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CORREIO DO POVO

Professores da rede pública de
Corupá iniciaram ontem o curso

de capacitação em informática,
ministrado pelo Instituto de Tec

nologia Aplicada à Informação. A
idéia é permitir a ampliação do

processo educativo. PÁGINA 5

de 2002 Ano 82 • N° 4.555 • R$ 1,25

Konell responsabiliza Pasold
pela dívida de Jaraguá do Sul

-

o -deputado estadual Ivo Konell está respon
sabilizando o prefeito Irineu Pasold pelo cres

cimento da dívida deJaraguá do Sul, que ele calcula

em R$ 60 milhões, incluindo o dinheiro utilizado

do Fundo Municipal de Previdência Social. Pasold

rebate e atribui as críticas ao "desespero de causa"
do deputado, a quem derrotou em três eleições.

PÁGINA 3

Fundação Municipal de Esportes
e Wizard Idiomas vão promover
neste fim de semana o 6° Wizard

Streetball, que acontece na Praça
Ângelo Piazera. Inscrições na es-

cola de idiomas. PÁGINA 8 -

- Telefonia lidera

ações no Procon

de Jaraguá do Sul
PÁGINA 5

íNDICE DE PREfeRÊNCIA
00 PÚBLICO PESQUISADO
EM JllRAGUÁ 00 SUL
FomE, PODH1Ultl PESQUisAs

Fotos: Cesar Junkes/CP

Professores da rede pública participam do curso de capacitação no Museu Emílio da Silva. PÁGINA 6

Semana da Mulher

resgata auto-estima

A gerência da unidade do Sesc -

de Jaraguá do Sul prevê atendi

mento 'a cerca de 1,5 mil pessoas
durante a Semana da Mulher, gue
iniciou ontem e se estende até a

sexta-feira com a oferta de vários
-

.serviços destinados exclusivamen
te ao público feminino.

PÁGINA 6

.Assine O melhor [ornol. 371-1919
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os dedos e ...Ofereça
eles vão

,-

querer a mao

GILDO ANTÔNIO ALVES - Presidente do StiVestuário

de Jaraguá do Sul e Região
.

Na edição de 28 de fevereiro de 2002, em texto publicado
nesteJornal sob o título "As verdades e mentiras sobre amudança
na CLT", o deputado João Pizzolatti (PPB) tentou se defender

do seu voto traidor na Câmara dos Deputados. Pizzolatti, e outros
seis parlamentares catarinenses, votou a favor das mudanças na

CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), na fatídica sessão de

4 de dezembro do ano passado. O resultado foi de 264 votos a

favor do governo, 213 contra e duas abstenções (entre elas, a do

deputadoVicente Caropreso - PSDB-, representante da nossa

microrregião). Quem cala, consente.A proposta de FHC depende
ainda da votação no Senado Federal onde, senão houver a

mobilização de toda a sociedade brasileira, tem tudo para ser

aprovada.
O deputadoJoão Pizzolatti argumenta que as entidades sindicais

(entre as quais me incluo) sempre "foram críticos mordazes das

leis trabalhistas, adotadas pelo País em 1943 ..." Ruim com elas,
pior sem elas. Amparado na livre negociação, o gov�rno FHC,
sob orientação dos patrões e ordem do FMI (FundoMonetário .

Internacional), vem atacando sistematicamente os dirfitos dos

trabalhadores brasileiros, muit�s deles recentes, como é o éaso

doArtigo 7° da Constituição Federal, para onde está direcionada,
a metralhadora mortífera dos defensores da alteração na CLT:

pela proposta, os 32 itens do Capítulo II, Dos Direitos Sociais,
Artigo 7° da Constituição passam a depender da negociação entre
patrões e empregados. Vai valer� negociado sobre o legislado. É
desnecessário dizer que os trabalhadores estão' em nítida

desvantagem.
Direitos sociais-como "fundo de garantia, seguro-desemprego,

salário mínimo, piso salarial, irredutibilidade do salário, férias,
,

décimo terceiro, jornada semanal de 44 horas, repouso semanal,
aviso prévio, aposentadoria e seguro contra acidentes" - só para

exemplificar os direitos elencados no texto do deputado do PPB
-; não continuarão mais vigorando, diferentemente do que
escreve Pizzolatti. Interessante que o deputado e os defensores

da proposta absurda do governo FHC falam apenas da garantia'
de manutenção do emprego e da criação de novos, mas em

nenhummomento questionam a imprescindível necessidade de

se redistribuir a renda gerada pelo suor dos trabalhadores.
Redução de direitos não gera emprego, pelo contrário. Cria

