govern() federal, em
Brasília, e em Vitória, no Es

pírito Santo, onde faz uma visita

para conhecer a, atividade ad

ministrativa local, na expec
tativa de ter algum aproveita
mento. Em Brasília, participa
ainda de dois momentos que

,

são particularmente importan
tes para Jaraguá do Sul: a posse
do deputado federal Vicente'

Caropreso na coordenação do

Fórum Parlamentar Catarinen

se e o evento nacional da

Confederação das Associações
Comerciais do Brasil, que tem

a jaraguaense Christiane Hufe

nüssler na organização .

Em ambos os aconteci

mentos o éhefe do Executivo

Municipal de Jaraguá do Sul

não poderia ficar ausente, sob

pena de. não tratar com sufi

ciente relevância dois aconte

cimentos singulares para os

interesses e' a notoriedade do

�unicípio. Especialmente es-
,

tratégica é a pósição que o

deputado Caropreso assume, na

Como chegar aos 96 anos
DR. WB FALCONE - Médico e bacharel em Direito

Otimismo? Talvez. Porém, quando se estabelece uma meta, é possível.
Prevenção é a solução. Como prevenir? Basicamente evitando a tensão nervosa,

alimentação saudável, exercícios físicos. A tensão nervosa pode ser evitada,
dizendo não às dívidas; procurando relacionar-se bem com os entes queridos
e corri. os, que estão próximos, pensamento positivo e sorrir sempre.

Comprar sempre à vista, e aquilo que é imprescindível. As dívidas, as
compras com cartão e os cheques "pré" devem ser abolidos. Evitar osten

tação e compras de produtos que exijam muita manutenção: Alimentação
saudável, evitando ao máximo alimentos com excesso de química, agro
tóxicos e gorduras. Exercícios físicos são fundamentais - se possível
.assistido por um professor de educação física - como as caminhadas, cui
dar apenas com o impacto nas articulações (joelhos e coluna), daí a ne

cessidade de um bom tênis com amortecedor. A hidroginástica e a mus

culação são muito úteis por não terem impactos articulares e reforçar a

musculatura como um todo, principalmente a paravertebral, evitando o

mal que corresponde ii 80% dos afastamento do trabalho junto ao INSS
.

- patologias da coluna vertebral.
A melhora decorrente da atividade física ocorre na parte ósteo-�úsculo�

articular, cardiorrespiratória, sexual, diminuição das dores, aumento do
colesterol HDL (protetor), diminuição da tensão nervosa, melhora

intestinal, varizes, pressão baixa, emagrece, etc. Após 33 minutos de

caminhada, temos a produção das endorfinas, que age corrio analgésico e

relaxante, causando bem-estar, Emagrece pelo fato de consumirmos nos

primeiros 33 minutos nossa energia de imediato, a glicose e o glicogênio
.de reserva do fígado,. para então cada',minuto caminhado, depois dos 33

,

minutos, estarmos queimando a energia de reserva (gorduras).
O lazer faz parte da qualidade de vida, logo, as férias devem ser

aproveitadas na integralidade juntamente com a família, que é o esteio de

qualquer ser humano. Não esquecer da prevenção médica: como uma vez

por ano' ir ao cardiologista, ao dentista, ao urologista, ao ginecologista, etc.
Participar da comunidade, ajudar se possível quem tem carência econômica,
o que melhora o ego, a auto-estima, que redunda em boa saúde global.'

Os textos e colunas assinados são de .responsabilidades exclusioos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinüio do jornal.o melhor do mundo

JAIRO CORRÊA - Palestrante

.Manoel Tobias; ao ser homenageado novamente como o melhor jogador
de futsal do mundo, atribuiu publicamente as "glórias ao Senhor Jesus".

'Esperamosque esse gesto de humildade e demonstração de fé comece a

ser uma "epidemia" entre vários setores públicos e privados e em toda

sociedade, que muitos esqueceram-se de reverenciar essenome tãomaravilhoso:
Deus 'Jesus Cristo". Aliás, muitos só lembram quando as coisas apertam.

CORREIO DO POVO Diretor-presidente: Eugênio V. Schrnõckel
,

P�bjjcado desde 1919
-=-=-----=--------,-----------=----------�--�-�------------------��------=--=�%�

Opto. Comercial: 371-1919370-8649 Teleassinaturas:
Rua Coronel Procópio Gomes de '275-2853-275-0105-372-0533-371-5994
Oliveirà, 246, Centro - CEP 89251-200. Impressão: Gráfica 'e Editora CP
E·mail· correiodopovo@netuno.cóm.br Ltda.:
Sucursal Guaramirim: Rua Walter Marquardt, 1.180 - Cç:p -

373-2005 - 373-2856 - Rua 28 de Agosto, 89259-700 - Caixa Postal 19 - eEP
2258, sala 1 - Centro - CEP 89270-000 -, 89251-970 - Jaraguá do Sul - SC -

correiodopovogm@netuno.com.br graficacp@terra.com.br
'

Administração & Redação:
Fones/Fax (047) 370-7919 -

Rua Walter Marquardt, 1.180 - CEP
89259-700 Caixa Postal 19 -

CEP 89251-970 - Jaraguá do Sul -

SC - E-mail:
.

cp.redacao@jornalcorreiodopovo.com.pr
cpadmin@netuno.com.br

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 contato.
O jomal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



TERÇA-FEIRA, 26 de fevereiro de 2002
_

POLÍTICA
.�------------------------------------_�---------------------.

DESPEDIDA
O prefeito Irineu Pasold

(PSDB), acompanhado
do vice-prefeito Moacir

\

Bertoldi (PPB), teve a

iniciativa de dirigir algu
mas palavras aos servi

dores públicos munici

pais, ontem, no final do

. expediente. Pasold, que
saiu ontem rnesmo em

viagem para o Rio de

Janeiro, Brasília e Vitória,
no Espírito Sarito, num
misto de

\
despedida e

prestigiamento ao vice

prefeito, procurou deixar

claro que o Executivo está

unido e que o serviço deve
transcorrer nor�almente.

SUBSTITUTO
Bertoldi permanecerá co
mo substituto de Pasold
até sexta-feira, quando o

chefe do Executivo reto

rna, mas atendendo em

seu próprio gabinete. Não
houve necessidade dé fa

z�r a transmissão de car

go na chefia do Executi

vo porque a ausência do

prefeito será por poucos
dias. Pasold e assesso

res embarcaram ontem

no Aeroporto de Joinville,
com destino ao Rio de Ja
neiro, e inicia� hoje o.ro
teiro de audiências e soleni
dades. A primeira audiên
cia será no BNDES.

\CANDIDATURAS
Os presidentes do PPB, José Carlos Neves, o Gê, e

do PSDB, Niura dos Santos, realizaram há alguns dias
a reunião que seria o ponto de partida para o debate

interno mais intenso sobre o número de candidatos

que será lançado pela coligação Mais Jaraguá do Sul

na região, com a presença do prefeito Irineu Pasold

(PSDB), inclusive. De lá para cá, porém, nada mais

aconteceu e voltou o marasmo. Ou definha por aí

mesmo ou-acaba ficando p\tra a última hora. O pre
feito' de Massaranduba, Dávio Le� (PFL), por sua

vez, acha que é questão que já poderia estar decidida.

\

Dra. Christine Rebelo
CRO-PV 5952

Rua Barão do Rio Branoo, 637 . Sala Z· (entro· Ja.uguó do Sul· se

(el.: (41) 215,-3575 ou 9992�9999
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I ELEIÇOES: PT CONFIRMA DIONEI PARA ESTADUAL E DÁ PRAZO PARA MANIFESTAÇÕES A FEDERAL

Emerson Gonçalves quer concorrer a deputado federal
Foto arquivo

res) na reunião, teriam de

cidido neste sentido. De

maneira que, se depender
das entidades vinculadas à

CUT, o apoio será para'a
candidatura de Scarpato,
ou de algum outro nome,

que ainda venha a ser

confirmado pelo partido,
até o início de março. \

Gonçalves reage com

ceticismo às declarações de
Volz sobre a reunião em

Corupá. "Só ee for na ca-

Candidatura de Gonçalves tem

resistência no Comitê 'Sindical
]ARAGuA DO SUL - O

Fórum do Partido dos

Trabalhadores realizado
sábado à tarde na Câmara

de Vereadores confirmou o

nome do advogado e co

ordenador microrregio
nal do partido, Dionei da
Silva, para candidato à

Assembléia Legislativa do
Estado. O partido também

estabeleceu prazo até o dia
1 de março para as mani

festações dos partidários
interessados em concorrer

à Câmara Federal. Até � fi-

.

nal de semana, apenas dois
.

nomes - o professor
Emerson Gonçalves e o ve

reador Marcos Scarpato -

haviam se manifestado.

O primeiro tem mais

dificuldades do que Scarpa- sentante dos trabalhadores",
to para consolidar a candi- segundo alega Silvino Volz,
datura, O Comitê Eleito- coordenador do comitê na\
ral Sindical, que representa microrregião.
os interesses das entida- <,

De acordo com Volz,
des sindicais nas eleições e todos os representantes de

, atua sintonizado com o PT, entidades filiadas àCUT que
decidiu vetar o apoio à compareceram, e mesmo

candidatura de Gonçalves, aqueles que representavam o

em reunião realizada do- Sinsep (Sindicato dos Servi-
mingo, no Parque Ecológi- dores Públicos Municipais
co Emílio Batistella, em Co- de Jiraguá do Sul, em vias

rupá. "Ele não tem perfil de filiação à CUT _:.::__ Cen-

para se colocar como repre- tral Única dos Trabalhado-

beça dele (Silvino)", disse
Gonçalves, ontem pela
manhã, duvidando que
outros dirigentes sindicais

tenham fechado questão
nesse sentido. Segundo o

professor, Volz já teria se

mostrado renitente antes,
chamando Gonçalves de

"burocrata" e dizendo que

j Scarpato "não tinha cheiro
de povo". Ele não sabe a

que atribuir a resistência de

Volz, mas acha que pode ter
raízes nos acontecimentos
internos' no Sindicato dos

Metalúrgicos .

O professor não con

corda com algumas das
medidas adotadas pela nova
direção do Sindicato dos

Metalúrgicos (da qual Volz
émembroinfluente), que ele

prefere não comentar. O PT·

já decidiu internamente que
sairá com um candidato a

deputado federal, para con
correr diretamente com Vi
cente Caropreso (PSDB) na
região.

Nesta quinta-feira, o

partido realiza novo encon

tro em Guaramirim, mas só

deve confirmar o nome

. para' deputado federal, em
março. (MILTON RAASCH)

Mussinato afasta candidatura para deputado em definitivo
\

.

]ARAGuADO SUL - o

sindicalista Jair Mussinato
aproveitou a presença no
Fórum do PT, realizado no
final de semana, para con

versar com correligionários
que apoiavam sua candi
datura para a Assembléia

Legislativa do Estado .e co

municar que está descartan
do definitivamente esta pos
sibilidade. Conforme Mus-

sinato, ficaria muito' difícil
conciliar a candidatura a de

putado estadual com o tra

balho que desenvolve hoje
como vice-presidente da

Confederação Nacional dos
Metalúrgicos,

- Com a minha ativida

de, freqüentemente estou

ausente da região -, justifica
Mussinato, explicando que
seria bastante difícil conciliar a

Prefeituras brasileiras não estão cumprindo com exigência
do INSS. No final de março termina o prazo para que
os municípios brasileiros apresentem o CRP (Certificado
de Regularidade Previdenciária), mas só a metade das

Prefeituras jál se prepara para atender a nova instrução.
De acordo com dados do Ministério da Previdência e

Assistência Social, dos 5,5 milmunicípios brasileiros, 2,8
mil ainda não enviaram cópia da legislação, indicando
qual o regime previdenciário escolhido. A partirde abril,
o ministério vai começar a exigir o CRP.

função na entidade nacional

dos metalúrgicos com uma

campanha eleitoral noVale do.
Itapocu, A desistência de

Mussinato já, estava sendo

previstapelas lideranças doPT .

na região, após as conhecidas

divergências internas entre o

ex-presidente e a atual dire-
.

ção no Sindicato dos Meta

lúrgicos.
Já o presidente da Fede-

ração dos Metalúrgicos no

'Estado de Santa Catarina,
Narciso Ferteira da Cruz,
também não deverá con-'

correr a deputado federal

pela região. Ele reve o nome

lembrado pela "Ala dos

Metalúrgicos" mas alega
compromissos com a enti

dade estadual e com a cam

panha pela eleição de Luís

Inácio Lula da Silva, (MR)
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• OBJETIVO: ALVES RETORNA DE REUNIÃO ESTADUAL DO PPS DISPOSTO A BUSCAR 'TODO APOIO POSSíVEL

Candidato espera contar com

base eleitoral bastante ampliada
JARAGUÁ DO SUL - o

sindicalista e candidato a

) deputado estadual pelo
- PPS Gildo Alves retornou

da reunião estadual do

partido, realizada sábado,
na Assembléia Legislativa,
em Florianópolis, moti
vado e disposto a con

quistar todo apoio eleitoral

possível. Ele já conversou
.

com os representantes do

PDT, PTB e PL, em Ja
raguá do Sul, na semana

passada, e pretende buscar
a cooperação d.o s cor-

. religionários do PPS em

outros municípios, além do

apoio dos sindicatos na

Região Norte do Estado,
principalmente no seg
mento dos vestuaristas,
onde atua.

Na Capital, Alves par
ticipou do encontro

acompanhado pelo presi
dente do PPS em Jaraguá
do Sul, João Gomes da

Cruz, 'o João do Táxi. E

diz ter tido boa impressão
sobre a estruturação do

PPS para as eleições no

Estado, com a legenda
mostrando-se disposta a

lançar mais de 40 nomes

para a Assembléia Legis-

Alves busca apoio nas pequenas legendas e meio sindical
Arquivo/CP: Cesar Junkes

lativa, dez para a Câmara

Federal e até para o Sena

do.

EmJaraguá do Sul, o
,. I

pnmelro contato com re-

presentantes do PTB, PDT
e PL aconteceu na semana

passada. A intenção era

aglutinar também o PV e

P1N, mas os dirigentes não
compareceram,

S'egundo Alves, a ten-

dência é seguir o que já se

descortina nacionalmente

para o PPS, com as apro
ximações do PTB e PDT,
tendo Ciro Gomes como

candidato à Presidência da

República, e o apoio do

líder pedetista Leonel

Brizola e do 'goV'ernador
mineiro, Itamar Franco. Na

opinião de Alves, o ideal

. para Jaraguá do Sul seria a

formação de uma frente

popular ampla, com a par
ticipação dos vários par
tidos alinhados à esquerda,
inclusive o PT. Mas ele sabe

das dificuldades para

compor um bloco nestes

moldes, até porque o PT

já tem nomes.

SINDICATOS -

As composições com
I .

outros partidos só devem

acontecer no segundo
turno, propõe o candidato,
defendendo que, na

primeira etapa, o Pf'S

'deveria sair com chapa
própria "para fortalecer as

bases e definir � identidade
como agremiação par-

i tidária".

Ele já conversou com

o ,presidente da Fe

deração dos Trabalha

dores na Indústria do

Vestuário no Estado de

Santa Catarina, Idemar
Antônio Mar ti n i, na

expectativa de conseguir
a máxima adesão no

segmento. Vai também

percorrer sindicatos em

diversas regiões do Es

tado para ocupar todo o

espaço possível. (MILTON

RAASCH)

IvoKonellencontra-secomÓPJ\1DBdeGuaramirimeinmarço(

Jaraguá do Sul- o

deputado estadual Ivo
Konell (PMDB) estará
reunido com o diretório

do partido de Guara

mirim no próximo dia J 1

de março. O convite, as

sinado pelo presidente do

diretório, Nils�n Bylaardt,
já chegou ao deputado,
que está confirmando o

encontro. O deputado vai

aproveitar para tratar de
I

todas as questões políticas
do momento com os

correligionários e também

para o apoio político
necessário.

Ontem, o deputado
esteve reunido com o

prefeito de Schroeder,
Osvaldo Jurck (PMDB),
acompanhando a visita

)

do candidato a deputa-
do federal Otair Becker

(PMDB), de São Bento

do Sul, ao Município.
Konell disse não ver

dificuldades em conse

guir apoio para a candi

datura à reeleição em

nenhum dos municípios
do Vale do Itapocu. "Em
Corupá temos o apoio
total do prefeito Luiz

Carlos Tamanini", destaca.
Ele confirmou para

esta quinta-feira à noite
reunião do Diretório do

PMDB em J araguá do

Sul, às 20 horas. O parti
do começará a tratar da

organização das prévias
que acontecerão em mar

ço, para indicar o futuro

candidato ao Senado, que
os peemedebistas apon
tarão entre o senador

Casildo Maldaner, que
busca a reeleição, e o

deputado federal Edison

Andrino. (MR)

TERÇA-FEIRA, 26 de fevereiro de 2002

,
'
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� ll�rismo � Fretamento

OTAS EGIONAIS
O 15° Congresso Brasileiro de Vereadores levará alguns
dos atuais presidenciáveis para Joinville, no período de

10 a 14 de março. Até ontem, estavam confirmadas as
'

presenças deJosé Serra (PSDB), Itamar Franco (PMDB)
e Anthony Garotinho (PSB). O convite foi feito.pelo
prefeito Luiz Henrique da Silveira (pMDB), na sexta

feira. No programa, há espaço para a participação de

mais dois pré-,candidatos à Presidência da República.
Todos proferirão palestras. Oministro do STF (Supremo
Tribunal Federal) e presidente do TSE (Tribunal Superior
Eleitoral), Nelson Jobim, fará a palestra de abertura. A

participação de José Serra deverá acontecer no dia 12,
pela manhã. Itamar fala no dia 11. Com o congresso,
nacional acontece também o 10 Congresso Catarinense

de Vereadores.

QUESTIONAMENTO
Para o deputado, estadual, é inconcebível que a

,

administração municipal, com a receita apresentada pela
�refeitura, no ano passado, não tenha tido condições de

investir na construção de instalações para a Prefeitura.

Esta semana, o deputado estadual levantou algumas das

opiniões que tem sobre o goverho municipal, em'
emissora de rádio local, mas pretende ampliar mais o

assunto na imprensa.

"Vai ser um lançamento de primeiro
mundo." (Vereador em Jaraguá do Sul Carioni
Pavanello - PFL - referindo-se à candidatura da
vereadora Mariste!a Menel, do mesmo, partido, para
a Assembléia Legislativa)

BRIZOLA
O líder pedetista Leonel

Brizola defende a dobra
dinha entre Ciro Gomes

(PPS) e Itamar Franco

(pMDB) para as eleições
presidenciais. O ex-go
vernador do Rio Grande

do Sul e do Rio de Janeiro
e presidente de honra do

PDT opinou sobre o as

sunto quando passava por
Santa Catarina, no final de
semana, Ainda segundo
Brizola, Gomes e Itamar

devem sair .isoladamen
te no primeiro turno das

�leições e acertar coligação ,

para depois. Brizola não

apontou, porém, quem
deve ser o candidato a

presidente e quem deve

ser o vice,

MUNiÇÃO
Já dá para vislumbrar quais
serão alguns dos temas que
o deputado estadual �vo
Konell (pMDB), candidato
à reeleição, irá levaqtar para
atingir o governo da coli

gação Mais Jaraguá do Sul.

Ele diz que a dívida da

Prefeitura contraída pelo
atual governo municipal é
pesada, apesar do des

m�ntido feito pelo prefeito
Irineu Pasold (PSDB) na

imprensa. Dessa vez o

deputado pretende levantar
o assunto, com base em

documentos. Konell tam

bém está simplesmente
indignado com a propoSta
do prefeito de transformar

o Terminal Rodoviário em

Prefeitura.
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POR EUGÊNIO VICTOR SCHMÓCKEL

TERÇA-FEIRA, 26 de fevereiro de 2002

'_í1 História de nossa gente não podeficar só
na saudade". O passado só é importante se

seu tempofoi bemempregado.
Barão do Itapocu

HÁ 68 ANOS

Em 1934, o Conselho Consultivo de Jaraguá examinava três requeri
mentos: um de WalterMüller & Cia., pedindo isenção por 5 anos'
para um fábrica de tapioca que desejava construir dentro de um ano,

neste Município; outro de Eduardo Kellermann,presidente do Tiro
de-Guerra n? 406, pedindo um auxílio de 150$000 mensais para a

dita sociedade; outro, finalmente, do barão Fernando vonDreifus,
pedindo um auxílio para o seu ''Anuário Catharinense". Tendo em

vista o interesse do Município; o conselho opinava pela não conces

são da isenção pedida porWalterMüller & Cia., por dizer "desejar"
construir a fábrica dentro de um ano, e poder neste espaço de tempo
aparecer outro solicitante que construa logo a sua fábrica, com mais

positiva vantagem para Jaraguá. Os pedidos do barão von Dreifus e

da Sociedade de Tiro n? 406 foram prejudicados pela razão de já
'

estar concluído o orçamento'municipal, que não consigna verba para
�fim.