.

um cenário propício ao aumento da exploração e nos remete aos

séculos passados; anteriores a quaisquer conquistas sociais.

Combater os poucos direitos que ainda existem na lei é o mesmo

que defender a volta à escravidão. Além do. deputado João
Pizzolatti, votaram contra os trabalhadores os deputadosAntônio
Carlos Konder R,eis (PFL), EniVoltolini (PPB), Gervásio Silva

,(PFL),HugoBiehl (PPB), Paulo Gouvêa (PFL) ePedroBittencourt
(PFL). O compromisso das entidades sindicais combativas deste

País, no momento em que está para se perpetrar o maior ataque
às conquistas históricas dos trabalhadores brasileiros, é pressionar
os senadores, mobilizar a sociedade civil organizada, para
derrotarmos juntos o governo FHC.

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

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo" necessariamente, a opinião do jornal.

As críticas levantadas pelo
deputado estadual Ivo Konell

contra a administração do

prefeito Irineu Pasold, a quem
acusa de estar "enterrando

Jaraguá do Sul em dívidas", a

pçmto de "levar a cidade para
um caminho sem volta", an

tecipa o tom que marcará a
,

campanha pelas eleições de

outubro próximo. Konell ques
tiona o modelo iristalado por
Pasold, ainda no governo ante

rior, quando completou o man
dato do ex-prefeito Geraldo

Werninghaus (falecido em

acidente automobilistico), e

reafirmado a partir de janeiro
do ano passado, quando, com
o respaldo dos mais de oito mil
votos conquistados nas elei

ções municipais, pôde, final
mente, começar a imprimir
sua' própria marca na admi-

nistração.
.

I

O debate, que deverá ternovo
desdobramento hoje, com as

informações que o prefeito irá

fornecer na entrevista coletiva à

imprensa, é oportuno e válido,
queira ou não o Executivo Mu

nicipal. O deputado, como prin
cipal agente da oposição ao atual

governo municipal, está na sua

Pasold e a dívida
ro que nãopodefazer,

porém, é trazer a
questão, sem argumentos
fundamentados e sem

respaldo em documento
'.J

função de questionar a forma

como estão sendo utilizados os

recursos municipais e de levan

tar este assunto para sermelhor
analisado na comunidade. O

que não pode fazer, porém, é

trazer a questão, sem argu-.
mentos fundamentados e sem

respaldo em documentos, que
efetivamente venham compro
var a veracidade das decla

rações, sob pena de incorrer em
mero objetivo eleitoreiro, tendo
em vista 'a aproximação das

eleições.
O que se vislumbra, assim

de imediato, e uma guer�a de

interpretação, pois na entre

vista concedida ontem ao

CORREIO DO' POVO (leia à pá
gina 3), o prefeito já explica
parte da dívida fundada de R$
24 milhões, acumulada em

2001. O deputado tem fama

de ser rápido no pensamento
administrativo, além da ex

periência acumulada quando

CORREIO DO POVO, Diretor-presidente: Eugênio V. Schmõckel
................................................................................. - ············ ..
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atuou no Executivo, 'de 1988 a

1992, e desde as últimas

eleições municipais critica o

estilo Pasold, com seus pro

jetos, digamos, pretensiosos,
terceirizações e equipe de go
verno numerosa, um "incha

ço", na definição do deputado.
O curioso nisso tudo é que

estes questionamentos não de

veriam estar partindo só da

pessoa do deputado: Os fiscais

mais diretos dos atos do go
verno municipal e das contas

públicas são os vereadores.