�

HÁ 15 ANOS

Em 1987, quase ninguém conhecia isso ali por este nome. Quem
colocasse "Santa Luzia" no envelope de correspondência, esta ia pa
rar em Guararnirirn, Guamiranga ou 'então em Massaranduba (diz-se
que também há um lugar com esse nome). Em 1950 era um dos

nomes cogitados a substituir "Itapocuzinho". Sem ser oficializado, o
nome se impôs com o movimento comercial do Waldemat Gumz e

Frigorífico, depois de 1960. Eles devem saber osmotivos. Certamen
te devido à correspondência comercial. É o nome que vale hoje. "LA
SÉDIA": semprefoi o nome usado, sobretudo pelos italianos para
denominar o "Encruzo" e suas ptoximidades. "Encruzo" é o cruza

mento das duas estradas.
A imprensa jaraguaense iniciava o ano, com'muita preocupação com
o Morro de Jaraguá. Quando dizemos que o Jaraguá está ameaçado,
não queremos dizer.que o "EstabelecimentoJaraguá", do nosso fun
dador Emílio Carlos Jourdan, está ameaçado. Naquele ano de 1876,
o chamado "Sertão" era constituído de uma floresta densa e impene
trável. Muitos machados, caíam por cima de frondosas árvores para
abrir as primeiras clareiras para corporificar a idéia de uma usina de
açúcar. Depois os machados abriram, o que veio a ser o "Stadtplatz",
o lugar da futura cidade, uma à esquerda do Rio Itapocu, o lado das

goiabeiras e do capim, e do lado direito,o que inicialmente mais

prosperou, entre a foz do Rio Jaraguá até a Estrada Francisco de

Paulo, servindo como áreaadequada para o plantio de cana-de-açú
car e hoje ocentro nervoso da "Metrópole do Dinamismo", da "Pé
rola do Vale do Itapocu" eainda da "Rainha do Árroz'? Chamava-se

a atenção para nosso morro, que estava sendo agredido. Daí a cha
mada de atenção e o apelo à Prefeitura, ao IBDF, e à Aprema, do dr,
Fischer.

HÁ 3 ANOS

Em 1999, padre Elemar era lembrado pela Ferj. O Centro de Ensino

Superior de Jaraguá do Sulmandava celebrar missa emhomenagem
ao padre Elernar Scheidt, no Salão Nobre da Ferj, presente o coral;
às 20 horas de 21 de março de 1998.
O Cesjs (Centro de Ensino Superior de Jaraguá do Sul), mantido
pela Ferj (Fundação Educacional Regional Jaraguaense), e seus

acadêmicos de Administração poderiam contar commais um

órgão de representatividade: o Daca (Diretório Acadêmico de

Administração) .

A REAL ,PUNÇÃO DE UM VEREADOR
I

.

"Ê com muito orgulho que venho a pu
blico dh::ulgar o resultado de meus traba

lhos no ano de 2001. Ê um grande desafio,
em �eu primeiro mandato, onde obtive uma

votação histórica (1787 votos), poder
corresponder ao anseio da população. Um
vereador não faz obras. El,e tem poder para
fazer leis e fiscalizar as atividades da Pre

feitura e das empresas que prestam servi

ços a ela.

Tenho certeza que cumpri com minha

obrigação.
Neste primeiro ano de mandato, apresen

tei dez projetos de lei, 140 indicações, e

.

pedidos de informação, oito moções e sete

projetos de resolução, sem contar as inúme

ras reuniões nos bairros, com � Prefeitura

para levar reivindicações da comunidade,

ais
Classificados Mais con{pletos,
Mais dinâmicos e Mais fáceis de procurar!

nas reuniões para tratar da duplicação da BR-

280, nas reuniões para tratar das melhorias

no trânsito de nossa cidade, nas visitas aos

municípios para troca de experiências.
Um breve legado de meu trabalho apre

sentei neste informativo', colocando-me à

disposição da comunidade através do expe-
. -

.,

diente na Câmara de Vereadores.

Chegando em casa ou no seu trabalho,
quero aproveitar para deixar minha mensa

gem de fé e esperança, neste ano que já co

meçou com muitas razões para lutarmos por

no�sos ideais. Nossa gente precisa de nós.

Você e eu podemos participar da vida de um

povo que cresce, que sorri, que chora, po
rém, principalmente, que é capaz de lutar e

VENCER. UM GRANDE E FORTE ABRAÇO,
MARISTELA M ENELI VEREADORA DO PFl!'.

CORRErO DO POVO
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ofertas

. -- .

unoveis
fone. R$ 16.000,00,
aceita carro no nego Tratar:
273-0461. '

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

280, próx, Posto Mareolla. R$
55.090,00, parc., sem juros ..

Tratar: 9963-9445.

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

Constantino.

AMIZADE _ Vende-se ou troea

se, el 168m2. Tratar: 370-

1410.

·BARRA VELHA _ Vende-se,
mista, el 156m2., R$
25.000,00. "Grata r: 376-1804,
c/ Loreno.

ANA PAULA IV _ Vende-se,
mista, el 7,5x11,O + gar.
3,5xll,O, terreno e/'27'om2 +

BARR,A VELHA _ casa de

alvenaria, no centro,' à 700m

da Praia. Casa com 12x9 e.

terreno com 13x25. Valor à
eomb. Aceita-se negociação.
Tratar: 373-1848. el Reniee.

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

\

BARRA VELHA _ Vende-se,

,
alv., 700m da praia, no Centro,
el 12x9 e terreno 13x25. Valor
a comb. Negociável. Tratar: 373-
1848, cl Eunice.

CZERNIEWICZ - vende-se,
sobrado c/267m, 3 qtos, 2

banheiros, 2 salas, cozinha,
área de serviço, garagem p/ 2
carros. Próx ao Pama, em
frente ao nº 134. Tra'tar: 275-
0845.

GUAMIRANGA - Vende-se,
próx. Dalcelis, alv. R$

.

15.000,00. Tratar; 373-
1118, 'el Jair ou Vanilda.
Aceita-se contraproposta.

GUARAMIRIM - Vende-se, no

Bairro Imigrantes, perto do
asfalto. Valor a eomb. Tratar:
373-2404, el Clovis.

GUARAMIRIM - Vende-se,
Bairro Aval, madeira, el 54m2
R$ 12.000,00. Tratar: 373-

3128,1el Wilson.

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
371-0695.

v.o Ad' ti'dar 'a sua vida!
, cepo em ,

..

.

Pes·

Ojeito certo e saudável
.

.,

de emagrecer.
Reuniões semanais a partir de 26 de fevereiro, i

Todas as terças-feiras, às 15h, em sala anexa à

Paróquia Evang. Luterana - Centro, Jguá do Sul.
Assista a urna reunião sem compromisso.
Informações pelo telefone (47) 635-1049

JARAGUÁ ESQUERDO - Vende

se, ótima casa alv., el 130m2•
R$ 43.000,00. Tratar: 376-
1228 ou 9985-2554 ou 371-

3388, c Fabiano.

JOINVILLE _ Vende-se ou troca

se de madeira, por casa do
mesmo valor, no estado de se
ou Minas, pintura nova,

escritura, linha tel. R$
7.300,00. Tratar: .(47) 417-

2438, c/ José Carlos.

MASSARANDUBA _ Vende-se,
alv., 162m2, semi-acabada" c/
terreno de 20.000m2. R$
45.000,00. Tratar: (47) 379-
0021 ou 379-2696, ai. Anita

NEREU RAMOS _ Vende-se,
alv., toda murada, el 3 qtos e

demais dep., Centro, 660m2•

R$ 25.000,00 + finane. CEF.
Tratar: 371-4497.

NEREU RAMOS _ Vende-se ou

troca-se, por casa na Ilha da

Figueira; alv., cl 3 qtos e

démais dep. R$ 45.000,00.
Tratar: 275-0051.

NOVA SANTA ROSA,. PR _

Vende-se ou troca-se, por outra
em Jaraguá. Tratar: 276-3257.

PORTO BELO _ Vende-se,
vende-se, 3 qtos, centro, c/
133m2. Tratar: (47) 369-

4922, el Roberto.

RIO DA LUZ _ Vende-se, casa
alv., 3 'qtos, si, cOZ., bwc, lav.,
gar. Valor a combinar. Tratar:
9993-3761 ou 376-1350, el
Cleiton.

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

.

mês, el água e luz. Tratar:

274-8125, c/ Sr. Menegheli.

SÃO FRANCISCO DO SUL -

Vende-se, Bahia da Babitonga,
mista, fundos p/ Bahia, el 2
qtos, sala e 'coz. R$ 20.000,00,

diversos

aceita-se propostas. Tratar: (47)
379-1.559, el Tito.

SÃO LUIZ - Procuro, pi alugar
c/: urgência. Tratar: 9992-

2575, cl Kelly.

SCHROEDER _ Vende-se, alv.,
nova, gar. p/ 3 carros, piscina ,

1 suíte + 1 qto e demais dep.,
el aquecimento central. Terreno

700m2• R$ 42.000,00 à vista
ou R$ 25.000,00 entr.r-i 70x

R$ 500,00. Neg. Tratar: '(47)
9902-0803. �

SOBRADO -vvence-se cl 3 qtos,
copa, cozinha, e bwe etc. R$

,

25.000,00, aceita-se troca por
carro. Tratar: 273-0378, pela
manhã ou noite. el Chirlei.

VENDE-5E - de madeira para
retirar do local 'Uá desmontada) .

, Valor a combinar. Tratar: 9104-

6421, com sr. Almeri.

VENDE-5EOU TROCA-5E - alv.,
el 300m2 e terreno de

1500m2, por sítio. Aceita-se

terreno ou caminhão. Tratar':
'.371-5640, el Sérgio.

VILA LALAU - vende-se,
sobrado c/156m2. R.

Bernardo Dornbusch, 2021.
Terreno de esquina. Tratar:
370-1777 ou 9112-4110,
com llson.

VILA LALAU - Vende-se,
1.80m2, el 3 qtos, gar. P/ 2
carros, murada, cerca de

alumínio. R$ 33.000,00 +

firrarrc: Pela PREVI. tratar: 371-
0695 ou 9993-0623.

VILA LENZI _ procura-se casa para

alugar com 3 quartos. Tratar: 370-
1931 ou 9113-4116.

VILA LALAU - vende-se, sobrado
com apto. de 2 qtos, parte
inferior sala comercial, terrenk de'
esquina na Rua Bernardo

Dombuseh, 2021. Tratar: 370-
1777 ou 9112-4110.

PORTOCRED .

EMPRÉSTIMO PESSOAL

Em até 12x com cheque
Liberação no dia

-. Finaciamento deveículos

370-0417Rua Cei. Pracópio Gomes de Oliveira, 83
* Não fechamos para almoço

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

CENTRO - Vende-se, 123m2, 3

qtos + dep., bwe, e/'gar., 2 sac.,
prédio Santa Teresinh a, rua

João P,icolli. Tratar: 371-0993.
R$ 60.000,00, nego

CENTRO - Vende-se ou troea

se, grande, recém reformado no

Edif. Jaraguá. Tratar: 9963-
8388 ou (11) 6976-4612, el
Germano ou Cecília.

\

ED. JARAGUÁ _ Vende-se,
grande" aceita-se 2 aptos de
menor valor. Tratar: (11) 62976-
9448, el Germano ou Cecília.

LAGUNA - vende-se, apto. Ed.

Donga Matos, Mar Grosso, .1
suíte cl sacada, 1 qto., 1 wc,

lavanderia, cozinha, sala el
sacada. R$ 70�000,OO, aeeita
se imóvel em Meia Praia

(Itapema). Trata)r: 370-8336 ou

9973-3560, cl Osmar

LOFT _ Aluga-se, eapac. De 6
a 10 pessoas, cl 40m da

praia. Tratar: (47) 369-4922,
el Roberto.

.

SÃO PAULO - Vende-se,
grande, no centro. Aceita-se

proposta por apto em Jaraguá
do Sul. Tratar: (11) 62976-
9448 ..

SANTO ANTÔNIO - Vende-se,
em constr., el 2 qtos, gar.,
ehur. e salão de festas no

Res. Jardim das Mercedes.

Entr., de R$ 8.000,00 + 1/2
cub por mês. Tratar: 370-

7698, cl Vilson.
/

VILA NOVA - Vende-sé ou troca

se, cl 186,20m', Ed. Porto

Belo, cl 4 qtos, :1 suíte, lavabo,
bwc soc., 2 sac., sala de jantar/
estarjTV, cozo e lav. cl móveis

.

sob medida. Novo, ·cl piscina e

salão de festa, cl 2 vagas na

gar. Valor a nego Tratar: 370-
8336, cl Osmar.

VILA RAU - Vende-se, R$
16.000,00 + finane. Caixa
Económica Federal, o� tioca
se por terreno. Tratar: 370-

0816, cl Silmara.
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lei'ren,oa

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.

ÁGUA VERDE - Vende-se, próx. Unerj,
R. .dos Imigrantes, 8.450m2. Valor a

combinar. Tratar: 371-6640.

AMIZADE - Vende-se, ej 318m2: próx.
Salão. R$11.5oo,00. Tratar. 9979-9970,
hor.Coml.

AMIZADE - vende-se terreno, ej
13,5x23m, próx. Salão Amizade. Tratar:
371-2357 ou 387-5612

AMIZADE-Vende-se, 530m, R�a Emílio
Butzke. Tratar: 9973-5212.

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

-, AMIZADE - Vende-se, próximo Clube
dos Viajantes, 60% de entrada e restante

parcelado. Tratar: 9992-6045.

AMIZADE - Vende-se, lotes. Aceita-se
carro no negóieo. Tratar: 371-6418 ou

9973-5212.

AMIZADE - Vende-se, (13,5x27), próx.
salão. R$10.000,00. Tratar: 387-5612.

CENTRO - Vende-se, Massaranduba,
18x20, casa aI. em constr. R$12.0oo,00
nego Tratar: 373-0999, ej Eurico.

ENSEADA.,. Vende.-se, Balneário
Majorka. R$ 3.000,00. Tratar. 3708145,
após as l1hs, ej taunta.'

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se, José
Teodoro Ribeiro, 14x28. R$19.000,00.
Tratar: 371-6640, ej João.

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se, ej
350m2, próx. salão. R$10.600,00 entro
+ 12x R$ 450,00. Tratar"9979-9970.

JARAGUÁ ESQUERDO - Vende-se, 35
heet. Tifa Martins. Tratar: 375-0253.

JOINVILLE- Vende-se, no Jardim Santa

Mônica, ej 390m2, quadra E, lote 10.
Valor a eomb. Tratar: 373-2912, ej
Valdeeir.

PiÇARRAS - Vende-se, a 50m2 do mar,
eond. fechado. ótima loc. R$ 15.000,00.
Tratar: 372-3812.

POMERODE - Vende-se, no centro, ej
6171'1)2. Tratar: 376-1011 ou 372-2691,
ej Guido.

SANTAWZIA-Vende-se, ej roa.ooorrs,
próx. Max Gums. Tratar: 274-8125.

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - vende-se,
terreno noGuatupê, c/300m2, troé<Hõe
por terreno em Jaraguá do Sul. Tratar:
2730378.

TERRENO - Compra-se, cj 1.100m2,
mínimo 25m de frente. Pago a vista ou

'troco pj imóvel no local. Tratar: 371-
8009, ej Pérola.

I

TERRENO - Vende-se, ej 360m2. R$
10.000,00. Tratar. 2760287 ou 2760373.
TERRENO - Vende-se, ej 670m2. R$
12.000,00. Tratar. 2760287 ou 276-0373.

TERRENO - Vende-se, ej 600m2. R$
16.5OÓ,00. Tratar. 2760287 ou 276-0373.

TERRENO - Vende-se, ej 510m2. R$

14.000,00. Tratar. 276-0287 ou 276-0373.

TERRENO - Vende-se, ej 427m2. R$
13.000,00. Tratar. '276-0287ou 276-0373.

TERRENO-Vende-se, ej 420m2, ej duas
casas, 1 madeira e outra alv. R$
33.000,00. Tratar. 276-0287 ou 276-0373.

TRÊS RIOS DO NORTE - Vende-se, ej
450m2, próx. CTG Trote ao Galope. R$
4.500,00. Tratar. 9113-1769.

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

Patrícia após as 18:00hs.

Salas comerciais

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

CENTRO ,- Vende-se ou aluga-se,
escritório, ej toda infraestrutura
montada. Tratar: 371-7391 ou 371-
3216. Venda: R$ 20.000,00 j Aluguel:
R$1.000,00

CENTRO - aluga-se 2 salas, na Av.
Mal. Deodoro, próx. Hospital São José.
Valor a eomb. Tratar: 370-1186 ou 372-

1976, ej Marilsa.

CENTRO - Vende-se, sala comI. de 70m,
ej div., no Edif. Sehioehet, 2· andar,
defronte calçadãq; R$ 27.000,00.
Tratar: 9963-9445.

CENTRO - Vende-se móveis pj loja de
moda jovem. Tratar: 372-2502.

VENDE-SE - loja de festas cornpl .. 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 eonfee.,
excelente ponto, ej clientela formada,
ej instalação e estoque eompl.· R$
8.000,00,50% entro + pare. Tratar: 371-
4497.

COMPRA-SE - acima de 10.000m2, ej
casa de alv. Tratar: 370-4095 ou 376-
1827.

GARIBALDI - Vende-se, Ribeirão
Caeilda, ej 200.000m2, cj nascente,
luz, água e plantação. R$ 32.000,00.
Tratar: 372-0571 ..

MASSARANDUBA - Vende-se, 7krri do
centro, área de 60.500m2, ej casa de

mad., rancho lagoas, plantação. Tratar:
379-1031, a noite.

RIO CERRO - Vende-se sítio, ej área a

escolher de 20.000 a 30.oo0m2, Tifa
União, próximo Transportadora
Marquardt. Tratar: 392-3052.

RIO MOLHA - Vende-se, 20.000m2, lej
infraestrutura, privacidade, junto à
natureza. 5km do centro. Doc. 100%

legal. Tratar: 3708563ou 9975-0102.

RIO MOLHA-Vende-se, 40.850m2,
verdadeiro paraíso, ej chalé suíço,
85m2, 1 qto, 1 suíte e

demais dep., gar., área pj quiosque,
lagoa, galpão, etc. Tratar: 3708563 ou

99750102.

201
empr

RuaJorge Czenúewkz, 1245 (Rua do HospitalJaraguáJ.
Cx. Postal 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:

• ALMOXARIFE (4209-E) - I' grau completo. Conhecimento em peços hidróulicos e pneumóli!o, polegadas, bitolas e parafusos.
Faró o conlrole de esloque e rocebimenlode meteriels
• ANALISTA DE CUSTOS (3468-L) - Ionhedmenle 10101 no 6r" d, nsles.
• ARTE FINAUSTA (4165-E) -'Experiência em digitação e computador. Foro o jornal interno da empresa, desenvolvimento de
folder,materiol para feiras, conlalos com gráficos e birõ de folol lIas.
• ASSISTENTE TÉCNICO (4073-L)- Fornoção em Técnico Eletrônico e Computoçõo. Fará (] montagem de painéis elétricos, circuito
hidráulic:o e peças mecônicos. Ter disponibilidade para viagens e urn ano de experiência no funçôo.
• AUXIUAR ADMINISTRATIVO (4243-E) - Dará informações o dienles referente chegado e saído de mercadorias pendentes
e vai (olcular o freie. Deverá ter dominio em Informático.
• AUXILIAR DE CONTAS A PAGAR (416B-E)- Vai auxiliar em lançamentos, recebimenlo de Nolas Fiscais e fluxo Diário.
Deverá ler segundo grau complero e informálico. Preferên<i9 que resida prénme o Guoramirim
• AUXILIAR DE COBRANÇA (4167-E) - Auxiliará em lado a processo de cob.ran�o, relalórios e mapas. Ter a segundo grau
completo 8 cursa de informálica. De preferência que resida nos proximidades de Guaramirim.
• AUXILIAR DE ENfERMAGEM (384T-L)
• AUXILIAR DE ESCRITA FISCAL E CONTÁBIL (4210·51- (om segundo grau ou cursando o terceiro, porém deve ler boa
experiência na área. f

• AUXILIAR QUíMICO TÊXTIL {3420-L} - Ixperiêndn de um ano no ramo lêxtil. (urso do CETlQ. Aluará no preparação 8

desenvoMmenlodecores.
• CALHElRO (4160-L) - Pode ler peum experiência no ramo. Que lenho carteiro de motor�ta calegaria B . Bom parle f�ico e

não ter medo de ollura. Escolaridade minima 4'ano primária.
• COMPRADOR·(42"-E)- Formado ou cursando adminislra�ão, contábeis ou lecnologia mecãnica. Domini� em Word e Eml e t,r
boa fluência poro negociação. Preferõndaque resido nos proximidades de (orupá.
• CONTABILISTA (3456-L) - Escolaridade mínima 2' grau.Será respomável pelo Deplo. financeiro geral. Experiência m nima: cinco
anos

• COORDENADOR DE MANUTENÇÃO '(4058-S}-formo�ão lacnica com dois anos de experiên<ia em lideran�a. Ter veículo
próprio e não ser fUfl1!lnle.

.

• COSTUREIRA (4173-S)- Experiência em máquina relo, overlock e cobertura. Irá fazer amostras. Experiência mínimo de um

ano.

• COSTUREIRO {4107-S} - Experiência em vários máquinas. Fará pesas pilolo. De preferência condidalos que residam em

Guoramirimou proximiclodes.
• COZINHEIRA (412S-S} ... Que resido em Jaraguá ou (orupá.
• DESENHISTA PROJUISTA (3436-L) -.FormoSão de Técnico Me((inico. Ter curso de Aula (ad e Unicod. Experiência mínimo de
dois anos na área, pois irá desenhar e deralhor novos produtos, bem camo atualizar os já exlslentas.
• ELURICISTA DE AUTOMÓVEIS (3732-L) - (onhecimenlo em matar de arranque, ahernodor de corro e caminhão.
• ENCARREGADO DE TALHAÇÃO (4150-E) - Experiônlia de do, anos reme ralhodor.
• ENFESTADOR (4103-S) - Experiência mínima de seis meses e que resida nas proximidodesde Guaramirim.
• ENGENHEIRO C/VIL (4042-L) - Profissional com experiência em pré-moldados (imprescindivel).
• ENGENHEIRO C/VIL (4053-L) - (am experiência em programo de cálculos de esftulurcs metálicos. Será responsávellémico
da empresa.
• ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO {407N} - Formação da Engenheiro Mecânico, rem capQ(idade de liderança. Vai organizar o
produção de máquinas e iniciar trabolhos de Qualidade Ienl Se liverEspanhol, melhor.
• ENGENHEIRO ELÉTRICO (4164-E) - Pode ser recém-formado mas que lenha algum conhecimento em projetos mecânicos,
elélricos, nações de desenvolvimento de peças, prensas térmicas. (arteira de Habilitaçõo.
• ENGENHEIRO MECÂNICO (4 163-E) - Recém-formado mas que tenha conhecimento em proietos merênkes, nações da
desenvolvimentode·peças e prensas lêrmkes. Com Carteira de Habilitaçõo.
• ENTREGADOR DE SERVICOS {410S-S} - Pessoa com conhecimenlo básico em «slum, para. disrribuição de serviso eis facsões.
Necessárioquesoibadirigirbe�.
• ESTAMPADOR (3166-L) - Com renhedmenle e experiência na Óleo.
• ESTAMPADOR(4191-L} - Experiência minima de um ano na função.
• ESTAMPADOR {4132-S} - (om prárica em estampe localizada
• ESTOFADOR (36S3-E)- Experiência de na minímo um ano.

• FERRAMENTEIRO (3644-E) - experiiincia em torno, fresa e pneumática.
• FERRAMENTEIRO (3921-L) - Experiência de 2 anos no Óleo.
• FRESADOR (4033-L) - Ter conhecimento em interprelasão de-desenho. Irá cariar e furar superfícies planas e ondulados.
Experiêndode um ano na área.
.,NSTRUTOR'DE INFORMÁTICA (4121-S)- Falar,ler e escever Inglês. Ter disponibilidade de horários.
• MARCENEIRO (4177-L) - Com prálica em mévels sob medida. Fará mévels de quarto, cozinha, banheiro. Também vai lixar,
cariar madeiro e desenvolver o projeto do móvel solicilado. Minima um ano de experiência.
• MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (4090-L) :.... Fará a manulenção de máquinas. De preferiincia que lenha alguma experiência
em tinluraria.
• MODELADOR (4235-E) - Vai preparar moldes para fundição (fundiçõo em ferro e alumínio), Não exige escolaridade, apenas
rcnhedmenle no órea.
• MODEUSTA (41 06-S) - Que saiba costurO( em vórias máquinas. fará peças Pilolo.
• MODEUSTA (fUNDICÃO) (423H) - For; moldes poro fundisão.
• OPERADOR DE EXTRUSORA (3S96-E) - Seis meses de experiênda em Máquina Extrusora para filme de polielilono. Não exige
escolaridade.
• PINTOR DE MÓVEIS (4176-L)- Faro pintura em máveis. Necessário que lenha no mínimo seis meses de experiiincia.
• PROGARAMADOR PLENO (4Q04-E) - Conhecimenlo em custos e conlabilídode. Pode estar (Orsando o lereeiro grau.
• REPRESENTANTE COMERCIAL (4019-L) - Ter firma de Representação e registro no CORE. (anhecimento em pré-moldados.
Possuirveiculo'próprío, celular, inlomet e FAX. Residir em área de abrangência.
• RISCADOR DE ROUPAS (4112-S)- Experiência em riscar lecidas, folhar e enfeslar. Toda trabalho é manual.
• RISCADOR EM CAD (4105-S)- Risca as peças através dG mmpulooor. De preferência candiclolG que residam próximo a

Guoramirim.
• SUPERVISOR FINANCEIRO (4022-L) - Fará o conlrole de (anta bancário, Balanço e toda a parle financeiro. Experiência
mínima de um ano. Escalaridade:J'grou.
• SUPORTE DE SISTEMA (3778-L) - Dará suporte e manulençõo a equipamentos de informiltiea. Tar dominio na área de
suporia.
• TALHADOR(Q) (3730-L}-lrá riscar, enfestar e corlar_

,

• TÉCNICO DE MANUTENCÃO (INFORMÁTICA) (4123-E) - Monlor péças de monitores e nobreak. Devera ler curso lécnico
em eletrônica ou estar cursa�do.
• TÉCNlfO ELURÔNICO (3914-E)' - Ter conhecimento comprovado de dais anos em eletrõnica, som B vídeo. I
• TÉCNICO ELURÔNICO (3858-L) Diplomo de Técnica em Elerrotécnica reionh"ido pelo SENAI ou Escola Técnica Tupy.
• TÉCNICO EM COMPUTAÇÃO (4005-E) - Dará suporte e fará a manulensão em (omputaoores. Que tenha curso ou enlenda
deWEBYEN, HlM,JAVASCRIPT, DREAMWEAVER, PHOIOSHOP.
• TOSADOR (4184-S) -Com experiência na área.
• VENDEDOR (383D-E) - Vendedor exlerno de vídeos, programas televisíveis, OVOs. Ne<essário que tenho corro práprio.
• VENDEDOR DE PEÇAS (J8B9·L)- Ex�riênda em peças'automotivas.
• - Que lenha veículo próprio e experiência em vendas

VAGAS BREITHAUPT
• ATENDENTE DE ACOUGUE (4224): I' grau, mOllUlino.
• AUXILIAR DE DEPÓSITO (4191}-I'grau, mO!lulino. .

• AUXILIAR DE CAIXA (41481 - 2' grau complelo ou cursando. Ambas os sexos.

• AUXIUAR DE PADEIRO (4180}-I' grau.
• CONFERENTE {4187 - 424S}- 2 vagas - 2' grau completo e informálica.
• GARAGISTA (3866) - I' grau IOmpl'lo
• GUARDA (4225) - 2' grau ou cursando, idade acima de 25 anos. Irá controlar o enrrada e saida de clienles.
• REPOSITOR (4221) - 2' grau, masculino.
• VENDEDOR P/GUARAMIRIM (4174) - 2' grau, curso de informática e vendas.
• ZELADORA (424S) - Com primeiro grau incompleto.
• ZELADOR (CONDOMíNIO SHOPPING) (3865) - 2 vagas (duas femininas e uma masculina). (om primeiro grau incompleto.
• ZELADORA (GUARAMIRIM) (406n - (om primeiro grau incomplelo.

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

.

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

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

ENCAMINHAR CURRíCULOS PARA O E·MAIL: "!la@lhbrOlil."m br PARA AS SEGUINTES VAGAS:

AUXILIAR DE COMPRAS Com experiência ou conhecimento no área. Paro atuar em Schroeder.
ESTAGIÁRIO PARA ÁREA COMERCIAL NeceiSária possuir v�iculo práprio e compulador com InterneI.
PLANEJADOR DEMANUTENfÃO
PROGRAMADOR DEPPCP TEXTIL
COORDENADOR DE PRODU{i.OSuperior completo ou cursando. Experiência no área alimenticia.
ANAUSTA DE SISTEMAS PUNO Experiência em desenvolvimento de slstemns parta a úreu de produção.
DESENHISTA DEMODA PLENO Habilidode pora desenho manual e 10m informóti".
GERENTE DESETOR DE CORTE TÊXTIL Experiência em processo de corte e cem coordenaçãq de equipe. Ensino superior completo.
COORDENADOR DE LOGíSTICA Superior complela e experiência no runSão.. .

COORDENADOR DEMANUTENÇÃO Necessório nderonça, habilidade poro negociação, conhecimento em recrutamenla e seleção,.
informólicaoosico.

-

SUPERVISOR DEMARKETING Formação em Adminisfração, preferencialmente. Vivência na órea de morketing.
PROJETISTA Experiência em malrizes para produ las do linho outomobilís�ca.
PROGRAMADOR DE COMPUTADOR Experiêncio ein desenvolvimen)o de sirtemOl.
AGENTEDE VIAGENS Experiência com o Si.lema Amadeu•.
QUíMICO TÊXTIL Formasão ou experiência mlnlmu de dois anos.
SUPERVISORjPLANEJADOR DE FERRAMENTARIA

ENCAMINHAR CURRíCULOS PARA O E·MAIL: IOlange@rhbrOlilcom br PARA AS SEGUINTES VAGAS:

ENGENHEIRO ELETRICISTA Para atuar em Vendas Técnicas; com experiência no órea comercial.
MODELlSTA Poro atuar com moldes infanto·iuvenis.
OPERADOR DE CAD/ PLOTTERCom experiência em encaixe de peças, sislema Investronica / lectra.
fERRAMENTEIRO DE BANCADA
fRESADOR FERRAMENTEIRO

ENCAMINHAR CURRíCULOS PARA O E-MAIL: iessie@rhbrOliI.IOm.br PARA AS SEGUINTES VAGAS:

ANALISTA DE CARGOS E SALÁRIOS Experiência 10m remunerasão com habilidades e rcmpefêndas.
ANALISTA DE TREINAMENTO
ASSISTENTE SOCIAL Com experiência em emprese.
ASSISTENTE TÉCNICO Superior em Engenhoria Ouimioo, Alimenlos ou Admini.lrasão.
PROGRAMADOR DEPRODUCÃO Com experiên,a em PCP.

.

ESTAGIÁRIO Para eslâgio rurric�lar em EdUcação Fisica.
DESENHISTA PUBLICITÁRIO Experiên,a em Phaloshap.
MODELlSTA

�OORDENADOR DE PRODU{i.O Experiência em marcenaria (fabricação de Máveis, operação de m�u.inas e manutenção).

COMPARECER A RHBRASIL - JARAGUÁ DO SUL:

ÁREA ADMINISTRATIVA
AUXILIAR DE CONTABILlDADECom erperiênde em lcnçementcs cenlúbels, uédila/ cobransa e bdanretes.
OPERADORES DE TELEldARKETINGVórias vogas. Necessário experiência rcmprevcdu de no mínimo 6 meses. Preferencialmente
com rursona órea.
AUXILIAR CONTÁBIL (om experiência em IlIn;mentos contóbe�,débito/ crédito, conciliações bancórias e conferência de balanceies.
Para atuar em escritário de contabilidade.
ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL

ÁREA TÉCNICA
TÉCNICO EM ELETRÔNICA Recém-formado, preferencialmente residir na região de (orupá.
MECÂNICO DEMANUTENCÃO INDUSTRIAL Experiêncio no área lêxlil.
ELETRICISTA DE /IIANUTENÇÃOforma!óa lémi" e experiên'o.
TÉCNICO METALÚRGICO Experiên,a em lincogem o fogo e loriorio.
TÉCNICO QUIMICO Com experiência em Controle de Processos, Análise de laboratório, 'Superfície de Aço, PH de água.
TÉCNIÇO TÊXTIL Experiência em ronfecçõo, desenvolvimenlo de produto, fichas técnicas, acompanhamento de estilismo e aviamentos.

ÁREA COMERCIAI
REPRESENTANTE COMERCIAI N"essória po!!uir empresa IOos,ruida, vellUla, lelelone e I".
REPRESENTANTE COMERCIAL Com experiência em vendOl de embalag,n!.

ÁREA OPERACIONAL
AUXILIAR DE PRODUÇÃO Pora atuor 10m I"balho pe..do.
AUXILIAR DE COZINHA E SERVIÇOS GERAIS Poro Schroeder e Joragu; do Sul.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO Morador.. próximos ao Portal de Jaragu;.
MECÃNICO DE VEíCULOS Com experiência em iniesão el,lrônilO.
AUXILIAR DE PRO�UÇÃONe"!!Ólio r"idirem Schroeder.
EMPREGADA DOMESTICA Com relerências"di.ponibilidade poro pernailor.
MECÃNICO DE AUTOMÓVEISCom experiência de 2 anos no lun!'ia.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO Moradores de S,hroeder ",om I' Grau IOmplelo.

'

AUXILIAR DE PRODUÇÃO Com I' Grau IOmpleloe residenl" nos imediasó .. dos bairros Águo Verde, Vila Lenli, Vila Rau, Eslrada
Novo. Váriasvagm!
SOLDADOR MIGExperiênli"ampravoda.
TORNEIRO MECÂNICO Com conhecimento em leitura e interprelaçDo de desenho mecônico (cadmlrol.
MOTOBOYCom mala própria e celular, paro fazer colela e enrrega de documentos.
CALDEIREIRO Experiência em soldo eletrodo /mig e montagem de máquinas.
OPERADOR DE EXTRUSORA
MECÂNICO DIESEL l' grau, tom experiência com caminhões e fralores.

FUNILEIRO Experiência em confecção de calhas e realização de orçamentos. Necessário possuir habilitaçõo.
PORTEIRO Para atuar com serviços gerais de atendimento. Necessário I' grau.
TORNEIROMECÃNICO
AUXILIAR DE COZINHA Experiência 10m preporasão d,lanch" e persô".
AUXILIAR DE LANCHONETECom experiência em preparação de lanches e organização. Poro Guoramirim.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Poro oIuor 10m ",inha e limpezo.
ENfESTADOR E TALHADOR Experiência em serigrafia.
RISCADOR{om experiência em Cad, serigrafia e I' grau.
ESTAMPADOR
COSTUREIRA
IMPRESSOR DE OfF SET
EMPREGADA DOMÉSTICA OU CASEIROS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



�
Banco Vol,kswàgen � Consórcio Nacional Volkswagen

Horário de
atendimento:

De sequndo a sexta: 7h30 às 20h
Sábados: 8h às 17h

C�RAGUÁ
Fone: (47) 371-4000
Jaraguá do Sul

o pagamento, em dinheiro. seró efetivado pelo Caraguõ Veiculas o partir do 311 parcelo pago pelo novo Consorciado. Promoção vólido olé 15/0312002. Preço do dia 22/0212002. Frete, pintura melólica e opcionais não inclusos. Prestações veriôvels. Grupos de 60 meses com 240 participantes. Plano sem lalCO de adesão. Seguro de vida incluso no valor do prestaçõo. Estes
veiculas estão em confo�idode com o PROCONVE Programo de Controle do Poluição do Ar por Veiculas Automotores. Percentual de contribuição mensal reduzido (de 1.67% paro 1.25% até o contemplação). Taxo de administração de 12%. Fundo de 'lmservo de 3.5%. Os modelos. c?digos e valores estão sujeitos a alleroçães conforme o pcllticc de comercialização do fêbrico_,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SANTA LUZIA - Vende-se, 2 chácaras,
c/ 4.350m2 cada. Tratar: 2748125, c/
Menegheli. �

I'JHB
Desenvolvimento

doPotencial Humana

proximidades. Tratar: 370-7963. �DECOMPAl'HA-p/pessoas00xls,
c/ ref. E experiência. Tratar: 370-2718.

SERViÇOS JARDINAGEM - Tratar:

9104-5332, com Inésio, das 12 as

13h30 ou anoíte.LAVA RÁPIDO JARAGUÁ - Preeisa
se de rapazes c/ experiência em

lavação e acabamento. Tratar: 275-
1340.'

-

DIARISTA - Senhora se oferece

para trabalhar. Tratar: 371-7842,
dias disponíveis, terças, quartas e

sextas.

TRES RIOS '.00 NORTE - Vende-se,
chácara c/ 12 margas, c/ fonde de água.
Valor a combinar. Tratar: 371-9431.

SERViÇO DE PEDREIRO EM GERAL
Tratar: ::?70-6170 ou 9112-3916.

II
SACOLEIRA-- precisa-se para venda
de t.angerte, atuação na região,
direto da fábrica, exige experiência
no ramo. Tratar: (47) 339-6198.

VENDE-5E - c/ 80.000m2, possuindo
casa de 2 pisos, alv., lagoa. Tratar:
'9113-9337, c/Vera.

DIARISTA - ofereço-me p/ trabalhar,
Água Verde ou proximidades. Tratar:
370-6687.

ELETRICISTA
-

RECOLOCACAOPROFISSIONAL
,

Experiência de 7 anos

Consertos de
eletrodomésticos em
geral e automóveis.
Atende a domicílio.

VENDE-5E um sítio c/ 104.000m2 à
1.500m da Praia. Tratar: 373-2183, c/
Rosilene.

SENHOR APOSENTADO - Contrata
se para trabalhos de entrega de

panfletos e divulgação. Boa
remuneração. Exigimos regerêncla.
Tratar: (47) 9114-9692

DIAI�JSTA OU MENSALlSTA
Senhora se oferece p/ trabalhar, c/
experi6eneia. Tratar:.273-0461, c/

.

Salete.
VIVEMOS NUM MUNDO GLOBALIZADO, EM QUE AS MUDAlIÇAS OCORREM A

TODO O INSTANTE.

A COMPETIÇÃO POR TALENTOS ENTRE AS ORGANIZACÔES ES1Á A CADA'DIA MAIS
,

ACIRRADA E CONTAR COM UMA FORC� DE TRABALHO SATISFEITA É
ABSOLUTAMENTE �SSSENCIAt. SE A EMPRESA NÃO D1SP�SEg DE F�NClONÁRIOS
TALENTOSOS E NAO SOUBER RETER ESSES TALENTOS, NAO PODERA COMPETIR.

NA ECONOMIA GLOBALIZADA DE HOJE, RECURSOS HUMANOS E CAPITAL
HUMANO ADEQUADOS SÃO FATORES DOS MAIS IMPORTANTES EM QUALQUER

TIPO DE NEGÓCIO.

DOBRAÇÃO DE ESTOPAS - Casal se

oferece para trabalhar. Tratar: 374-1103.

CORRETOR DE IMÓVEIS - Preeisa

se, credenciado. Tratar: 371-2507. Tratar: ·273-5086LAVO E PASSO ROUPA - em casa

particular. Tratar: 275-1962.

COSTUREIRA - Precisa-se de AJUD.I\NTE DE COZINHA - Senhora

costureira, com prática, máquina se oferece para trabalhar, Tratar:

overloque, que more na Vila Nova ou 374-1103.

PRESTO SERViÇOS - torno e

mecânica em geral. Tratar: 371-5640.

ADMITE-SE IMPRESSORES
Para

anúnciar

ligue:
371-1919

COM O PENSAMENTO.FOCADO NO QUE O SER HUMANO TEM DE MELHOR -SEUS
TALENTOS· A JHB:DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL HUMANO, UM COMO
NOVA PROPOSTA A "RECQLOCAÇÃO PROFISSIONAL", A SOLUÇÃO PARA OS

PROBLEMAS DE mEçAO PARA AS EMPRESAS QUE PROCURAM POR
PROFISSSIONAIS QUALIFICADOS NUM UNIVERSO QUE HOJE É ESCASSO E TÃO

DISPUTADO!

ENCAMINHE SEU CURRíCUWM. NÓS TEMOS AS FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA
SUA RECOLOCAÇÃO.

Para operar em máquina oft-set,"com
experiência. Salário compativo com a função.

A seleção:
Rua Walter Marquardt, 1180.

Setor de Recursos Humanos ou

pelo telefone 3707919.

ri - -ar,.
._ .