Compete a eles acompanhar de
perto estes assuntos. O próprio
'Fundo Municipal de Previdên
cia Social dá muito o que falar.

Afinal, se foi útil para o governo
municipal, em determinado

instante, não quer dizer que

assim permaneça indefinida

mente. E, com razão, reclamam

dirigentes do Sindicato dos

Servidores Públicos Munici

pais, quando seu representapte
perante o conselho que delibera
-sobre o fundo sequ�r recebe

prestação de contas ou infor

mações.
A fiscalização é inerente ao

setor público. Deve acontecer

naturalmente, sem rodeios.

Teleassinaturas:
275-2853 - 275-01 05 - 372-0533 - 371-5994

Impressão: Gráfica e Editora CP
Ltda. :
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ACESSO

TURNQ ÚNICO
A Prefeitura deJaraguá do
Sul está retornando ao

horário normal de aten

dimento ao público, com
expediente das 7h45 às

11h45 e das 13 horas às 17

horas. Os resultados' com

o funcionamento do turno

único não atenderam à

expectativa e a alteração
não deve ser repetida, se
gundo avaliação interna.

Melhor assim, porque o

turno único efetivamente

conseguiu, não só emJara
guá do Sul, mas também

em Guaramirim e outras,
é irritar os usuários do

serviço público com os

horári�s desencontrados.

TRANSTORNO
A verticalização das alian

ças entre os partidos polí
ticos para as próximas
eleições, conforme decisão
recente do Tribunal Supe
rior Eleitoral, deixou as

,

lideranças da maioria das

elegenClas em compasso
(

de espera, sem poder atar
definitivamente os acordos

e consolidar as decisões.

Os efeitos da mudança
das regras no meio do jo
go, repudiadas pela maio

ria das lideranças parti
dárias, só ag?fa começam
a ser sentidos mais inten

samente, mudando o

curso de muitos aconteci

mentos na esfera política.

A abertura da licitação com divulgação da empresa que
executará o trecho de ligação entre Guaramirim eJaraguá
do Sul, passando pelo Bairro Ilha da Figueira, vai
acontecer hoje. A informação foi destacada ontem,
durante a reunião do Conselho do Eixo de De

senvolvimento de Joihvill€,Jaraguá do Sul, Guaramirim
e Região. (

POLÍTICA CORREIODOPOVO3

:':1 FISCAL: KONELL USA DOCUMENTOS PARA REAFIRMAR QUE A PREFEITURA ESTÁ uENTERRADA EM DíVIDAS"

Deputado acusa Pasold de usar

mal os recursos públicos de JS
]ARAGuA DO SUL - O

deputado Ivo Ronell

(PMDB) voltou a criticar a

atuação do prefeito Irineu

Pasold (PSDB) à frente do

governo de Jaraguá do Sul,
em declarações feitas nesta

sexta-feira, dizendo que o

chefe do Executivo "usa mal

o dinheiro público" e em

conseqüência disso "fica
sem recursqs para executar

as obras para, a comuni

dade". Dessa vez, o depu
tado muniu-se de cópias de

balanços da Prefeitura para
reforçar comentários que já
havia feito antes, para em-'

presários, em reunião da

Associação Comercial, In
dustrial e Agrícola de J a
raguá do Sul, e em entre

vistas no rádio.

Segundo Konell, a €Ur

va da dívida pública rnu

nicipal está em ascendência
desde que Pasold assumiu

o governo e poderá deixar a
Prefeitura "numa-arapuca"
e sem folga para a tomada

de recursos através de em

préstimos. Em 1999, ano em
que o Pasold assumiu, su

bstituindo o ex-prefeito Ge
raldo Werninghaus (fale-

I

o prefeito Irineu Pa

sold (PSDB) atribuiu ao "de

sespero de causa" do de

putado estadual Ivo Konell

(PMDB), as críticas sobre
a má gestão do recursos pú
blicos. 'já derrotei o depu
tado três vezes em eleições,

,

duas em pleito direto, ;endo
que na última delas, con
correndo com a esposa de

le, e, anteriormente, quando
Konell apoiava a candida
tura do seu vice-prefeito, na

Konell baseia-se e"!1 documentos para fazer as críticas
Fotb arquivo

cido), a dívida fundada "sal
tou de R$ 8 milhões para R$
15 milhões, chegou aos R$

.