�ráficaCP
CONTATOS:

FONE:(47)372�138
E-MAIL:JHB@JHB.ETCBR

r

CURSOS TÉCNICOS
* Técnico em Enfermagem
* Técnico em Contabilidade
*Técnico emAlimento..

* Técnico em Comércio Exterior

@SESCsenac SERVlÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
CENTRO DE ATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

Julho - 03 Equipe SESC - Visito 00 Hospital e
Matemidade Jaragua .

GESTANTES/ Grupo I' Semestre/Todas os 3'feiras,
14h às 16h- no SESC
MES - DIA - PROFISSIONAl- TEMA
Fevereiro - 26 - Celeneh Assad M. Dias - Pois
Grávidos, Descobrindo o Prazer do Gravidez .

Marro-05-SondroPereira-NutriOOnoGestlliio
,

Março - 12- Aide Fontoura - Significado'da
Ge�açiio pora Familia-
Marco -19 - Ora. Suzinara de Castro Unhares-

, Conversando com o Pediatra
Março - 26 - Míriam Voigt - Gravidez e Saúde
Buml do Mãe e do Bebê
Abril-02 - Odenfte Cardeal Magalhães eMargarnle
Gellerl de SOUlO __:_ Parle I : Oesenvolvimenlo
Psicosexual dO.Bebê e Formacão da Pe�onalidade
Abril-09-0denfteCortleOIMagalhãeseMargarete
Gellerl de Souza - Parle II : Desenvolvimenlo
Psicosexual do Bebê e Formacão do Pe�onalidade
Abril- 6 - Ora. Suzinaró de Castro Unhares
Cuidados com o Recém-Nascido
Abril- 23 - Dr. Sebaslião Rezende - Tipos de
Anestesias
Maio - 07 - Daphne Guizilini - Atividade
Fí�m no Gestocão �

Maio - 14'- Tania Maria de Oliveira - A
importância da relação entre Pois e Filhos
Maio - 21- Ora. Suzinara de Castro Unhares
Perdendo o Medo do parto
Maio - 2B - Alexandre Tomazelli - Analgesia
'/ Porto sem dor
Junho - 04 - Rito de Cássio Grubba -

Desenvolvimenlo Motor Normal do Bebê
Junho - 14 - Daniele Henschel -

Desenvolvimento Oral do Bebê
Junho- lB - Jucimeri Eckert /Michele Bortoloti
- Amamentação
Junho - 25 - Marcia R. maciel /Michele Bortololi
/Tâmara Rodrigues e Celeneh M. Dias -

.

Schantalla/Método Canguru
Julho ----;02 - Equipe SESC - Visila 00 Hospital e
Malemidade Jaraguá

GESTANT,ES/Grupo l'Semeslre/
JARAGUA DO SULMATRÍCULASABERTAS

GRUPOS DE GESTANTES
SESC/HMJ

IDIOMAS
Inglês e Espanhol Todas os 4' feiras, 19h30 às 21 h30 - no SESC

MÊS - DIA - PROFISSIONAl- TEMA
Fevereiro - 27 - Tânia M. de Oliveira - A
importância do Relação enlre Pois e Alhos
Março - 06 - Aide Fonloura - Significado do
Ge�ação para o Família
Março -13 - Dr. Sebastião Rezende - Tipos de
Anellesia no Parto
Marca - 20 - Michele Bortololi/ Jucimeri Eikert
- Amamenlação
Março __;__27- Daphne Guizilini - Atividade Asica
na Gestação "

Abril- 03 - Odenile - Cardeal Magalhães e

Margarete Gellert de Souza '

Portel: Desenvolvimento I'licosexuol do Bebê eF�o
do Personalidode
Abril-l O-Odenfte Cordeai Mogalhães e Margarete
Gellert de Souza - Parte II : Desenvolvimenlo
Psicosexual do Bebê e Formacão do Pe�onalidade
Abn1-17 -OdenfteCon!eáIMogalhõeseMargarete
Gellert de Souza - Porte III : Desenvolvimento
Psicosexual do Bebê e Formacão do Pmonalidade
Abri - 24 - Ora. SuzinarÍl de Castro Unhares
Cuidados com o Recém-Nascido
Maio - OB Rito Grubba - DesenvalvimenloMo·
lor Normal do Bebê
Maio - 15 Daniele Henschel- Desenvolvimento
Oral dos Bebês
Maio - 22 Oro. Suzinara de (astro Unhares
Perdendo o medo do Parto
Maio-29 Tania Maria de Oliveira '- A
importância do relacão entre pois e Alhos
Junho - 05 Dr. Ánlonio Beleza - Sexualidade
na Gestação
Junho - 12 Eduardo Biron----, Analgesia/ Porto
semOor
Junho - 19 Morda R. maciel/Michele Bortoloti/
Tômara Rodrigues e Celeneh M. Dias - Schanlallo/
Mélado Conguru
Junho - 26 MíriamVoigt-Gravidez e Saúde
Bucal da Mãe e do Bebê

Grupo Vespertino
Todas às 3º feiras das 14h às 16h

Início: 26 de Fevereiro
Término: 02 de Julho

MATRíCULAS' ABE,RTAS
Grupo Noturno

Todas às 4º feiras das
19h30 às 21 h30

Início: 26 de Fevereiro
Término: 02 de Julho
Confira a programação
pelo fone: 371 8930 ou

3719177

Ténico em / Comércio Exterior*

* Técnico em Alimentos
* Técnico em Contabilidade Taxa Única:

,
Comerciário e Dependentes:

10,OÓ
Empresário e Conveniados
(Sinte/Sinsep): 12,00

Usuário / Comunidade em

Geral: 15,00

Técnico em Enfermagem*

Rua Adélio Fischer, 303 - Joroguó do Sul- se
Fone/Fax: (47) 370-0251
E-mail: jaroguadosul@sc.senac.br

Rua Preso Epitácio Pessoa, 1273 - Centro
www.sesc-sc.corn.br / e-mail: cajaraguadosul@sesc-sc.com.br\

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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veículos
_ChevrÔle�

CHEVY - Vende-se ou troca-se, 93,
branca, alc., camping. R$ 5.300,00.
Tratar: 370-3244 ou 9112-4950.

ASTRA - Vende-se, 00, 2p, bordô.
Tratar: 370-3113.

CHEVE PICK UP - vende-se, 84. R$
2.800,00, aceito trocá. Tratar: 9122-
1157.

ASTRA - Vende-se, 00, vermelho,
compl. - ar. Valor R$·22.500,00.
Tratar: 310-3113 ou 9973-5158.

CHEVETTE HATCH - Ven_;j.e-se, 80,
ótimo estado. R$ 1.700,00. Tratar:
373-3128, c/Wilson.

.

ASTRA - Vende-se, 95, 2.0, 4p,
câmbio espor., compl. - ar, verde
meto Ótimo estado. R$ 12.000,00.
Tratar: 370-7841, c/ Charles.

CHEVETTE - Vende-se, SL 89,
branco, álc. R$ 4.200,00. Tratar:
370.0690.

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

CHEVETTE - Vende-se, 89, branco,
gas., lataria ótimo estado. Tratar:
273-1001, c/Waldir.

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

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

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

CARAVAN - Vende-se, 81, verde
met., ótimo estado. R$ 2.500;00,
aceito carro de menor valor. Tratar:
9111-3768. CORSA - vende-se, milenium, 01,

4p, c/ 8.000km rodo R$ 15.000,00
ou carro de menor valor. Tratar:
275-2860: c/ Sandro.

CHEVY - Vende-se, 84. Bom
estado. R$ 2.700,00. Tratar: 372-
2402, c/ Marcio.

CORSA - vende-se, 4p, branco, 97,
vidro, trava eletr., alarme, único
dono, 64.000km, Tratar: 9975-6766,
c/ Evandro.

CHEVY _ Vende-se, 92, DL, branc�,
rodas esp., capota marítima, ótimo
estado. R$ 6.200,00. Tratar: 273-
1001. CORSA - Vende-se, Wind, 96, 2p, c/

Grupo 437
j(ssem6[éia em <J?,:ju do sue

(})ia 15;02/2.002

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

CORSA - Vende-se, 97, branco,
1.6, 2p, rodas liga leve. R$
5.5.00,00 entrada + financ. Tratar:
370-3244 ou 91124950.

CORSA SEDAN SUPER - Vende-se,
00/00, 1.0, prata, gas., c/ rodas
liga leve. Tratar: 372-0676.

CORSA SUPER - Vende-se, 1.0, 96,
49.000km originais. Único dono.
Aceita-se moto até 3.000,00. R$
10.000,00. Tratar: 371-6640, c/
João.

CORSASUPÉR - Vende-se, 97, 2p,
alarme, trava. Valor nego Tratar:
275-1096.

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

CORSA WIND - Vende-se, 4p,
prata, c/ opc, Valor negociável.
Tratar: 275-1096...

DIPLOMATA - vende-se, 89, grafite.
R$ 5.800,00. Tratar: 376-3287.

0-20 - Vende-se, 94, Champion,
cornpl. - ar, vermelha. Aceito carro

de menor valor e finan. o restante.
I

Tratar: 372-0389.

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

0-20 . vende-se 'ou troca-se,
conquest, 96, motor turbo plus,
150cv·, compl. R$ 32.000,00. Tratar:
371-8301 ou 9979-8090.

KADETT - Troca-se por cimo de

maior valor, 92, GSI, 2.0, compl.,
amarelo. Tratar: 9903-0813, c/ Nei.

KADETT - Vende-se, 91, v.e., esp.
elétr. R$ 4.000,00. Aceito carro e

moto de menor valor. Finan. o
restante. Tratar: 370-7703, c/

'<.,

Sem OI?J!1lto
]0'%. UNO MILLE FIRE 2P
70%··;.QNO'MILLEFIRE 4P

·;\a�g·�:I��� �:��,��
.

GOl. S�:ECIAL
..

:UNO f7;IRE 4(' ... 10%
·CELTA1.0
FreSTA 1.0
PAL.IO·ÉX t.c 2P
'KA"1.0

.

PALIO EX 1.0 4P,
GOL1.0

.

Créditô
.

'8.991,00
9.481,00
12.844,00
13.545,.00
15.051,00
14.900,00
15;427,00
15.805,.00
.16.989,0.0
16.465,00
17.964,00
19.429,00 399,49

Parcela
184;88
194;95
264,10
�78,51
309,47

'

306,4à
31i;2.0
)324,97
349,32
3,3,8,54
369,37

• 01 • Sortelol
* 01 • I:ance limItado em 10 parcelaa;
/* 01 • Lance lIr;nitàdo em 20 parcelaa;
*.01.' Lance livre.

f

, Clieque para
(])ia 11/02/2;002

'.,"''''.�.

"

.
.

Ademilson. MONZA CLASSIC - Vende-se, 89,
compl., vermelho perol., em bom
estado. R$ 5.200,00 ou R$
1.200,00 e assumir presto Tratar:

37Q.ü446, após Üih.

KADETT - vende-se, 94, GLS,
completo original. R$ 8.900,00.
Tratar: 371-1012 c/ Álvaro.

KADETT - Vende-se, 90, SLE, vidr.
elétr. R$ 5.500,00. Tratar: 373-
0131.

MONZA - Vende-se, GL, 94, compl.
Valor nego Tratar: 275-3042, comI.

OMEGA - Vende-se, 93, GLS, compl.
Tratar: 9975-0383 ou 370-8622.KADETT - Vende-se, GL, 94, d.h. +

trio eletr. Tratar: 273-1001.

OMEGA - Vende-se, 93, GLS,
branco. R$ 8.700,00 + 23x R$
275,00 ou R$12.700,00. Tratar:
371-8432 ou 9903-9838.

MARAJÓ - Vende-se, 81, cinza,
barbada. R$ 1.400,00. Tratar: 370-
0610.

MARAJÓ - Vende-se, 87, em ótimo

estado, �ermelha, ale, Toda.
.

reformada. Trata�: 370-7703, com
vomír.

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

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

/

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

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

PICK-UP CORSA - Vende-se, 01,
preta, 4.000km, único dono. R$
7.000,00 entro + 29x R$ 373,00.
Tratar: 371-6640, c/ João.MONZA - vende-se, 85, SLE, R$

3.500,00. aceito troca. Tratar: 9122-
1157.

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

MONZA - Vende-se ou troca-se,
SLE, 86, ótimo estado. Tratar: 376-
0580.

S-10 DE LUXE- vende-se, 97,
gabine estendida, 4.3, V6. Tratar:
370-7516.

MONZA - Vende-se, GLS, 94, azul, ,

compl. + painel digo e freios abs.

R$ 5.500,00 + 30x R$ 336,00,
estuda-se troca, Tratar: 371-9464.

S-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.

MONZA - Vende-se, 94, freios ABS,
painel digital, ar-cond., compl. R$
6.000,00 e assumir prestação.
Tratar: 371-9464 ou 371-6916;,

5-10 DE LUXE - Vende-se, 00,
10.000km, branca. Tratar: 371-
6490, c/ Luiz ..MONZA - Vende-se, 94, painel dig.,

freios abs, ar cond., d.h., vid. e
trava eletr., 4p. R$ 6.000,00 +

presto Tratar: 371-9464 ou 371-
6916.

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

VECTRA - Vende-se, 98/99, GLS
2.2, prata, gas., compl. Tratar: 372-
0676

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

FIAT 147 - Vende-se, 79', motor uno
1.3. H$ 1.000,00, aceita celular no
nego Tratar: 373-2404, c/ Clóvis.

FIORINO - Vende-se, 99/99. R$
9.000,00. Assumir 20 parco R$
148,00. Tratar: 275-282;;.

FlORiNO PICK UP - vende-se, 91,
1.5, gas, documentada por um ano,
em perfeito estado. R$ 5.300,00.
somente hoje. Tratar: 9903-0006.

FiORINO - Vende-se, 98, aberta.
Tratar: 9903-7156, c/ Paulo.

FIORINO FURGÃO - Vende-se, 1.5,
97, branco. R$ 9.300,00. Tratar:
275-1307.

FIORINO TREKING - Vende-se, 96,
vermelha, c/ capota de fibra e lona
marítima. Único dono. R$ 8.9QO,00.
Tratar: 371-2020

PALIO - Vende-se, 99/00, 1.0,
branco, gas. Tratar: 372-0676. '

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

'

I

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

liga. Tratar: 371-5343.

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

PALIO - Troca-se por caminhonete,
EL, 98, branco, 4p, 1.5. Tratar: 276-
3345, c/ José Roberto.

PALIO - Vende-se, 97, EL, 1.5, 4p,
compl., inclusive ar cond., bordô,
personalizado. R$ 12.500,00. Tratar:

. 9973-5052.

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

Gr�po436
)lssem6liia em Jaraguá doSul

([hi1.13/02/2.002'

Bem Objeto
C-100 BIZES
CG 125 TITAN KS
CG 125 TITAN ES
XLR 125
XLR 125 ES
CBX 200
XR200R
CBX 250 TWISTER

Crédito
3.866,00
4.080,00
4.692,00
4.918,00
5.232,00
5.920,00
6 ..545,00
7.186,00

Plano
CBS
61
CGS
XL
XlS
6,3
64
CBT

* 01
* 03

r-
Sorteio;
Lance livre.

.

'--1

Regala
aEt' Motos

Parcela

80,18
84,62
97,31
101,99
108,51
122,78
135,74
149,03

\

Adélia' Fischer, 239 - Fone 371-2999 - Walter MarquC;:lIrdf, 727 (Próximo ao Parque Municipal de Eventos) - Fone 370-8800

Clieque paYtl1/.
tDia 08/02/2.002

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PALIO - Vende-se, 98, ED, único
dono, cl som. R$ 10.500,00.
Tratar: 9905-3398.

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

TEMPRA - Vende-se, 16V, Ouro,
95, verde met., compl. R$
12.000,00. Tratar: (47) 374-2016.

TEMPRA - Vende-se, 2.0, 96, cl ar
e cd. R$ 12.500,00. Tratar: (47)
3704826.

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

TEMPRA - vende-se, Ouro, 92,
azul, completo. R$ 7.700,00 à vista

51 troca. Tratar:9902-8433.

TEMPRA - Vence-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 -.

TIPO - Vende-se, 1.6, 95, chumbo
met., rodas esp., ótimo estado.

Tratar: 273-1001.

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

UNO - Vende-se, 1.6R mpi, 93,
comp. + teto solar, branca, R$
8.500,00 a vista ou R$ 4.500,00 +

,24 x 211,00. Tratar: 9121-8608 ou

372-2392,OcI Ricardo.

UNQ - Vende-se, 90, S 1.3, 2P,
vermelho. Tratar: 371-4225.

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

UNO - Vende-se, CS 1.3, 89, ótimo
estado. Valor R$ 4.500,0'0, aceito
moto. Tratar: 373-0131.

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, 2001,4p
desboçadas, bordô. R$ 12.500,00,
aceita-se + ou - valor ou moto.

Tratar: 373-3001 ou 9.952-7084 cl
Mara - hor. ComI.

UNO - Vende_se, 90, 1.6R, branco,
vid. eletr. R$ 6.300,00. Tratar: 273-
1001.

.

iJNO - Vende-se, CSl, 4p, 94,
bor,dô, compl. R$ 7.600,00. Tratar:
9991-4104, c/ Cnarles.

UNO - Vende_se ou troca-se, 93,
4p. Tratar: 371-1339.

UNO - Vende-se cS 95, ar cond.,
vid.jtv. eletr. R$ 8.600,00. Tratar:
273-1001.

BELINA - Vende_se, GLX, 1.8, álcool,
com· d.h., super conservado. R$
5.500,00. Tratar: 273-1001.

BEllNA - Vende_se, 83, cinza meto

R$ 1.500,00. Tratar: 370-7166.

BELlNA - Vende-se, Guia escala,
86, compl., ar, dir., vid. e trava. R$\
3.200,00. Aceita-se troca. Tratar:.
372-2402.

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

ESCORT - Vende_se, 98, SW, verde.
Tratar: 370-3113,

ESCORT - vende_se, super, ano 95

GLI, gas., marron met., ótimo
estado. R$ 8.900,00 ou troco por
outro de menor vaiar. Tratar: 9111- .

6209 cl Marcelo.

ESCO�T - Vence-se, SW,,4p, 97,
compl. Valor R$17.QOO,OO ou troco

por carro de menor vaiar. Tratar:
370-05810u 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 - Vende-se, 91, impecável,
prata. R$ 6.500,00. Tratar: 9102-
8213.

'

ESCORT - Vende-se, XR3, conv.,
89, compl., preto. R$ 5.500,00 +

flnanc, 9x R$ 170,00 fixas ou troca

por outro de maior ou menor vaiar.
Tratar: 370-7166, 376-2593 ou 370-
9747.

F-l.OOO - Vende-se, gabo estendida,
94, cinza, compl. Tratar: 376-1701.

F-l00 - vende-se, cabo Dupla,
turbinada. R$ 18.500,00. ótimo
estado, aceita-se + ou - valor ou
moto. Tratar: 373-3001 ou 9952-

7084 cl Mara - hor. ComI.

F-l000 - Vende-se, 89, perfeita.
Valor negociável. Trat�r: 370-9365.

F-l000 - Vende-se, 98, gas., compl.
(6 can.). R$ 21.000,00. Tratar: 371-
6164.

F-lOOO - Vende-se, 97, gás natural,
ar/dir., 2 bujões: R$ 25.000,00.
Tratar: 371-6164.

F-l000 - vende-se, 96, turbinada em

bom estado. R$ 18.500,00. Tratar:
275-1412.

FIESTA - Vende-se, 95, LO, 2P,
vermelho. Tratar: 311-4225.

'

FI ESTA - Vende-se', 01, 4p, modelo
novo, cl CD player e rodas esp, R$
15.000,00 à vista. Tratar: 9102-
8213.

FIESTA - Vende-se, 01, cl
20.000km, rodas liga leve, 4p,
branco. R$ 14.950,00. Tratar: 371-
'8116, cl Marlene.

F/ESTA - vende-se, 99, C/ass, c/ dir.
biar., 4p, branco, R$12.600,OQ.
Tratar: 9117-3580 c/Monique.

KA - Vende-se, 00/00, Gl, 1.0,
vermelho, gas. Básico. Tratar: 372-
0676.

LANDAW - Vende_se, 80, iQteiro ou
em peças. Valor a comb. Tratar: (47)
374-1935 falar cl Adelcio.
por moto, 84. R$ 2.900,00: Tratar:
9963-7968, depois das 18h.

BRASíLIA - Vende'se, 76, tiranco.
R$ 600,00. Tratar: 374-1103. -

BRASILlA - vende-se, bege, 77, bom
estado. Valor a comb. Tratar: 9955-
5884.

BRASíLA - vende-se, 80, pneus
novos, rodas esportivas, impecável.
R$ 2.000,00. Tratar: 9979-0605.