17 milhões no ano 2000 e

subiu para R$ 24 mÚhões
e� 2001, até chegar a R$
28 milhões (entre dívida flu
tuante e dívida fundada), no
,fechamento dp exercício",
em dezembro, destaca o dê-

putado. /

Na avaliação dele, po
rém, a dívida gl()bal do

época, Ademar Duwe",
reagiu Pasold, ontem, quando
já despachava no gabinete,
após o ret.?rno cl_a viagem a

Brasília, concluída sexta-feira.
Pasold também contesta

'.

a interpretação que o depu
tado faz do balanço do exer

cício de 2001 da Prefeitura.
"Existem dívidas, mas tam

bém tem dinheiro em caixa",
destaca O prefeito, acrescen-

I

tando que não sabe dizer se

"o deputado não leu direito

Município, é ainda ,maior,
algo em torno de R$ 60 mi

lhões, se considerados os

"R$ 35 milhões" perten
centes ao FMPS (Fundo
Municipal de Previdência

Social), em números atua

lizados, Ique a Câmara de

Vereadores, autorizou

transferir em 1996 para a

conta da Prefeitura, alega.
damente para "pagar dí

vidas". Neste aspecto,

ou não saber interpretar um
documento de balanço". De
acordo com Pasold, dos R$
24 milhões que constam do

balanço, referente a dívida
fundada da Prefeitura, de

,

2001, pelo vhenos a metade

são pendências - INSS não

recolhido - de governos an

teriores.

Ele também negou que
o débito com a utilização dos
recursos do Fundo Muni

cipal de Previdência Social,

revela Konell, não existe

nenhum registro contábil
indicando i existência da

dívida feita Com a utilização
dos recursos do FPMS, o
que dificulta, inclusive, a

\remunetação de capital do
Fundo.

Konell não concorda

que uma cidade que teve

receita de R$ 97 milhões,
em 2001, entre recurso s

orçamentários (R$ 83,5
milhões) e extra-orçamen
tários (R$ 13,9 milhões),
ostente tais números. O que
ele pretende, valendo-se
de documentos, desde

que o Pasold o chamou de

"mentiroso", há algumas
semanas, no debate sobre o

mesmo assunto, é aler

tar que "o prefeito leva a

cidade vai para um caminho
sem volta". Ele critica o

contrato feito com o Banco

do Brasil, reclamando a

disponibilização imediata

do dinheiro FPMS aos ser

vidores, acrescida da corre

ção do período, e atribui
a situação da Prefeitura,
entre outros motivos, ao

"ao inchaço" no governo.
(MILTON RAASCH)

decisão tomada ainda' no
mandato do ex-prefeito
Durval Vasel, seja no

montante citado pelo
deputado-RS 35 milhões'
-, afirmando que é de no

máximo R$ 16 milhões

(valor corrigido). Ontem, o
Iprefeito reuniu os assessores

da área financeira, dos

quais solicitou dados e nú

meros, que ele pretende
apresentardurante a en

trevista coletiva hoje. (MR)

A "briga" do deputado estadual Ivo Konell (PMDB)
com o prefeito Irineu Pasold (PSDB) deverá voltar-se

também para outros setores. Konell exibe desde a semana
I .

passada cópia de um documento do Ministério dos

Transportes, -baseado no qual garante que não existe

nenhum centavo previsto em orçamento, para a execuçã,o
da obra do futuro contorno rodoviário, para retirar a

ferrovia dos perímetros urbanos de Jaraguá do Sul e

Guararnirim, diferentemente do que Pasold havia

informado. O deputado também não concorda com ,�
idéia de transformar o Terminal Rodoviário - obra

que executou quando era prefeito �, proposta que vê

como uma forma de desmerecer o que realizou, na

época.