FUSCA - Vende_se, 78. R$
2.000;00. Tratar: 275-1817.

FUSCA � vende-se, 80, verde, gas.
Tratar: 9963-7641

FUSCA - vende-se, 76, branco, gas.
Tratar: 9963-7641

FUSCA- Vende_se, 77, 1.300,
branco, ótimo estado. R$ 2.500,00.
Tratar: 37Q-9190, cl, Porsírio ...

FUSCA - vendé:se,-79, branco,
ótimo estado. R$ 2.500,00 à vista.
Tratar: 275-3729, c/ CI,!udete, a

partir das 18 horas.

FUSCA - Vende-se, 63, branco. R$
980,00. Tratar:,9123-0513, cl Cris.

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

FUSCA - Vende-sé, 74, branco, em
ótimo estado. R$ 1.400,00 à vista.
Tratar: 373-0919, c( Lia.

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

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 dona, pneus socorro zero,
totalmente revisado. R$13.812,OO.
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, Cl 1.6, 88, prata.
Tratar: 371-5343.

GOL - Vende-se, 88, ótimo estado,
rodas 15, bino. Tratar: (47) 9105-
9172.

GOL - Vende-se, Cl 1.6, 89, cinza,
gas. Tratar: 99,05-2848.

GOL - Vende-se, Cl., 1.6, 89. R$
4.000,00 entr. e assumirfinanc. Tratar:

370-2146, cLOdézio.

GOL: vence-se, Cl 1.6, 92, branco,
gas. Tratar: 9903-2936.

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 - Vende-se ou troca-se por
maior ou menor valor, Cl., 1.6, 901
90, bom estado. R$ 5.200,00.
Tratar: 9104-7233, cl Armando.

GOL - Vehde_se, 83, motor BX. R$
2.500,00, aceita troca. Tratar: 372-
2402, cl Marcio.

GOL - vénde-se, 2001, 4p. vid,
trava, desb, cor chumbo, aceita-se

'1
+ ou - valor oumoto. Tràtar: 373-
3001 ou 9952-7084 cfMara - hor. '

ComI.

GOL - Vende-se, 83, motor AP, 1.8, _

alc. Bom estado. R$ 3.000,00,
aceita troca. Tratar: 372-2402, cl
Marcio.

GOL - Vende-se, 98, MI, verde. R$
:l,1.500,OO. Tratar: 9973-0229, cl
Iara ou Luiz.

GOlSPECIAl- Vende_se, 99, azul, c/
40.000km, 4 pneus zero, rádio, trava
carneiro, corta corrente, único dono.
Tratar: 9983-0957, cl Luiz.

GOL - vende_se, 83, BX, motor
prefeito ou troco por moto R$
1.500,00. Tratar: 370-8629.

GOL - '0ende'se, 95, ClE, 1.8. R$
10.000;00. Tratar: 9953-9966.

GOL S - vende_se, 83, álcool, bom
estado, R$ 2.500,00. Tratar: 9979-
9927.

GOL - vende-se, MI, 97, 8 v, verde

persoiiàlizado: R$ 11.000,00. Tratar:
371-72Ç0:;

Gat.F - Trô-c&sê, 95, GTI, compl., pÔ'r
carro de menor valor. Tratar: 273-1001.

'RE:NAULTSCENIC-'Vêh'de's'e:99', ,,-, 0383 ou 370-8622.
Rf 2iO; C0Jil1�I.I':verG'ê,;B$'J6':QOQí�>_:-': �;_' _

'- ;T:!aW:;370-830Eo��9?����,.;, ·",$-:H,,9NDA BlS- Vende-57, C 100, 01,-
•

,

-
- 'c'

_

-

vermelha, cl 2,500km.-
,

, AUTO-CROSS - Vende-se chassl 'WV" ..SY;ZUK�SWIST:- YençJ�ie.,_1.3, '94, ,-, R$'2.'99.0,00. Tratar: 37&0816 ou "_
apenas R$ 800 00. Tr�tar:"9975: �

�

- 2p',"brPlico;,c/�a�;'IJI!IIl�'çon1bi�W.· �"gfI6�i71o. ".

2522.
'

.

- . �: Tr$r: 371-7535,Ç>tl3.Jl:5855. ,"',:::C0 ,.;: _�
NX SAHARA - Vende-se, 350, 96,
àzul, R$ 4.250,00. Tratar: 99.62-

"

..
2826.
-----------_

..."

JOGO DE RODAS - Vende-se, aro
-'

16, marca BBS multi-furo, cl pneus,
<- Vãior R$ 1.200,00, Tratar: 9122-
.1157.

.

--·CBX 250 - vendê-ie: :j\�'i�;;� �::'." -._-,,-.
��--------

, . �00-}/2002. R$ _5:80Ó�-(),Õ +13 .' -·.:,��j,.LAI':ICHA. Vende-se, Marajó 16
.' ·'·prs$'t.açõell fix�s d�Il§:,:�5;Str.;..':' ?:_�m-o�'Or Eve�u?e 35, nova, completa."

'1
�r<;ltar: 373-0642',-cj'fJiJ,lejl;QIJ;': :,.�;;;:?tarót:,R$:8.700,OO"aceita-se troca.

'

,', ';"--:""T:<" ",
.'

-;-.,
" . :::' - ��-:r'rátar: iP0-2227 ou 9975,1804. '

:'�,. CBX.�O -' Vénde_se: ;-;; troca-se; ,:
'- '�';

,

.

I
lwi.ster. Tratar: 379-0'Í65,Mt. ..:' "'.MOTOR - Vende-se, poupa Yamaha,

� ':'coml &tMuriI0�:'_'" ":::'..".� '�0" !:'�''';"Q8�V. IJalorR$1.300 00. Tratar:

".
. ,:;.,:.:, .,.� .. ". " ::':'" -: � �

--""371-7035:
'

- I
,

"CcÍ-"vendé-Se, 01/Ó2::E�tiada R{
'-Cc�c_ "C_

'

l)2.500,00 + 27x R$ 81,00., verde. PAMPA OU COURIER - Compra-se.
-Aciiito moto usada, Tratar9952-;" .

Tratar: 9973-9292, cl Miguel. )70'84, c!,Marà.
' --

MERCEDES d CI 5 A' .i:-::,_.: ..:.: .... ',:" :"; ",:;,.,,, PINTURA, de para-chof1uefgrade e
.

- ven e_se, as e '

CC _ vende_se; S6'; cir'za·.' R$
-
__

. .

':'".- .<espelhos. Tratar: 370'3062. -. '.','jClassic, completa, 2000/2001,
baixa km, bancos de couro. R$

'; f.350,OO:Yratar. 999i�u:B'(· • .,.:_;�- i
�;

"

.

.

, -I
33.000,00. Tratar: 370-8336 oú ," ,

.;:;;. ':';�:
.

"::-� ,- -c· -;_; "": -

..
__,;:-:':� ,"PINTURA -.de tanque de r�otos. _ • I

9973-3560 clOsmar '

__'
.......",,c,q.;,véllgEts'!j, 01_�n1i:I'lg,'la,� ,c,_.",_Jratar: 370-3062. :

1,

. ,. ; tratar;',g104-4D48.
"

", ..., � ,

• ''', -;-:'<õ::;;; -'�Ff.
-e i-,:, ,�.'. :77''1':'''>.,''.:'' -�Z�-ó'WP'j(CARRO-Vende'Se .' IMUSTANG - Vende_$e,,GT Viii; ,�5:�; -�'";é4t:v�:;-ie:§�'tj�n ::��-'ii$;:��;,E;'�crãdsfà� cl controle, grÍitis 30

� _-:; �
conv., couro, banco, eletr.,. compro ' ,� -35cr.c:Xnii�fítfiéla-�sã(dô':3�il:t'!('-F\f.-iita:S:'Tratar 371-140;3, c7 Silvio.' '

Tratar 273-1001. -

"", .. :177�'.6liri{je'0'i!P�2e'tij".'I:1ij't'ãrr;'·""�
.

PEUGEOT 504 - Vende-se,9&. :.'
-: :::���i;�rif9����t(���t:(

diesel, branca. Tratar: 9975-2522.

----------,---.�"ÇG,-yende-se, 20,91, verd�.,:R�;:":'
PEUGEOUT BREAK - Vende-se, 981

.' ·:3;�O.O,OO'Jratar�3i.;'l-:Jd01,o1�L ::'::'::-'::'7::
99,1.6, 16V; 4p, vermelho, gas,;,�, -"-·:"iji:lõi2�7084 ClfV1á.,j;;n-õr.Coml,,:-C)'_ "','
Tratar: 372-0676.

.

".-
.

::-':
' , " •.-.; ':�L:,:"; .--':�.J:::':;"

-�--�--�-�'�.--"_
.

CC·TI'f.AN - Vende,se, �S;,'�zul �;;:
.•�,

PEUGEOUT - Vende;se ou troca,se', ."' metálica. Fi$:2.8n:O,OO:.l)lJ?!3� Il.$.<,·
por veículo, 95, pick-up 504, diesel, 118,bo. Tratàr: 9i11-5064:' t .'.- .�, '

branca, prato Caçamba, im�,e'Cãvel. .

'. "':" �: -:.�� ,1 ,,� ':.��. ,���::.���.:'::-'":;�;�.,.
Tratar: 276-3223 HC. CG"TITAN - Vendé,se;'OO; �_. :,;i::�"

Novo. R$ 3.300,00. Tríitar 215--
'--'

'0329.
".

BESTA - Vende-se, ,95, passeio. R$
17.500,00. Tratar: 275-2049-ou
371-9322.

BUGGE - Vende-se, 99, cor azul.
Valor' a comb. 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: 99'92-
6016 ou 373-0335, após 18h.

'

JEEP - vende-se Grand Cherokee
Limit Executive, 96/97, preta,

'

completa, turbo diesel intercooler.·
,R$ 60.000,,00. Aceita-se automóve:
de menor valor. Tratar: 370,8336 ou ','-

9973-3560, cl Osmar

LADA L1KA - Vende-se, 93, 1.6,
gas., 4p, carro vindo da Rússia. R$
2.000,00. Tratar: 371�238.

PUMA GT - Vende-se, 79, verde, .

fibra de vid. R$ 2.500,00. Tratar:
9952-6889.

PICK UP WlllVS - vende-se,
traçada com carroceria original, em
ótimno estado. Valor: 4.500,00.
Tratar: 276-0287 ou 276-0373.

TOPIC - Vende-se, 98, cl d.h.
Tratar: 9121-8610, cl Cleber.

TOVOTA _; Vende-se, Pick-up
Deluxe, 2.8, 97, gabo simples,
68.000km rodados, ar liga leve,
cap, de fibra, super inteira. R$

.

2'5.000,00, Aceita-sé 'carro até R$
12:000,00. Tratar: 373-Ú:���i::·:'.
TOV!>TA - Vende-sé, bandeirantes,
verde, 63. R$ 7.500',00. Tratar:
370-3244 ou 9112-4950.

TOVOTA - Vende-se, bandeirantes,
80, bege. R$ 11.000,00. Tratar:

.

370-3244 ou 9112-4950.
'

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

. 0813.

,RENAUlT- Vende-se, 1.6, Hatch:
97/97, impecável, compL + rodas

'

liga leve + aerofólio. R$ 14.500,00
(partic.). Tratar: 9973-8580.

\

SUZUKI- Vende-se, 76,'vermelha,
motor, caixa e pintura novas,

Tratar: 370-1724 ...
F.:4QOO � Vende-se, 74, c/'baú,
azul, ótimo estado, alarme e trava

eletr. R$ 15.500,00. Aceita-se carro
menor valor na troca. Tratar: 372- XR 200 - Vende-se, R$ 500,00 entro

03910u'9965-8875. :: • + :42x R$186,OO. Tratar: 370-5651;
.. _ '.' .".' ""

�

..

, �.;:� ,: �; ti Antonio.
MERCEDES:1Ú'a '-�ii:rtde:se).87� '__., ,._-_'�._.'

-,-
_

,

, c/,êi.h:; rodear, ótim-oo'e'stado ãe XT 600 - Vende-se, 97, branca, a
conservação, R$ 20.e�<?,9Q: :.::,_._--� rnarsnova da cidade. Tratar: 9953-
Trcat!lr. 37.0,';2'3'.:a::

_«

-, -, •.
-- �':;;'::;'26'+7- cl sarrúr .

--

.: ·;A;I-N��O'P��_-," VE1h-:�:���'�;�. - �-'
.

.- t, '., ',-1;-

. 95, ç,Qrríde,aú. J.Últa�r9gn·-�i2Ó�J.��YI,JR -vende-se zoot. vermetha-c/>
,o -o� 370-2261. _

.. '_
_ '" '" M _. 2.g00km. R$ 3.600,00. Tratar:

, --

<, �-_, , '<L. . Tratar: 373-3001 ou 9952-7084 cl

30.8 , " ' " ·,m
"

*'

.

Mara hor. ComI.

ÇB459-,Vende_se,TR, 87, bor�ô,
'

;·s(Jper'c.dnServada� R$.2.7UO,Ob·.·�:"
-:fratar: g979-0605. .-u _, ..

,

CB H'ONDÀ 400 - Vende-se, 33.
Valor 1.800,00. Tratar: 9121-5180r
cl Jalson.

• ,.

CÂPOTA DE FIBRA - Vende-se,
para Pick-up Peugeout 504 D.
Tratar: 9953-9966.

CAPOTA DE FIBRA - Vende-se para
couríer, nova. R$ 400,00. Tratar:
376-1289.

'

CBR 450, Vende-se, 91. R$
7.5pO,OO ou flnanc, deJ'1$1.500,OO

,

entrada mais 36 vezes-Rê 213,1,8, o:.
, Tratar: 9111.5064,'

CA�RO DO ANO � Compra-se,,95
pI frente, 4p, compl., preferência
flnaclado. Tratar: 371-0695.

CBX 200 - vende-se ou troco, cl
- 9.000km. R$ 2.800,00,1-'

' QQMPRA-5E- Carro 1000, financ.
prestações, àceita-'se'moto'dê" '''', ,-- CI entrada até R$ 2.000,00,
menor valor. Tratar: 373-1580.,:

-'." "--_., assumir financ. Tratar: 371-4495, cf

'. ',�:' , :, __ ,.: "�.::�.,,�,!rcelo.
CéX�t)O-Ven�:se;-oo, prt'!ta:''''' ,�=.,-.,�,-.--------�-

" 'valoriiegoci$veL TrátaY:' 373-�580, CONSERTO - peças em fibra de

ciMarli:' "'-,�-.., --'
'

.

vidro. Tratar: 370-3062.

,Cp)( 200 - ano 98. R$3.800,OO
·{inanc. Tratar: 373-3001 ou 99'52-

7084<:1 Mara - hor. CQ�1.

HONDA - Vende_se,ou trQIÍa-se, /, • ,

,- -!,+X4.QQ Fal.con, 00: Tr-ãtat;il97& \r;-;;::�\:
'.r " �- �I,�'� ._;.;?" ..::: .' ... -:'"..:� _:

.. \t-� _��T

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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servsçes
I;)Qs I �UPOSGERÁDORES DE ENERGIA

_� Venda 'locação 'Conserto 'Montagem

(47) 371-94211
Trabalhamos com' vendas e consertos: 99S2- :l�3.8* Motores Estacion4rios * Motossera ""----------'

* lava Jato * Rocadeira * Assistência 24hs* Aspirador * Mótobombas .. .

* Compressor, etc... * Entre outros... www.lrmaqumas.qb.net
R. CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1651 - Centro - Jaraguádo Sul

Irmáquinas Indústria
e Comércio Ltda. - ME

Rua Reinoldo' Rau" 806, sala 4 -

Centro - Jaragàá do Sul - SC

DALTEAAA LIMPA POSa.A

- OrfQmento sem ca,mprõmisso-
t Limpeza de fosses;

I

•

e\I .

'

* Desentupimento de canos, "

.

,

,

pias, banheiros e caixa de gordura; ,

'

'" '

* Serviços gerais de desentupimento.
,* Encanamento de rede de esgoto.I

f

, Fone:. (47) 370-0778
Rua Urubici, 1027 -lateral da José picolli-lole 31 - EstradaNova - Jaraguá da Sul

�
. ,

diversos

ANTENA CELULAR RURAL -

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

AQUECEDORES (2) - vende-se, a
gás. Tratar: 9992-7162.

AR-CONDICIONADO· Vende-se, )
eletrolux, 12.000btus ou troca-se

.

por outro 1.500btus. R$ 300,00.
Tratar: 9979-0605.

ARMÁRIO - Vende-se, c/ 2p
fechado, R$ 150,00. Tratar: 370-
0236 ou 9973-308à ou Av. Barão .

do RioBranco, 320 - si 4.

ARQUIVO DE AÇO - Vende-se, c/
4 gav., R$ 80,00. Tratar: 376-
0236 ou 9973-3080 ou Av. Barão
do Rio Branco, 320 - si 4.

ARRECADO roupas e brinquedos p/
crianças carentes e para os índios
do Piraí. Tratar: 371-7341.

ASPIRADOR - Vende-se,
profissional p/ lavar estofamento.
Tratar: 9992-8489.

ASSADOR DE CARNE - Vende-se, a
gás. R$ 150,00. Tratar: 3714547.

BALANÇA ELETR. - Vende-se,
marca Toledo, 100kg, em bom
estado. R$ 650,00. Tratar: 371-
4497.

BANHEIRA - Vende-se, de
hidromassagem cornpl., sem uso,
nova. R$ 1.000,00. Tratar: 9102-
0356.

BANHEIRA HIDRO. - Vende-se,
nova, cornpl, p/ instalação. R$
750,00. Tratar: 371-4497.

)
BARCO DE ALUMINIO - Compra-

,

se, motor l\5hps � carretinha.
Tratar: 275-2277 ou 9102-4424,
c/ Élio.

BATERIA -vende-se, Dolphin azul
marinho em ótimo estado e um

microfone sem fio. Tratar: 372-
4402 C/ Sérgio.

BARCA-vende-se p/tingimento
de malhas p/ 200kg. Tratar: '

Recado c/ Adão 9992-0233 ou

9125-1426 é/Elisa.

BASQUElE - ven'de-se, tabela
infantil c/ base. R$ 150,00. Tratar:
370-1973 ou 99,\5-1299. c/ prof.
Ademar.

BARCO MIRAGUAIA - Vende-se,
5m de alumínio, c/ partida elét., c/
.motor Jonhson 30hp, 91, c/
carretinha. Valor a comb. Tratar:
376-1827 ou ,370-4095.

BASSET - Compra-se, filhote
fêmea, pura. Paga-se até R$
60,00. Tratar: 371-64;:5,falarc/
Jó.

BATERIA DE CELULAR E

,CARREGADOR NOKIA - Vende-se.
Valor a combinar. Tratar:.9121-
2362, c/ Joilce.

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

Tratar: 370-9228, c/ Rosane.

BICICLETA - Vende-se, barra
circular, seminova. R$140,00.
Tratar:275-3440, c/ Luzia.

BICICLETA - Vende-se, PRO-X,
cornpl. nova. Valor a comb. Tratar: "
373-1775.

\
BICICLETA BWX - Vende-se ou

troca-se. Tratar: 371-7060.

2 FOGÕES - Vende-se, Brasternp, 6
bocas

( BEBÊ - compra-se bebê conforto.
a comb. Tratar: 37,1-9435, c/ Zaira. \ Tratar: 273-0225. \

I

ACADEMIA ATLETIC - Vende-se,
2001 e esteira elétrica atletic. Valor

ALUGA-SE - qtos p/ pencionistas.
Valor a combinar. Tratar: 373-

'3164, c/ Luzia. J

BOXER - Compra-se, cachorro,
máximo 4 meses. Tratar: 275-1135
ou 3704775.

CADEIRAS r: Vende-se, 4, I

estofadas fixas, R$ 100,OÔ. Tratar:
370-D236 ou 9973-3080 ou Av.
Barão do Rio Branco, 320 - s14.

CARTUCHO - Compra-se, vazio de
"

impressora. Tratar: (45) 9965-
6980. '

CARRINHO DE BEBÊ - Compra-se,
usado. Tratar: 276-3022.

CELULAR - Vende-se, Ericson,
pronto. Tratar: 9121-2362, c/
Joilce.)

,

CELULAR - Vende-se, GC 500W,
pré-pago, seminovo, c/ carregador
e NF. R$ 180,00. Tratar: 371-
7061.

CELULAR - Vende-se, Tin. Nolkya,
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.

CELULAR - Vende-se, LG modelo,
LGC 500W, semi-novo, c/
êarregadore n.f. Tratar: 371-7061
ou 9902-6185, c/ Roberis.

CERCADO PARA BEBÊ - Vende

se, R$ 160,00. Tratar: 370-1973
ou 9975-1299, cj Prof. Ademar.