Pasold atribui críticas de Konell ao "desespero de causa"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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OTAS EGIONAIS

GUARAMIRIM - O

empresário e pré-can
didato Reinaldo Safanelli

decidiu aguardar pelos
encontros regionais que
serão realizados pelo PPS,
para tomar posição de
finitiva sobre a candida
tura para a Câmara Fe

deral. As reuniões, ainda
sem datas previstas, esta

rão acontecendo em São

Bento do Sul, Florianó

polis, Criciúma, e no Oeste

do Estado. Servirão para
debater todas as questões
referentes as eleições de'
'outubro. O PPS ainda

considera a hipótese de sair

com nome próprio - o

ex-prefeito de Floria

nópolis, Sérgio Grando -

para o Governo do Es
tado.

Çonforme Safanelli, o
partido esforça-se para
conseguir arregimen tar

mais nomes para serem

lançados às eleições, nos
dois níveis, Assembléia

Legislativa e Câmara Fe

deral, na expectativa de
I

aumentar a densidade da

participação popular e o

número de representan
tes em' todas as regiões do

I INDECISO: SAFANELLI AGUARDA REUNiÕES DO PPS PARA DECIDIR SOBRE A CANDIDATURA

PPS planeja realizar quatro
. encontros regionais no Estado

I,

Arquivo/CP: Cesar Junkes

Guaramirense SÓ decide em abril sobre a candidatura

Estado.

Razão pela qual, ele

considera muito pre
maturo, qualquer dos pré
candidatos, anunciar a

candidatura como fato

consumado.

Durante evento recen-

te organizado pelo partido
na Capital do Estado,
lembra Safanelli, delibe
rou-se sobre a possi
bilidade de se elevar dos

atuais nove pré-candidatos
candidatos à Câmara

Federal, para no mínimo

15, e dos cerca de' 25 no

mes que já se manifestaram

para a Assembléia Legis
lativa, para 40.

Caso o partido consiga
mobilizar as bases com

esse nível de alcance, a

proposta da candidatura

própria para o governo
es'tadual para o primeiro
turno das eleições, poderá
tornar-se uma perspectiva
real.

ALIANÇAS - Safa

nelli não acredita que �

verticalização das elei
ções, conforme decisão

recente do Tribunal Su

perior Eleitoral, prejudi
que o entendimento do

PPS com outras legendas,
lembrando que as con

servações com o PTB"
PDT e PTN, já vinham

acontecendo e foram acor

dadas, antes .da vigência da
nova legislação.

Além das alianças com
estas legendas, na opinião
dele, é bastante nítida
a tendência de o PPS apro
ximar-se do PMDB. "Existe

uma ala bastante signi
ficativa, que defende a aglu
tinação com o PMDB",
destaca. (MILTON RAASCH)

'Senador Maldaner critica acordo para venda do Besc
BRASÍLIA - o senador esteve em Brasília e acertou R$ 2,3 bilhões no banco, a gente".

Casildo Maldaner (pMDB), com o Banco Central, o pretexto de enxugamento", Maldaner lembrou ainda

condenou, em pronuncia- leilão do banco para junho enquanto o preço de venda no pronunciamento, que o
\

deste ano. não deverá passar de R$ 500
/
b

' .

menta realizado no Plená- \ anca tem agencIas em to-

rio do Senado Federal, em - Com tanta violência milhões. "Os catarinenses dos os 293 municípios do

Brasília, a possível venda da' no Brasil, Santa Catarina está ficarão sem o banco e com Estado e, com o fechamen-

Besc (Banco do Estado de por cometer uma violência uma conta a pagar no valor to do Besc, previu a extinção
Santa Catárina). Em comu- contra o patrimônio públi- de R$ 1,8 bilhão", frisa o de muitas delas. "Os apo-
nicação inadiável feita ao co estadual :__, discursou o senador, acrescentando: "o sentados terão que ir buscar

Plenário, o senador cata- senador peemedebista. governo se acocora, consen- seu dinheiro em outras

rinense informou que o go- Conforme o parlamen- te em que se pratique esse cidades, porque emmuitos

vernador de Santa Catarina,_ tar, "sabe-se nos bastidores ato de violência contra a municípios não haverá mais
Esperidião Arnin (PPB), que o governo federalinjtará nossa terra, contra a nossa agência nenhuma".

O prefeito Luiz Carlos Tamanini (PMDB) reassume
amanhã o governo municipal em Corupá, depois de

ausentar-se em férias, pelo período de 30 dias. Na

ausência de Tamanini, o vice-prefeito Adelino Hauffe
(PMDB) esteve na condução do governo municipal,
período �m que, entre outras realizações, procurou
acelerar as obras de recuperação das Ruas Roberto

Seidel e Padre Gabriel Lux, que dão acesso ao

Seminário Sagrado Coração de Jesus. A recuperação
do asfalto naque'le percurso estava parada, por falta
de liberação de recursos do convênio do Governo

do Estado, o que levou Hauffe a seguir para a Capital
do Estado, na semana passada, especialmente para
tratar do assunto.

MULHERES
Prevista para esta sexta-feira (8 de março,. Dia

Internacional da Mulher) a posse da jaraguaense
Rosane Sasse Gieburowski, no Cedim (Conselho
Estadual dos Direitos da Mulher), em Florianópolis.
Rosane é diretora do Sindicato dos Trabalhadores na

Indústriado Vestuário, com atuação em Jaraguá do

Sul e Região e há tempos conduz os assuntos

relacionados com o Departamento da Mulher, da
entidade. A solenidade vai acontecer às 8h30, no
auditório do Palácio Santa Catarina, conforme convite
distribuído pelo Governo do Estado e Secretaria de

Estado do Desenvolvimento Social e da Família e

entidades não-governamentais do Cedim.

"Precisamos ter candidato próprio, porque se

ficarmos assistindo ao balé do PSDB e PFL, vamos ,

ser conhecidos como o quartinho dos fundos da

política brasileira." (Ministro Raul Jungmann, pré
candidato do PMDB à Presidência da República,
defendendo a candidatura própria no pattido, em

encontro realizado domingo, em São Paulo)

BENEFíCIO
A Udesc (Universidade
do Estado de Santa Ca

tarina) está oferecendo o

curso de Pedagogia a

Distância para cegos,
surdos e afro-descen

dentes. A solenidade de

abertura foi realizada, on
tem, às 18 horas, no Pa

lácio Santa Catarina. Pia-
I

neiro no País, segundo
informa a Diretoria de

Imprensa do Governo

do Estado, o curso vai

oferecer 22 vagas para
cegos, 45 para surdos e

40 para a comunidade
afro-brasileira.

'ENTRE ASPAS

Só. COMEÇOU •••
O vereador Valdemar

Vital (PMDB) levantou
no ano passado a questão
da distribuição das con

cessões aos serviços de

táxis em Guaramirirn.
,

Mas só levantou, Depois
nunca mais voltou a falar

no assunto em plenário,
e a comunidade perdeu
a chance de ver o que
existe de realidade na

quele setor. Se foram to

madas providências ou as

benesses na distribuição ,

das concessões ainda es

tão valendo. Melhor seria

terminar o serviço.

��CANARINHO
���----------
Urca irr�nsQortadora de "';dasm

Uma Transportadora de Vidas.

VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

Ônibus Leito Turismo
Ônibus Executivo

Microônibus

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

Tel. (047) 371·1422 - www.canarinho.com.br
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Rua José Theodoro Ribeiro, 165;
ex. Postal 84 . Fone (47) 371·0555 .

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

�i1fLf!!�·'''''�
Indústrias de

MáquinasKreis ltda.

POR: EGON JAGNOW

deve ser um flagrante tirado entre

1935 e 1940. Ve1110s ao fundo o Hospital São José
(hoje, Hospital e Maternidade Jaraguá), construido
pelo Clube de Chauffers, no começo da década de

'30.,Das e
'$1 \

s- st��1�.Qi$,3:t}1do'para foto,'A "<'\'. ,.'
.