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. I

COMPRESSOR DE AR - Vende-se,
5,;2 peso R$ 300;00. Tratar: 370-
8615.

COMPUTADOR - Vende-se, 486 +

impressora HP 6000. R$ 900,00.

CORREIODOPOV07 I

Tratar: 370-8615. em Joinville, estantes, mesas c/
cadeiras, estofados, etc. Tratar:
(47) 453-1023 ou 3025-4549.CONJ. DE MÓVEIS - Vende-se p/

comércio, seminovos,juntamente c/
toda linha de roupas masculinas,
femininas, infantis, moda íntima e
bijouterias. Valor a combinar. Tratar:
370-5518, c/ Paulo.

FAX - Vende-se, Panasonic,
excelente estado, manual em
portugues. R$ 300,00. Tratar:
371-4497.

CONCHA - vende-se, para retro

escavadeira. Tratar: 9992-7162.

FILHOTES - Doa-se, de cachorro.
Tratar: 370-8882, c/ Salete.

CONSÓRCIO - Vende-se,
contemplado, carta de crédito de
R$ 3.420,00 .. Vendo por R$
1.200,00. Tratar: 373-2887, c/
Elio.

/ FILMADORA - Vende-se. Tratar:
'<, 9121-2362, c/�oilce.

FILMADORA - Vende-se,
Panasonic M2000. Tratar: 273-

0885, cz Joel.
'

COLEÇÃO DE SELOS - vende-se,
comemorativos do Brasil, completo
por selos, por blocos e selos de
blocos. De 1900 a2000.Tratar:
371-9543 ou 9973-8747.

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

DISC MAN AIWA -t Vende-se,
ótimo estado. R$130,00.
Tratar:370-7866. .

FOGÃO - vende-se, auto-lírnpante,
marca Aquarium, 6 bocas.Tratar:
372-2955.

DISK MAN - vende-se da marca

Sony, semi-novo. R$110,00.
Tratar: 370-7398, c/ Plínio.

GALPÃO - Vende-se, estrutura
metálica, montado e coberto. Melhor

preço da região. Tratar: (47) 997.5-
2825, c/ Silvio.

ESCORREGADOR - vende-se, p/,
playgrund. R$ 250,00. Tratar: 370-
1973 ou 9975-1299: cfrProf.
Ademar.

GALPÃO - Tenho para alugar, na
Rua Erwino Menegotti, 1190', aprox.
100m2- R$ 250,00. Tratar: 9992-
4682.

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

GALPÕES - Aluga-se, 2 galpões, na
Av. Pref. Waldemar Grubba, Tratar:
37O-D422.

ESTEIRA - Compra-se, ergométrica.
Tratar: 370-8381. GANGORRAS - Vende-se, R$

120,00! Tratar: 370-1973 ou

9975-12�9, c/ Prof. Ademar.ESTEIRA ELÉTRICA - vende-se,
Atletic, em ótimo estado. Valor a
comb. Tratar: (47) 9119-6969. GELADEIRA - Vende-se, semi nova,

3201:'R$ 300,00. Tratar: 370-
}0464.ESTOQUE DE LOJA - Vende-se,

DATA T>RAINING
CE:NT"C DE: QUALIFICAÇÃO P"CFI9SIDNAL

Estágio em Parteria
Devido a alta qualidade dos alunos encaminhados

,às empresas em 2001 através do serviço
de "tncamlnhamento ao Emprego" da DATA TRAINING,

a MR.MICRO firma uma parceria onde o melhor \

I aluno do curso de 2002 em

MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR
.

terá ESTÁGIO GARANTIDO.

E então? Vai perder esta oportunidade?
Vem para � DATA TRANING!!!

�����UA�I�e��FI��N�
�©J(WJÜ V/©Q;\� @(9@;�""@1 (1JJfJ'íJi) UlJill1JJlfi)(9]@ <fl)@ �Q)@lf\!lJlJrru�©.l&l@1@§�

, "-

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1085
Centro - Jaraguá do Sul/SC

Tel.: (047) 371-2551

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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GELADEIRA - Vende-se, tipo
frigobar 120L, p/ embutir. R$
260,00. Tratar: 370-0464.

GRADES PARA JANELA -

1.80xl.50. R$ 70,00. Tratar:
9903-7156, c/ Paulo.

IMPRESSORA - Vende-se, 2,
Epson LX 300. R$ 300,00 cada.

Tratar: 9973-8929.

IMPRESSORA DE CHEQUE -

Vende-se, várias opções de
consultas, nova. Tratar: 371-7842,
c/ Edilene.

IMPRESSORA DE CÓDIGO -

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

ISOPOR - vende-se, 135m2 p/
isolamento. Tratar: 9992-7162.

JETSKY YAMAHA - Vende-se,
sentado, 91, c/ earretinha. R$
4.000,00. Tratar: 9902-0348, c/
Eduardo.

KIT COZINHA - Vende-se, balcão
c/ pia de inóx, paneleiro americano
eompl. e mesa c/ 4 cad. "ratar:

372-2332, após 17h. R$ 450,00.

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

LAVA JATO - Vende-se,
profissional, da Porta técnica,
trifásico, 2.200 libras de pressão.
Tratar: 9992-8489.

LAVADORA - Vende-se, Vila Lenzi.
Tratar: 275-3937.

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

LUSTRE (2) - vende-se. Tratar:
9992-7162.

MÁQ. DE'COSTURA - Vende-se,
1 reta industrial Gymsi, R$
450,00. Tratar: 371-4497.

MÁQ. DE COSTURA - Vende-se,
reta, industrial, 3 meses de uso:

R$ 800,00. Tratar: 370-7963.

MÁQ. DE COSTURA - Vende-se ou

troea-se;marea Closley, antiga.
Tratar: 371-7060.

MAQ. DE FAZER SORVETES -

Vende-se, italiana, modo 2001, 3
anos de garantia. Aeeita-se carro
no nego Tratar: (47) 379-1119 c/
Ailton ou 379-1868, c/ Dalila ou

'

Marco.

MÁQ. OVERLOQUE � Vende-se, c/
7.500 pontos, marca Yamata. R$ ,

900,00, aceita-se televisor no nego
Tratar: 370-1134.

MÁQ. COSTURA - Vende-se,
, industrial + acessórios, estoque de
fios. Neg. Tratar: 273-6012.

MAQUINÁRIO - Vende-se, Epson
1500 A3, ploter de recorte, boca
de 25, mesa de vidro, estante
reguláveLPreço deocasião.
Tratar: 370-9172 ou 9975-0102.

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,
2xl, 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/ AI<Jeu.

MESA DE TALHAÇÃO -vende-se,
nova, medindo 7 metros. R$
700,00. Tratar: 371-4497.

MESA DE SINUCA - Vende-se.

Tratar: 9992-8489. Valor a comb.

MESA TÉRMICA - Compra-se,
seminova, estamparia manual.

Tratar: 910:?-7559.
_

f.

MOVEIS - Vende-se, de
lanchonete. Tratar: 9121-2362,
c/ Joilee.

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

Valor a cornb, Tratar: 371-0452.

PAPELARIA - Vende-se, por
motivo de doença. R$ 4.000,00.,
Somente esta semana. Tratar:

9112-8708.

PAPELARIA E BAZAR - Vende-se.

R$ 5.800,00. Aceita-se carro no

nego Tratar: 9112-8708.

PERSIANAS - Vende-se, R$
90,00. Tratar: 370-0236 ou 9973-
3080 ou Av. Barão do Rio Branco,
320-sala 4.

PNEUMÁTICO-vende-se, p/
Truek. Tratar: 9992-7162.

PINTURA - Fazemos pintura em

móveis (pátina, deeapê, etc.).
Tratar: 9905-2929 ou 275-2229.

PIT BULL - Vende-se filhote.

Tratar: (47) 9996-2525 ou 633-
6565.

PIA INOX - vende-se cuba c/
1,20m. R$ 20,00. Tratar: 371-
1495

PLAY GRAUND ESCORREGADOR
- Vende-se, R$ 250,00. Tratar: ,

370,1973 ou 99'75-1299, c/ Prqf.
Ademar.

PRANCHA - vende-se para alisar o

cabelo, marca Arno. R$ 50,00.:
Tratar:376-3062. c/ Elaine.

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

PORTÃO DE FERRO - Vende-se,
3,20 x 60. R'$,100,00. Tratar: 371-
9431, c/ Narana.

PRATELEIRAS '- Vende-se, 13
gôndolas novs, cor branca,
disponíveis em vários tamanhos.
Tratar: 371-7842, com Edilene.

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

9973-3080 ou Av. Barão do Rio

Branco, 320 - sala 4.

PRATELEIRAS - Vende-se, ideais
para lojas, de vidros e gôndolas c/
5 e 6 divisões. Novas, e/3 meses

de uso, ótimo estado. Tratar: 371-
7842.

PRATELEIRAS;- Vende-se ou

troea-se por carro, p/ loja de

qualquer natureza. Gôndolas c/
3m cada e várias c/ vidro. Neg. R$
6.000,00. Tratar: 370-7398, c/
Mágnes.

PRECISA-SE - de moça p/ dividir,
apto mobiliado. Tratar: 372-0984
ou 371-8254, c/ Lia ou Irene.

PRECISA-SE - de moça p/ dividir

apto no centro. Tratar: 371-5824,
371-7631 ou 9962-7692.

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

PROCURA.sE - quitinete mobiliada
na região central. Tratar: 9103-

5199, c/ Marcelo.

PROCURO - pessoa do sexo

masculino p/ dividir apto no centro.

Tratar: 275-2130 ou 9112-0509,
c/Carlos.

P(,AY STATION - vende-se, com 2'

controles, 1 normal, 1 analógico, 1
memory eard, 25 cds na caixa. R$
250,00. Tratar: 9118-6126 c/
Elvis:

QUITINETE - Procuro para alugar
ou dividir, urgente. Tratar: 370-

�006 ou 9101-8863, c/ Fábio.

RACK HOME OFFICE - Vende-se,
R$ 400,00. Tratar: 370-0236 ou

9973-3080

ou Av. Barão do Rio Branco, 320-
s14.

ROUPAS DE BEBÊ - Vende-se,
roupas usadas, em bom estado, de
O a 6 meses, para meninos e'

meninas. Tratar: 370-9228, c/
Rosane.

RODAS (4) - Vende-se, originais
para Voyagen. Tratar: 9992-7162.

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

SERRA - vende-se circular c/
bancada. R$ 100,00. Tratar: 371-
1495

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 inf. e escolas de ed.
infantil. Tratar: 370-3623'ou 371-
5006. '

SOFÁ-CAMA-vende-se, excelente
qualidade espuma 28, madeira
tratada, novo, saldo de estoque. R$
340,00 cada. Tratar: 370-6512.

Rua São Bento do Sul, 55 • Bairro Jaraguá Esquerdo • CEP 89253-250 • Jaraguá do sul- SC.
.

CNPJ 03.321.471/0001-90 -Inscr. Municipal 22336-1

SUPER NINTENDO - Vende-se, c/
2 controles e 3 fitas. R$ 100,00. '

Tratar: 376-0081, c/ Emerson.

\

SUPER NINTENDO - Vende-se ou

troea-se. Trata�: 371-7060..

TABELA DE BASQUETE - Vende

se, infantil, e/base. R$150,00.
Tratar: 370-1973 ou 9975-1299,
c/ Prof. Ademar. ,

TEARES - Vende-se, 1 fukuarama

p/ moleton e 1 sehikibin p/ meia
malha, c/ menynguer. Tratar: 371-
6490, c/ Luiz.

TEAR CIRCULAR - Vende-se. Tratar:

376-1933 ou 376-2228, c/ Arnaldo.

,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.'

TíTULO PATRIMONIAL- Vende-se

, Soe. Aearaí.. R$ 300,00. Tratar:
9967-9864.

TíTULO BAEPENDI- Vende-se. R$ (VIDEOGAME - Vende-se, Play
280,00. Tratar: 370-2107 ou Station, 17 CD's. R$ 350,00.
9967-9601, c/ Miriam. Tratar 370-7866.

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

TOLDO - Vende-se, semi-novo. R$
100,00 nego Tratar: 370-9005.

TROCA.sE oficina de tornearia + gol
95 por caminhão. Tratar: 371-

VIAGEM PARA APARECIDA DO NORTE
.

E CAMPOS DO JORDÃO.

Saída: 15/03/2002 às 18 horas
Retorno: 17/03/2002 às 22 horas

Interessados entrar em contato' pelo
telefone 372-3156, c/ Bárbara.

Rua Irmão Leandro, próximo viaduto -

Vila Lenzi.
Vator da passagem .: Hotel

R$ 130,00 - pagamento parcelado.

TV - Vende-se, marca LG, 20 pol.,
somente 2,meses de uso. Valor

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

UíSQUE CHIVAS- Vende-se, llitro, 12
anos. R$ 60,00. Tratar: 9122-9867.

VESTIDOS DE PRENDA - Vende

se, azul, c/ mangas eomp. e um
marron, c/ mangas curtas, de seda.
R$ 80,00 cada. Tratar: 9103-9893
ou 376-0168 (ree.).

VENTILADOR INDUSTRIAL -

vende-se, 2 com ótimo preço.
Tratar: 9992-7162.

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

VIDEOGAME-Vende-se, rnega drive III,
novo, na caixa" c/ 2 fitas. R$ 80,00.
Tratar: 275-0134, c/ João, após 18h.

VIDEOGAME - Vende-se, nintendo
64, c/ jogo, memory eard e 2 eontr.

Valor nego Tratar: 370-9005.

VIDEOCASSETE - vende-se, marca
Philips, 6 cabeças, último
lançamento. Valor negociável. Tratar:
373-1036.

VIDEOLOCADORA - Vende-s�, c/
grande acervo de fitas na Vila Lenzi.

Aeeita-se carro ou imóvel. Tratar:
275-3937.

�nl·I()'N·202 Y
,

.

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

Para anúnciar 'ligue: 371-1919

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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. OORMITÓRIOS, COZINHAS, ESTOfAOOS
E MUITO MAIS PARA SEU LAReele

VOCÊ ENCONTRA AQUI!

MÓVEIS
GOMES

,
I

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

I.
S 372-0002

Mania de Vender Baràto

lavadora 4 Kg
c/ timer, Pop Tank, Mueller,

À Vista R$ 179,90

, Cozinha JB
cl Paneleiro

, e Cristaleira

pi Cerejeira
À Vista R$ 329,90 Mesa Zamarchi

1,60 Padrão Mel/Imbuia

9x53;5
Total: RS 477,45

.

9·30;2
Total: R$ 274,68

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

,

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

Fogão Mille, 4 Bocas

.Dako, Auto-Limpante
À Vista R$ 179,90

9·30;2
Total: RS 274,68

Cadeira Zamarchi
Padrão Mel/Imbuia

'"i 9:°
I '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSIMais TERÇA-FEIRA, fevereiro de 2002

CIRURGiÃO-DENTISTA
Especialista em Prótese
Dr: AlÁ'" f. O.0r"ío-'OO"Y"�
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804
E-mail-drair@netuno.com.br

--

ENDOCRINOLOGI,A
Dr:V� lvIet-vcelo-Webev SÜVw

Fone/Fax:'275-3786 - Sala 801

ENDOCRINOLOGIA
Dr: CLeNey!OWS�

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

. CIRURGIÃ;"DENTISTr'::PERIODON'TIA_""""
'OVCl<C�T�

Fone/Fax: 371-87�13,;:2alaZ0-?

Rua Guilherme Weege, 50 - Jaraguá do Sul - se

,

CEDRO MOVEIS
* Cozinhas

Planejadas;
* Mesas e

Cadeirf!s;
,

* Estantes e

Sofás;
* Dormitórios;
";Artigosde
Decorações.

Orçemento sem

._compromisso

(47) 376-0679
Rua Exp. Gumercindo da Silva, 161 - Centro

(ao lado do Hotel Itajara) - Jaraguá do Sul - se

r� PERFLEX

" I

I - Persianas - Vidros temperados
- Box para banheiros - Cercas

'

- Esquadrias '- Portões

Av. Pref. Waldemar Grubba, 1839, Vila Lalau

IMFI Madeirei�a FIÓrida 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

Engcnhartc Pinturas Ltda

Loja das Tintas Regina
(47) 275-1830 -175-4102 '

Tudo para pinturas comerciais. e residenciais
Rua Max Wilhelm, 43 - próximo Hotel Etalan - Centro

�����
PLANOS DE SAÚDE

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

(47) 371-3512
Rua Walter Marquardt, 130 - SL 01 - Vila Nova - Jaraguá do Sul - se

J2J
acompanhantes

LTIVE COGUMELOS
A IMJ3R,iIN"IMiNTOi
S1;ÊNCIA TÉCNICA PER,SONALIZADA

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

R$130,OO o Kg.

75-6271.

ALEX E RAQUEL - para eles, elas Tratar: 9903-7135.
e casais. Tratar: 9953-3540.

IARA - sexy, sapeca e atrevida.
ALEXIA - casada, mas safadinha. (47) 9995-7121.
(47) 9961-8518.

MAICON - Moreno, 1.80, 78kg,
ANE - doce e sexy, oom 20 anos, corpo sarado. Tratar:
acessórios. (47) 423-1856. 9905J4668.

----�--------�-

DOUGLAS - Moreno claro, \.75, ROGÉRIO - 29 anos, loiro fogoso,
80kg, corpo elegante, disponível. atende elas e casais. (47) 9119-3509,

ESQUADRIAS
DE ALUMíNIO
'E MOLDURAS

�ua melhor' opção de pr'azer'
�t"''''�'�C't1f.c 2.4 �;rA5 ,

Atendemos E!es, Elas e Casais

Oespedidas de Solteiro,

massaBeits er6ticas
F"ON E: (47) 999'1-8568
Jaraguá do Sul e região Jhony .

Rua João Butschardt, 855 - Cehtro (j�ntQ ao trevo principal) - Guaramirim - SC

2.
'7
,5

QUER FAZERMaisNEGÓCIOS?

CLASSIMais
OS CLASSIFICADOSMais
PROCURADOS DA REGIÃO.

:3
5
4-
"7

� \

��0�
,� �

* FRANCESA MONTEIRO
* ESMALTADA� MON,Ellt'O

,,"""" �"
* ISOLANTE TERMICO �'

* ROMANAS
* GERMÂNICA

arquitetura
design

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, ,474

372-2063/9987-8562
Av. Pref:Waldemar Grubba, 2473

CORTINAS - PERSIANAS - DECORAÇ6ES

�

Cortinas - Colchas - Edredons - Almofadas Prontas e Sob medida
Persianas: Verticais e Horizontais e Micro - Acessórios de

Mad,eira e Dourados Tecidos Nacionais e Importados

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

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

MÃos À OBRA! /

P. CLAUDIO HERBERTS

Este é o tema da IECLB (Igreja Evangé
lica de Confissão Luterana do Brasil)
para 2002.' Sugere a necessidade de.

construção ou de reconstrução. Muito

embora possa caracterizar uma ordem a

sua forma imperativa de expressão, o

tema quer mesmo é convidar, animar no

sentido de: "Coragem você, vamos lá!"

Por seu caráter abrangente, "Mãos à

obra!" convida à ação construtiva da

própria vida, na família, na comunidade

e na sociedade. Antes, porém, é preciso
. considerar que Deus nos serve primeiro.
Seu amor por nós antecede a qualquer
iniciativa nossa. Aliás, é o amor de

Deus que nos liberta na direção do pró
ximo, abrindo para novos tempos.
O ato de construir ou reconstruir a vida

nos diferentes contextos é tanto uma

necessidade quanto uma possibilidade a
.

partir do amor de Deus. Importa perce

ber onde é preciso e mudar onde é pos-

sível. Assim cabe indagar: como está sua

vida na relação com Deus e o próximo?
Como está a saúde do seu casamento e

convivência familiar? Como está sua

participação na comunidade eclesial? E

na sociedade civil?

"Mãos à obra" para a missão, de modo

especial, é um convite para "levar o

Evangelho a toda criatura"! Pode come

çar com o simples convite para partici
par do culto, mas não pára nisso. "Mão à

obra" também significa testemunhar em

palavra e ação do que Jesus Cristo 'repre
senta em nossa vida. Isso nos remete à

participação solidária na Igreja e na so

ciedade. Assim as pessoas cristãs têm

por dever de compromisso lutar po� va

lores éticos e justiça social em degrada
ção nos tempos atuais.

"Mãos à obra!" Anime-se a agir como

resposta de gratidão ao imenso amor de

Deus por você!

�rculo
Italiano

CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA
J

Agradecemos a todos que colaboraram e assim permitiram, que possamos concluir a construção da
nossa Sede Social e Cultural.

O sorteio foi sábado, dia 23-02-2002, pela Loteria Federal, sendo que a centena do 1° Prêmio foi a de
n.? 457, e o grande ganhador o Sr. Jair Pasquali.

.

Parabéns ao vencedor e a todos, mais uma vez, "Tante Grszie"!

JANTAR - ENCONTRO MENSAL
Sabemos que todos estão saudosos do nosso tradicional encontro de final do mês. Além de rever os

amigos e cantar uma boa música, vamos ser sinceros: comer aquela gostosa comida feita pelos nossos

"mestres cozinheiros".

Agende: Dia 22 de março, a partir das 19:30 horas, no Salão da Igreja Nossa Senhora Rainha da Paz,
na Vila Nova.

. .

Ingressos a venda com a Diretoria, Coral e na Floriani Equipamentos para Escritório, fone 275-1492.

Não perca! A primeira do ano é sempre a melhor.

NOVA DIRETORIA E CONSELHO
Breve teremos novidades. Dia 22-03-2002 teremos a eleição e desta

vez, teremos mudanças na direção do Círculo Italiano de Jaraguá do
Sul. Certamente, tudo para aumentar o bem estar dos amigos que
nos apoiam e que também poderão tornar-se associado do Círculo.
Maiores informações de como tornar-se sócio e colaborar com o au

mento das atividades, principalmente culturais, é só ligar para o

fone: 370-8636 e falar com a Secretária, Sra. Arlete Murara.

DEVANIR DANNA
Presidente do Círculo Italiano de Jaraguá do Sul

FLORIANI
ADVOGADOS

ASSOCIADOS I SC

Rua Reinaldo Rau, 86 sala 7 -

Centro - Jaraguá do Sul" SC

Relações Públicas - 373-0091

HOMENAGEM ÀS ALUNAS ...

21/FEVEREIRO /2002 -, REUNIÃO FESTIVA com ho

menagem às três alunas que completaram o educandário médio

em nosso município com as melhores médias de notas,

Na última quinta-feira (21/02), nas dependências da Sede Re

creativa do Diana, o Rotary Club de Guaramirim, através de sua

presidência e diretoria da Comissão de Serviços Profissionais,
promoveu sua HOMENAGEM TRADICIONAL aos melho

res alunos formandos do 2° Grau do educandário guaramirense.
Trata-se de uma homenagem que vem sendo prestada há cerca

de 35 anos, muito embora, há poucos anos estendeu-se tal ho

menagem aos três colégios existentes em Guaramirim, tendo em

,

vista a ampliação para o curso médio por parte dos mesmos.

As três alunas homenageadas foram: ANDRESSA

CAROLINE VAILATI do COLÉGIO LAURO

ZIMMERMANN, CRISTINA SCHORCK do COLÉ�IO
ALFREDO ZIMMERMANN E DULCE MICHELUZI

do COLÉGIO SÃO PEDRO. Além destas ilustres convida

das acompanhadas de seus pais, estiveram prestigiando também

a homenagem, o Prefeito Municipal, Sr. Mário Sérgio Peixer e o

Secretário Adjunto da Secretaria da Educação do Município de

Guaramirim, Sr. Sandro Albano. Nesta oportunidade o Rotary
Club de Guaramirim manifestou a satisfação em homenagear
três jovens moças que durante todo o período escolar médio não

poupatam esforços no sentido de galgar posição tão privilegiada
no meio escolar, muito mais agora, em tempos que demonstram

cristalinamente, como divisor de águas, a perspectiva de todos

aqueles que estudam como vocês. Parabéns estudantes!

POR QUE SER ROTARIANO?

AUSÊNCIA DE "CRENÇA OFICIAL" ...

Em Rotary não existe apertos de mão diferenciados, politica
gem, rituais ou encontros secretos. Trata-se de uma Sociedade

aberta, em homens e mulheres professam a mesma fé: AJUDAR
O PRÓXIMO.
----------------------------------------

. .

PARA REFLETIR.'..

"MUITAS PESSOAS MULTIPLICAM SEUS MALES

PORQUE VIVEM LAMENTANDO O PASSADO, PREO
CUPANDO-SE COM O FUTURO, EM VEZ DE VIVER O

PRESENTE".

!,-llTabelionato"

de Notas e

Protestos de

Osnildo Bartel
.. 373-0404

Rua Réinoldo Rau, 61 - sala 1 e 2

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Q. QUE SE FALA NO S'ENADO
APROVADO O FUNCIONA- Vale da Eletrônica, de
MENTO DE EMISSORAS. Santa Rita do Sapucaí
DE RÁDIO - O Senado (MG), e MR Radiodifu-

aprovou decretos
/

legislativos autorizando
o funcionamento das

seguintes emissoras:

Associação Comunitá

ria Artística e Ecológi
ca, de' Planalto (BA);
Associação Cultural e

Comunitária, de

Jaguariúna (SP); Funda
ção Cultural São Fran

cisco, de Itaúna (MG);
Associação Comunitá

ria de Radiodifusão

são, de Codó (MA). Os
decretos agora vão à

promulgação.
Na Comissão de Edu

cação foram aprovados
19 projetos de decreto

legislativo que autori

zam o funcionamento.

De Santa Catarina está

a Rádio Itapema FM,
em Florianópolis.
"JORNAL DO SENA

DO", edição 1.334,
página 12.

MEM DE SÁ E.oS FRANCESES (177)

Nomeado governador-geral do Brasil em 1558,I

achava-se Mem de Sá em 1560 na Bahia, sede
do governo, quando recebeu ordem de seguir
imediatamente com rumo ao Sul, a fim de desa

lojar os franceses que se haviam instalado na

baía do Rio de Janeiro.

Não obstante a modéstia dos recursos de que

dispunha, embarcou, como lhe mandavam do

Reino, levando apenas 120 portugueses e 140

índios. Venceu, porém, o inimigo, desalojando-o
da i I ha que ocupava, no centro da baía. E era já
vitorioso, que o governador-geral escrevia para
a Corte, informando à rainha reqente, D.

Catarina:
- Eu me pus logo prestes o melhor que pude, .

que foi o pior que um governador podia.

JM DE MACEDO - \\ANO BIOGRÁFICO", VOL. I PÁ
GINA 91

V) 9lJv�8.�
.

(R(t'l: 3059 - CPF, 468859357/00

lVlédico Oftalmologteta
Especialização: HOSpital de Clinícas Estado do Rio de Janeiro

eCurso na SociedadeBrasileira deOftalmología do Rio de Janeiro

Agol.,. com,atendimento aos sábados das 9 as 12 homs

Av. Mal. Deodoro 776 ·5010.12 . Ed, MClXimunn Cenler F�ne: (047) 27�1150

Dr. Pedro Chuji Nishimori
,

CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Membros titulares da sociedade Brasileira de
Ortopedia e Traumatologia
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nacionalizador, que era

o Decreto-lei n? 23, de
22/7/1938, que dizia

\ . '--

que as inscnçoes em

sepulturas e mausoléus
somente seriam permi
tidas em lingua
vernácula.
Mas não pára por aí.
Um novo Decreto-lei,
de n" 42, era baixado
em 8/12/1938, modifi-i

cando a redação do
Decreto-lei nO 23, de
22/7/1938, mais seve

ro, que dizia: '�rtigo 1 °

- Ficam terminante
mente proibidas as ins

crições nos túmulos,
carneiras, mausoléus,
'louzas', cruzes ou qua
dros dos cemitérios, em
linguas vivas

"extrangeiras'", O pará- .

grafo Único advertia:
''As inscrições assim

/

existentes devem ser,
até o dia 31 do corren

te, vertidas para a lín

gua nacional ou retira

das, sob pena de a Pre
feit'ur� o fazer, além de
multa de 100$000, que
será aplicada aos

infratores".
Para quem sobreviveu

àqueles tempos,' hoje
chega à conclusão de

que os homens criam
certas leis para não se

rem cumpridas, pelo
óbvio ululante. O sig
natário desses decretos
lei da ditadura

getuliana faz anos que
foi sepultado no 'cemi

tério central de Jaraguá
do Sul e o sobrenome
consta da. lousa, denun
ciando a sua origem
germânica, embora
cearense. Assim mesmo

naqueles longevos tem

pos houve quem me-
.

xesse em lousas de ins

crição alemã, Pflra cum

prir a lei ao pé da letra,
de talha e .martelete,
pôs-se a cortar a ex

pressão "Hier ruht in

Gott" (Aqui jaz em

Deus), como castigo
divino a expressão fi-'
cou ainda mais nítida.
E está assim até hoje ...
Levanta-se uma onda
de repúdio ao decreto
lei que, felizmente, fez
refletir o prefeito
Herbster e, ainda, no
apagar das luzes do ano

de 1938, baixou o de
creto-lei n? 46, prorro
gando o prazo anterior
até 31 de janeiro de
1938. Assim mesmo
nada mais adiantou;
quem sabe, a

impraticabilidade da
norma legal.
Mas persistiam os con

selheiros do prefeito
para armar situações de
conflito e tanto fizeram

que o prefeito Herbster,
acrescentasse um 2°

artigo, modificando o

anterior e a redação
ficou sendo assim: "Fi- '

cam também terminan
temente'proibidas nos

túmulos, carneiras,
mausoléus, lousas, cru
zes ou quadros dos ce

mitérios, distintivos ou

emblemas de partidos
politicos proibidos por
lei" .•Nessas expressas
situações, como sempre
acontecesse para mais

apressadinhos, que es

queceram uma forma
pouco usada: o óbelisco
-monumento

quadrangular em forma
de agulha piramidal.
Quem se der ao serviço
de constatar o que ago
ra se afirma, quando
passar pela Rua 6 (Co
ronel Procópio Gomes
de Oliveira) verá um

obelisco no Cemitério

Municipal, lado direito
de quem se dirige à Ilha
da Figueira, o antigo
'I. , •

cerruteno protestante.
E, curiosamente, pas
sando os olhos para o

outro lado do cemitério,

lado esquerdo da mes

ma via, o antigo cerni

tério católico, encon
trará G túmulo do ex

prefeito que firmou os

decretos-lei aludidos e

, objeto de comentário,
O lado direito home

nageia Ricardo

Gruenwaldt, chefe da
AIB (Ação Integralista
Brasileira) local, inte
lectual, jornalista, ve
reador e presidente da
Câmara Municipal de
Vereadores de

Jaraguá, assassinado
pelo delegado especial
de Policia da cidade
(vide do autor ME
MÓRIA
JARAGUAENSE -

O Integralismo - o

"Estado Novo" 60

anos, ''A Noite dos
Tambores Silencio
sos" e o Assassinato
deRicardo
Gruenwaldt (edição
1997). O sargento
Eucário de Almeida
foi condenado a' 21
anos de reclusão, por
júri popular.
O lado esquerdo lem
bra para a posteridade
o militar tenente-coro
nel da Policia Militar
do Estado, prefeito,
articulador politico,
vereador; secretário
da Câmara Municipal
de Vereadores de

Jaraguá e, no seu tem

po de mandato, legal
ou ilegal em face do
Estado Novo, não im
porta, contribuiu com o

.

seu mando na

estruturação da cidade
de Jaraguá do Sul, dos
nossos tempos. Quan
do da construção da
nova Prefeitura, re�e
beu o título "Beneméri
to de Jaraguá". Aqui
estão sepultados até a

consumação dos sécu
los. Amém! (FRITZ VON

JARAGUÁ)

Garibaldi . - JGS -
Distrito de Vessprém (104)

Kyritag no Jaraguá
n? 84

José Reiser convidava

pela imprensa para a

tradicional Kyritag,
festa da Santíssima

Trindade, a realizar-se
em 12/6/1938, onde
entre muitas outras

era servido o Wiener

Kipfel, Strudel,
Krapfen e Pols ter

Zipfel. Pelo compare
cimento a comunida
de de Igreja agradecia
o prestigiamento.
Secularização dos

cemitérios
O tenente Leônidas

-

Cabral Herbster assi
nava o Decreto-lei n?

19, de 22/6/1938,
regulando a existência

de cemitérios para
atender o Decreto-lei
Estadual n° 105, de
6/5/1938, determi
nando medidas a res

peito da 'localização e

fiscalização de cemi

térios, cujo artigo 1 °

rezava o seguinte:
"Ficam interditados
todos os cemitérios
existentes neste Muni

cípio, com exceção
'dos seguintes: - Cida
de de Jaraguá, Vila de

Hansa, Santa Luzia,
Retorcida, Barra do
Rio Serro, Rio do Ser
ro III, Rio da Luz Alto
e São Estefânio. En
tretanto' tais cemitéri
os passavam a ser ad

ministração da Prefei
tura, e teriam caráter
secular e ficavam su

jeitos à fiscalização
das autoridades sani-

. tárias, .e cemitérios
novos só com a auto

rização da

municipalidade, pedi
da em requerimento.
Mas entrava um com

ponente

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Fundação Logosófica deJS
presta conta das atividades

]ARAGuA DO' SUL - A

diretoria da Fundação
Logosófica de Jaraguá do

Sul, presidida pelo empre
sárioMoacirMoretti, reuniu ,

a imprensa ontem pela ,ma
nhã para apresentar relatório
das atividades desenvolvidas

pela entidade durante o ano
passado, e também para
falar do que pretende fazer

este ano.

Palestras públicas e com

debates, exposição de livros,
distribuição de material de

divulgação, cursos e doa

ções de livros, além de

participações em eventos

como a Feira de Livro de

Jaraguá do Sul fizeram par
te das atividades que a

Fundação Logosófica rea

lizou ano passado e pç�
tende repetir em 2002.

- Ano passado, estuda
mos mais de 70 temas em

nossas reuniões semanais,

__:_, completaMoretti, ao se

referir às atividades dirigidas
exclusivamente aos associa-

,

dos, que atualmente somam
cerca de 25 pessoas.

De acordo com Mo

rem, a Logosofia tem como

objetivo a evolução do ser

humano em sua totalidade

e tem por princípio o

estudo, 'O aprendizado, o
pensamento e, por fim" a

realização dos objetivos.
''Antes de tudo o estudante

de Logosofia é um ser

corajoso", afirma Moretti,
que aponta a necessidade de
muita força de vontade,
paciência e dedicação como
atributos necessários pára
quem deseja, trilhar o

,caminho indicado pela
Logosofia.

Para a estudante de

Logosofia Cleusimar

Schultz, 34 anos, e há oito

na entidade, a logosofia
ensina a compreender, o
mundo e a si mesmo. ''A

gente aprende a resolver

problemas e a mudar o que
deve ser mudado", ensina.

A Logosofia foi criada

pelo argentino Carlos

Bernardo Gonzáles Pecot

che, em agosto de 1901, e

tem mais de 600 filiados em
Santa Catarina. No Brasil,
segundo Moretti, este

número é de aproximada
mente cinco mil filiados. ''A

Logosofia somente come

çou a se desenvolver no
Estadó há uns' cinco anos',
afirma. ,(MHM)

Inscrições ao Fies começaram
ontem, com 30 mil vagas
JARAGúA DO' SUL - As

inscrições 'para o financia

mento estudantil (Fies)
começaram 'Ontem. Par,a o

primeiro semestre de 2002;
estão previstas 30 �il no
vas vagas para alunos de 13

mil cursos de graduação
em mais de 1,2 mil ins

tituições de ensino supe
rior. O Fies é O' maior

,

pr.ograma de financia-

mento estudantil da Amé

rica Latina. Desde sua

criação, em 1999, o Fies já
financiou 152 mil univer

sitários, com aplicação de

R$ 885 milhões.
O período de inscrição

vai até 22 de março, uni

camente pela Internet. Por
meio da Internet serão

realizadas desde a adesão
das faculdades até a inseri
ção e divUlgaçãó da classifi-

cação dos estudantes.
O percentual de finan

ciamento é escolhido pelo
estudante no ato da inseri
ção, obedecendo, o limite
máximo de 70%. A taxa de

,juros é de 90% ao ano,
sendo fixa para todo o

período de vigência do
, financiamento.

Para se inscrever basta
entrar no site da Caixa
Econômica Federal

(www.caixa.gov.br) ou do
Ministério da Educação
(www.mec.gov.br)
preencher a ficha de

inscrição, imprimir, validar
sua inscrição na instituição
de ensino. Estudantes de

instituições ou cursos não

participantes do programa
ou que participaram do

antigo crédito educativo
não podem se inscrever.

/
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• EDUCAÇÃo': REDE ESTADUAL DE ENSINO INICIA ANO LETIVO NA REGIÃO DO ITAPOCU

Colégio Abdon Batista está em

reforma e aulas são adiadas
]ARAGuA DO' SUL -

As aulas do sistema pú
blico estadual de ensino

tiveram início ontem na

região, num total de 34

unidades de ensino e

aproximadamente 25 mil

estudantes, distribuídos
nos municípios que inte

gram a CRE (Coordena
doria Regional de Edu

cação).
Algumas escolas de

ram início ao ano letivo

com obras de' reforma,
como é o caso do Colégio

, Euclides da Cunha, em

Nereu Ramos, onde alu
nos estão em aula, inde
pendente do prédio estar

passando por reformas. O
Colégio Abdon Batista, no
centro da cidade, teve o

início das aulas adiado pa
ra o dia 4 de março em

virtude da reforma do

prédio, que está receben
d� melhorias em toda a

sua estrutura, desde piso,
telhado, pintura externa e

interna e completa refor
ma dos banheiros.

De acordo com a di

retora-adjunta do Abdon

Batista, Cely Raquel Lis
boa, as reformas come

çaram há três semanas e

a totalidade da obra não

estará concluída até o

próximo dia 4, dia mar

cada para o início das
aulas. Cei>,: explica que as

atividades iniciam mesmo

sem o término das obras

porque o trabalho mais

pesado já está, concluído

e o que restar para fazer

não vai interferir na roti

na dos estudantes. Para

tanto, a Escola Técnica

cedeu algumas salas de
aula para uso dos alunos
do Abdon Batista. "Os
alunos não serão preju
dicados. As aulas serão

recuperadas em julho e

estamos fazendo o pos
sível para atender os

estudantes da melhor
maneira possível", as

segura a diretora-adjunta
O coordenador regio-

Aulas no Abdon começam dia 4 porque o prédio está passando por reforma geral

nal , professor Anésió
Alexandre, esclarece que

praticamente todas as

escolas da rede estadual

da região receberam ou

esÚo recebendo obras de
/

melhorias em suas estru-

turas físicas. Segundo ele,
das 34 unidades de ensino

que integram aCRE, 23

passaram por reformas,
,que vão desde a compra
de material e equipamen
tos à construção de mais

salas de aula, quadras de

esportes, sanitários e ou

tros tipos d� melhorias.
,

"São as licitações do ano

passado que estão sendo
efetivadas e concluídas

agora", argumenta o

coordenador. Ele assegura
que o atraso no início das
aulas no Colégio Abdon

Bati�ta não vai prejudicar
os estudantes e explica que,
a obra ainda não está

pronta de,vido a atrasos no

processo de licitação.
(MARIA HELENA DE MORAES)

Coordenadoria de ensino quer
ampliar oferta no ensino médio
O coordenador regional de Educação adianta que a oferta de vagas para o Ensino
Médio teve um aumento significativo neste início de àno letivo com a ampliação de

vagas no Colégio Euclides da Cunha, que passou a oferecer o curso também no

período noturno. O Colégio Elisa Cláudio de Aguir, em Schroeder, não tinha ensino
médio e inicia este ano oferecendo vagas para o curso. O Ensino Médio congrega
um número expressivo de estudantes na rede estadual de ensino. Dos cerca de 25

,

mil estudantes, aproximadamente sete mil estão matriculados no Ensino Médio.
''Vamos continuar ampliando a oferta de acordo com a demandá", afirma Alexandre.
(MHM)

.
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o prefeito IrineuPasold
disse que o projeto inicial foi
orçado em' R$ 515 mil,
sendo R$ 400 mil do go
verno federal, recursos a

fundo perdido, e contrapar
tida de R$ 115 mil da Prefei

tura, ''A diferença do mon

tante será aplicada em me

lhorias na obra", informou,
acrescentandó que pretende
construir um segundo túnel,
próximo à Recreativa do

Grupo Breithaupt, pa�a
acesso ao Centro Universi

tário, logo após a con

clusão do primeiro. ''A li

citação deverá estar aberta

em 20 dias", confirmou,
revelando que está em

estudo a cbnstrução de
!'-. �

uma outra passagem pro-
ximo ao Chopp & Club.

CRÍTICAS - O presi
dente da Associação' de
Moradores do Estrada No

va, Riolando Petry, criticou
a presença maciça de políti
cosna solenidade de assina

tura da ordem de serviço,
"Quando fazíamos as ma

nifestações para reivindi
car mais segurança para os

moradores, ninguém apare
cia", lembrou. Em agosto,
os moradores bloquearam
a rodovia para pressionar as
autoridades a tomar pro
vidências. Na época, a as

sociação contabilizava no

ve mortes no local, em oito

meses. (MC)
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ILAZER: 22° TORNEIO INTERNO DE PESCA DA WEG REÚNE DOIS MIL PARTICIPANTES EM JACU-AÇU

Atividade

etapas, feminina e masculina

./

e dividida em duas

GUARAMIRIM - o 22°

'Torneio Interno de Pesca da
Weg reuniu no domingo de

manhã, no pesque-pague
Odenir Deretti, em Jacu
açu, 1996 "pescadores" da

empresa. Das 9 às 11 horas,
foram pescados 655 quilos
de peixes, sendo o mais

_pesado uma carpa, de 3,98
-, quilos, que rendeu à equipe
da Weg Acionamento o

prêmio por equipe, e a Ja
ckson Parkemyer a meda

lha de vencedor, Na sema

na anterior, o torneio fe

minino levou para a beira

das lagoas nada menos do Fotos: Cesar junkesjCP

que 380 trabalhadoras. A Em meio a tanta concorrência, a tilápia ,é exibida como um verdadeiro troféu

"pescadora" Renilda Ko

nell, da, Weg Máquinas,
venceu a competição ao

pescat; uma carpa de 4,75
quilos.

De acordo com o orga
nizador do evento, Orlando

,

Lescowisz, secretário da
Recreativa daWeg, o torneio
anual fãZ parte do calendário
de atividades esportivas e de

lazer do Grupo Weg. ''Ao
todo, são realizados 32

torneios internos por ano,
entre eles, futebol, xadrez,
bocha, baralhos, que so-

mam pontos para os depar
tamentos da empresa. No
final do ano, durante o baile
de encerramento, são pre
miados os primeiros .colo
cados", informou, frisando
q4e o objetivai maior dos
eventos é a confraternização
entre os funcionários, além
de promo,;ver horas de lazer.

'

No ano passado, os tra
balhadores do Departa
mento de Estamparia ven

ceram o torneio ao pescar
uma carpa de 6,5 quilos, No

feminino; as funcionárias da
'

Fábrica 4 pescaram o peixe
mais pesado, também uma

carpa de 4,7 quilos) ficando
com a medalha de campeã.
"Além das medalhas, a

equipe 'vencedora, com
,posta por quatro pessoas,

ganha uma churrascada",
contou, informando que
todo o peixe pescado é pa

go pela Weg e os traba
lhadores podem levá-los

para casa.

ALTERNATIVO -

o torneio não se resume

apenas na pescaria. Os mais
animados levantam verda

deiros acampamentos às

margens das lagoas e pas
sam o dia em animados

churrascos, regados a cer

veja, música e muito bate

papo. A disputa maior está

no volume do som. É tanta

música diferente - ealta

ao mesmo 'tempo que é pra
ticamente impossível di
ferenciá-las.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

Secretário de Gestão esclarece dúvidas sobre reajuste do IPTU
]ARAGuA DO SUL - O . tamento das ampliações, mo- compare se a área tributada brado ainda taxa de coleta de

secretário de Gestão, Sólon, dificações e construções ocor- este ano é inalterada, se é de lixo. "Havendó área predial
Schrauth, informou que o re- ridas nos imóveis. apenas uma unidade autôno- tributada superior a efetiva-

ajuste superior laos 7,5% nos Schrauth disse que, apartir ma e de uso exclusivamente mente existente, verificar se

carnês dé IPTU (Imposto do banco de dados, foram residencial ou se há também ocorreu demolição de parte
Predial e Territorial Urbano) efetuad�s o cálculo do impos- uso comercial, industrial ou daedificação pelo contribuinte
deste ano é em decorrência to� ''Por isso, er,n alguns casos, prestador de serviço. sem o devido Alvará de Li-

I

da atualização cadastral dos o reajuste está.acima do per- Caso haja mais de uma cença ou se ocorreu o lança-
imóveis. Segundo ele, entre centual divulgado", justificou, unidade, o imposto é calculado 'menta por parte do cadas-
1993 e dezembro de 2001, o sugerindo aos contribúintes ' separadamente, por uso, em tro de edificação existente
setor de Cadastro Técnico da ati,n�dos pela medida que alíquotas diferenciadas, con- mesmo sem 'a sua regulari-
Prefeitura realizou o levan- reúna os carnês até 2001, e forme levantamento. É co- zação", completou.

rde ótimas

"Goto" influente

Bom dia para
ovas técnicas e

o que faz. Ouestõo
ará proteqido. Você

ganhar o
"gato".
Câncer - Poderó fazer
"desc s importantes hoje:

sexto sentido, Na
, aposte em sua

você vai arrasar

ão há nada que
prazer 'de fazer o

. Trabalhe com

e só terá a lucrar.

gol repleta de
sintoni : aproveite!
Virgem - Será hora de relaxar

r. Você terá muitos
a sentir prazer, seja
r em casa ou na,

da. pessoa amada.
mil!

Autorizado o início da obra
\

'

do túnel no EstradaNova
]ARAGUADO SUL-De

pois de muita "briga" dos

moradores do Bairro Estra

da Nova, protestos e fecha

mento da BR1280 para
reivindicar a construção de

um túnel e outras obras que
ofereçam segurançano local,
foi assinado na última �exta7
feira a ordem de serviço
para o inicio das obras. A

passagem em desnível no

entroncamento da rodovia
com as ruas Luiz Picolli e,

José Picolli terá 13 metros

de comprimento, 12,2 de

largura e 5,5 de altura e foi

orçada em R$ 446.,684,00.
(

Deste total, R$ 89.333,80
J
são recursos do MUnicípio
e R$ 357.347,20 do governo
federal.

Além do túnel, o projeto
p-revê a construção de al

ças de acesso ie saída do

bairro, cuja extensão será

de aproximadamente 600

metros. A empresa vence-,

dora da licitação pública -

BTN Construtora de Obras,
de Joinville-, que concor
reu com outras oito, terá 20
dias para apresentar o pro
jeto executivo, aprovado pe
la Fiscalização do DNER

(DepartamentoNacional de
Estrada de Rodagem), e

180, a contar da data da as

sinatura da ordem de ser

viço, para a entrega da obra.
O túnel beneficiará também

os moradores da vilá Rau ..

Pasold discursa durante assinatura da ordem de serviço

se.�,j??D,!g ...

ce vista, Aproveite as

W�'If�� do céu e
'

conquiste quem deseja,
Esc , ião - Bom dia para

questões de mudança.
ho em casa seró
. Você saberá bem

r a rotina no

Capricórnio - Você estará
a se desdobrar em
as finanças. Mudanças

rão a caminho e

rá a seu fa v.p r,
I

. Aposte no seu

eixe nada para

clzpa\..�\)�.'. criatividade��_J'lt�}ja. Amor em
ritmo de sedução:' aproveite
para esquentar a relação,
Peixes - Se você quiser sair

m suas atividades,
gir por ,baixo do
revelar as suas

lima de intimidade
go a dois.
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.. SOCORRO: ACIDENTE ENVOLVEU CINCO VíTIMAS NA BR-280Homem morre atropelado nas margens
da BR-280 em Jãraguá do Sul Capotamento na BR-280

]ARAGuA DO SUL' - o

corpo de um homem foi

encontrado nas margens
da BR-280, próximo à

entrada do Centro Uni

versitário de J�raguá do

Sul. Luiz Tadeu Fogaça
Bueno, de 23 anos, foi

atropelado por um veícu

lo, no domingo, sofreu
traumatismo craniano e

entrou em óbito no local

se assustado e fugiu do local
sem prestar socorro. ''Agora
estamos investigando o ca

so para achar o culpado, que
será acusado de homicídio

doloso", informa. Junto
com Bueno, foi encontrado
dois papelotes de maconha.
"Conversei com familiares

dele, que me informaram

que ele era usuário", diz a

delegada. (FR).

.

do acidente. Uma pessoa�
testemunhou o acidente e

relatou que o veículo que

atropelou a vítima era

branco, podendo ser um

Corsa ou um Palio.

Segundo informações
da delegada de plantão, Fe
dra _Konell, a pessoa que

atropelou Bueno chegou a

descer do carro para ver o

estado da vítima, deve ter

deixa três pessoas, feridas
GUARAMIRIM - o

Corpo de Bombeiros Vo

luntários de. Guaramirim
atendeu chamada de capo-·
tamento na madrugada de

ontem, por volta das 4

horas, na BR-280, próximo
à empresa Nutrimenral.
Segundo informações de

,

um dos socorristas, o mo

torista do veículo Fiat Uno,
placa AAE-6502, de Gua

ramirim, Diomar Gui

marães, 28 anos, perdeu o
.

controle do carro e acabou
saindo da pista e caindo de
altura de dois metros.

Guimarães sofreu ferimen-

Jaraguá do Sul. Outras duas

pessoas que' estavam no'

veículo, Emerson de Me

lo, 29 anos, que teve o rosto
bastante cortado por pe
daços de vidro' e os dentes
inferiores quebrados, além
de Joice Daiane Venân

cio, 19 anos, que apresen
tava suspeita de fratura

no tornozelo esquerdo,
corte profundo no braço
esquerdo e escoriações pelo
corpo. Emerson e Íoice
foram levados ao Pronto

Socorro do Hospital Santo
Antônio, de Guaramirim.

(FABIANE RIBAS)

tos graves como trauma

tismo craniano, trauma no

tórax, hemorragia interna e
'

suspeita de fratura na perna
esquerda.,

Entre os caroneirosmais

feridos estavam Graciele

dos Santos, 18 anos, que teve
suspeita de fratura na cla

vícula e no fêmur da perna
esquerda; e Léia Fernanda
dos Santos, 19 anos, que

apresentava corte profundo
na testa e escoriações por
todo o corpo. Essas três ví
timas foram encaminha
das para o Pronto-Socorro
do Hospital São José, de

NOTAS-------�-------------------------

ATROPELAMENTO IIATROPELAMENTO I
GUARAMIRIM - Joaquim dos Santos foi

vítima de atropelamento na noite dé
sábado, perto das 19h30, no trevo entre

a BR-101 e a BR-280. Santos estava

andando de bicicleta quando foi

atingido por um veículo Uno. O Corpo
de Bombeiros Voluntários de

Guaramirim prestou atendimento à

vítima, que apresentava corte profundo
no braço e escoriações pelo corpo. Ele

foi encaminhado ao Hospital Santo
Antônio, de 'Guaramirim.

'

GUARAMIRIM -- No começo da noite

de domingo, às 18 horas, o motoqueiro
Reni Zelke, 28 anos, trafegava pela BR-
280, próximo ao Posto Guaramirm,
quando foi atropelado por uma Parati,
de São Bento do Sul, conduzida por
Gustavo Henrique Katzer, 19 anos. Os

bombeiros de Guaramirim prestaram
socorro à vítima, que sofreu

escoriações pelo corpo e foi

encaminhado ao Hospital Santo
Antônio, de Guaramirim.

Três irmãos são presos em

flagrante por praticar .furto
dois homens perto da

instituição financeira. De

pois de alguns minutos, os
policiais retomaram ao lo
cal e notaram que os dois
estavam der{tro da agência
e resolveram entrar, para
checar o que estava acon

tecendo.

Segundo informações
da Delegacia de Polícia, os
dois homens já haviam
retirado uma das filmado
ras de sistema de segurança
e tinham tirado os fios de
outra. Eles foram presos e

encaminhados para a de

legacia de Guaramirim.

Depois de efetuar ronda na

região, os policias encontra-

ram a D-20 com mais um

dos envolvidos no furto, que
também foi detido.

'Cada câmera filmadora
tem valor aproximado de

R$ 1 mil. "Eles devem ter

algum conhecido que '

trabalha com sistema de

segurança e pegam este

material para comercializar
com valores inferiores ao

de mercado", acredita um

dos policiais de Massaran
duba.

�

A delegada Jurema
Wulf informa que os três
foram encaminhados ao

presídio de Jaraguá do Sul
e vão responder por furto
qualificado. (FR)

MASSARANDUBA - Os
irmãos Roberto Machado,
38'anos, MauriciMachado,
29, e Rogério Machado, 36,
foram presos em flagrante
na noite de sábado, às 21

horas, depois de tentar

furtar os equipamentos de

segurança localizados no

setor dos caixas eletrônicos·
da agência do Banco do

Brasil, no centro do Mu

nicípio. A Polícia Militar
recebeu informações de

que havia uma D-20 em

atitude suspeita em frente
ao bancó . Os policiais
passaram pelo local, não
avistaram o veículo, mas
perceberam que tinham

ESPORTES
Campeonato de futsal
o Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos mantém abertas as inscrições para o Campeonato
de Futsal dos Metalúrgicos até o dia 6 de março. Os jogos estão marcados para iniciar dia 16 do'

próximo mês e as inscrições são limitadas em 50 equipes. As inscrições podem ser efetuadas na

recreativa do sindicato, com Edson Constantino, pelo telefone 371-4002, no valor de R$ 50,00
por equipe. Ao fim do campeonato o dinheiro será devolvido.

Tênis de mesa

Em cerimônia marcada para as 19 horas de hoje, a PME (Fundação Municipal de Esportes)
inauguraonovo Centro deTreinamento deTênis deMesa, que passa a funcionarnas dependências
do EstádioJoão Marcatto. A informação é do diretor da Divisão e Promoção de Lazet/FME,
Hercilio Mendonça da Rosa, destacando que o novo local é mais amplo, o que possibilita,
se necessário, ser utilizado para treinamento de outras modalidades esportivas.

LOTERIAS

Megasena
concurso: 339

05 - 12 - 13 - 16 - 27 - 50

Quina
concurso: 959

07 c 11 - 47 - 54 - 61

Lotomania Loteria Federal
concurso: 192 concurso 0361 8

05 - 06 - 1 O - 1 7 -

'

1 ° - Prêmio: 18.457

23 - 34 - 35 - 44 - 2° - Prêmio: 22.167

53 - 54 - 56 - 61 - 3° - Premio: 59.723

65 - 68 - 69 - 75 - 4° - Prêmio: 64.681

77 - 80 - 86 - 88 5° - Prêmio: 01.042

',
, ,

CORREIO DO POVO
Classificados Mais compietos,
Mais dinâmicos e Mais fáceis de procurar!
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16 anos) masculino, 1° lugar
para EduardoMarcatto, e, no
feminino, 2° para Juliana Vi
cente; na categoriaRobalo (17
a 19 anos) feminino, 3° lugar
para Elisiane Franzner; na

categoria Marimbau �35 a 39

anos), 2° lugar para Solange
Beoz�

- Tentamos nesta etapa
voltar à nossa condição de

4° lugar, pois estamos dis

putando com a Elase/
UFSC ponto a ponto desde

a 4a etapa. Conseguimos no
feminino abrir uma vanta

gem de 189 pontos mas,

infelizmente, no masculino

eles obtiveram uma vanta

gem de 112 pontos. Conti
nuamos com 49 pontos
atrás e esperamos na próxi
ma etapa reverter a posição
a nosso favor -, diz o téc

nico Ronaldo Fructuozo.

O próximo desafio do

grupo será a Travessia Praia

do Forte, na capital do Esta

do, que acontece no dia 17

de março.

TERÇA-FEIRA, 26 de fevereiro de 2002

IITIRO: PRIMEIRA ETAPA DO CARABINA ApOIADA CONTOU COM MAIS DE 200 ATLETAS

Atiradores jaraguaenses ficam
em primeiro lugar na Chave B

JARAGUÁ DO SUL -

Mais de 200 atiradores in

tegrantes de 12 clubes do

Norte dó Estado e Vale

do Itajaí participaram da

primeira etapa do Campe
onato Catarinense de Ca

rabina Apoiada, realizada
pela primeira vez no Mu

nicípio, nos estandes do

Parque Municipal de

Eventos, neste fim de se

mana. A equipe jaragua
ense conseguiu garantir a

primeira colocação na Cha
ve B, .com 1245,7 pontos,
à frente de Itoupava Nor
te, que marcou 1242,2, e

Testo Salto, com 1238,2.
Entre os destaques da equi
pe estão os atiradores jara
guaenses Jeferson Carlos

Eichta,9 anos, ficou em 3°

lugar na categoria Infantil;
Sidnei Siewerdt, que ficou

em 2° na Junior, e Rui

Barg, destaque na Sênior,

Um dos organizadores
da competição, Wilson

Boerchardt, diz que o cam
peonato transcorreu den

tro das expectativas e corn

Foto,': Cesar Junkes/CP

Atirador da equipe de Pomerode, recebê troféu pela la colocação na Chave A

bom número de atirado

res, considerando que o.

tiro ainda é um esporte
pouco difundido e eliti

zado. "Precisamos de pa
trooínio para envolver ain

da mais pessoas no tiro. As

despesas são muito altas

porque a arma e as muni- .

ções são todas importadas.
A cada competição, os

. participantes gastam? em

média, R$ 70,00", destaca
Boerchardt.

Na Chave A, a equipe
de Pomerode levou para
casa o título de campeã,
somando 1249,7 pontos.

O melhor atirador foi

Marcos Küster, de Pome
rode, que marcou 209,8
pontos.

A segunda etapa do

campeonato será realiza

da nos dias 9 e 10 de mar

ço, na cidade de Timbó,
(FABIANE RIBAS)

Voleibol apresentamudanças nos campeo?atos deste ano
jARAGUÁ DO SUL - O

técnico de vôlei da FME

(Fundação Municipal de
. Esportes), Benhur Sperotto,
representou o Município
durante assembléia geral
promovida pela Federação
Catarinense de Vôlei, reali
zada final de semana na

Udesc, em Capoeiras, Flo
rianópolis. A reunião, que
durou cerca de quatro ho

ras, envolveu aproximada
mente 50 pessoas de 20 clu
bes de todo o Estado. Os

dirigentes 'de vôlei levaram

propostas à Federação para
buscar melhorias na moda-

lidade esportiva.
.

Dentre as propostas lan

çadas e aprovadas, ainda em
reunião, está a centralização
de disputas do campeona
to feminino em mais de

uma cidade. Até o ano pas
sado, os jogos eram realiza-

.

dos em uma única sede, pa
ra 2002, a idéia é fazer os

jogos em uma cidade quan-.
do participam até oito equi
pes; em duas cidades-sedes,

.

quando.disputam entre oito
a 12 equipes, e em três cida
des se houver número su

perior de 12 equipes envol
vidas no campt;onato. "Do

jeito que.estava sendo reali
zado anteriormente estava

inviável. De qualquer for
ma, serão três etapas,'mais
a final", explica Sperotto.

O técnico de vôlei des-
I

taca ainda que, na categoria
Mirim, aconteceu mudança
bastante significativa tam

bérn no que diz respeito no
sistema de jogo. ''Até 2001,

.

o esquema de quadra era 6-

O, agora, será 4-2, sem infil
tração, para que nós possa
mos treinar e preparar dois

levantadores", diz. Mudan
ças na altura da rede dos jo
gos do feminino Infantil Con-

siderada muito alta pelos téc-'
nicas, a altura da rede passou
.de 2,20 metros para 2,15.

Nas disputas do Pré-mi
rim, diferente do ano pas
sado, em 2002 serão reali

zadas duas etapas mais uma
final. "Outras propostas fo
ram lançadas, mas vão levar
mais tempo para serem es

tudadas pela. Federação",
diz Sperotto, informando
que os técnicos solicitaram

que as finais dos campeo
natos não fossem realizadas

em datas que coincidam.

com o regional dos Jogui
nhos ou Olesc. (FR)

Ajinc/Urbano/FME está em '50

lugar no ranking das travessias
jARAGU,Ã DO Sui - Se

mana passada foi divulgada
a colocação das equipes no

ranking do CircuitoMercosul
de Travessias, onde a Ajinc/
Urbano/FME ocupa o 5°

lugar. Em primeiro está o

Amaral, de Curitiba, que su

perou inclusive oRaiaCenter,
de Porto Alegre. O 3° lugar
ficou com a Raia Sul, de
Florianópolis, e 4° lugar para
Elase/UFSC, da capital do
Estado.

Nas participações indivi
duais temos os seguintes
classificados da equipe jara
guaense: no feminino geral,
2° lugar paraAline Ossows

ki, 5° lugar para Elisiane

Franzner, 8° lugar paraTalita
Hermann, foo, lugar para
Juliana Vicente, e '11° lugar

.

para Marina Fructuozo. Na

categoria Sardinha (11 a 13

anos) masculino, 20 lugar pa
ra Eduardo Junkes, e, no

feminino, 1 ° lugar para
Barbara Hermann. Na

categoria Peixe Voador (14 a

AQUI É O SEU LUGAR!

NablJão � .Nata�ijo pI bebês
Hlãr .."

ítica � Streef Dancl
� Body Bump

'# B Step.

.OMelhor Atendimento no Horário Certo Para Você Fones: 371 0611 - 371 0101
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