%,'.p. enti _

SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO GLOBALIZADO
/ " ,

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTARIO
,

C�",iAd"••d"A,,""""o.SlC RuaDonaldo Gehring, 135· ex. Postal· eEP 89251·470· Fone (47) 371·751I/Fax: (47) 275·1820 - Jaraguá do Sul- se - Home Page: www.cassuli.adv.br - e-mail: cassuli@cassuli.adv.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



28 CORREIODOPOVO (

I

'.i1 História de nossa gente não pode ficarsó
na saudade". O passado só é importante se

seu tempo foi bem empregado.

POR EUGÊNIO VICTOR SCHMÔCKEL

Barão do Itapocu

HÁ 68 ANOS

Em 1934, a estrada de ferro era o mais importante meio de

transporte no ramal São Francisco-Rio Negro. De ]araguá
alcançava-se os maiores centros do Brasil, facilitando o trans

porte de passageiros e de mercadorias, não só da região, mas
das regiões vizinhas, posto que de outro modo só seria pelos
portos de Itajaí Ou São Francisco. Tudo fazia crer que se dispu
nha de um meio de oomunicação que era recebido com júbilo
pelas facilidades que deixava transparecei: a Rede de Viação
Férrea Paraná-c-Santa Catarina, com sede em Curitiba e que
conectava nas cidades irmãs de Porto União e União da vitó
ria, com a São Paulo-Rio Grande Railway. Tinha tudo para
dar 'certo, entretanto, interesses paranaenses interferiram, de

modo que a queda-de-braço sempre beneficiava o Paraná.

HÁ 15 ANOS

Em 1987, continuava os "HERDEIROS DA DUQUESA", tendo
por título "Uma memória dos primeiros proprietários da Vila" -

fazendo a leitura destas publicações, a gente pode criar a idéia de

que os nossos pais teriam sido os primeiros donos desta vila. As
sim aconteceu com a equipe que escreveu estes apontament�s:
Todavia, ela se apercebeu que estas terras, aãteriormente, eram de
outra gente: os índios ou dos bugres como se diz sempre, vítimas
de muitas injustiças até hoje. Por isso é bom que os leitores se

\

lembrem qu.e tudo o que dissemos ser nosso foi tirado de outros, a

preço de sangue e prepotência. Bem antes de nossos colonizado

res, moravam aqui homens da tribo dos botocudos. Não há teste

munho de alguém que tenha visto aqui um índio. Mas existem

vestígios deles. Na abertura do Vale da Sociedade e na arrumação
das arrozeiras, todos os colonos da Vila são unânimes em afirmh
que foram encontrados pedaços de cerâmica típica dos bugres,
pedras lisas em forma de machadinha ou faca,'montes de carvão /

enterrados, possivelmente suas fogueiras. Eles cobriam seus sinais

para não serem perseguidos pelos brancos. O sr, Luiz Maffezzolli
afirma ter conversado com descendentes destes índios de Presi

dente Getúlio, e declararam: "Nossos pais passaram por poço do
Rio Itapocuzinho".

[
I

I

HÁ 3 ANOS

Em 1999, o CES]S (Centro de Ensino Superior de ]ariguá do

Sul), mantido pela Ferj (FundaçãoEducacional Regional ,

jaraguaense), e seus acadêmicos podiam, a partir deste ano, contar
com mais um órgão de representatividade: o Daca (Diretório Aca

dêmico de Administração), viabilizando atividades como pales
tras, workshops, intercâmbios e outros eventos que
complementem o trabalho para alcançar o objetivo de fazer com

que o curso de graduação consolide-se como referência em Santa
Catarina.

Um temporal atingia a região, causando prejuízos materiais esti

mado em alguns milhares de reais. Ventos de 60 quilômetros des

telhavam casas, derrubavam árvores, muros e dois semáforos. Na
Sociedade Esportiva Acaraí, prédios foram destelhados, vidros
quebrados uma guarita jógada na piscina e cadeiras' voaram, literal
mente. No Rio Molha, três casas foram invadidas por água e lama.
A tradição gaúcha comparecia na mídia local para tratar da pilcha
gaúcha masculina, definindo as bombachas, camisa, lenços, botas,
colete, guaiaca e chapéu.

MEMÓRIA TERÇA-FEIRA, 5 de mar�,d�l_002

ANIVERSÁRIO

GERMANO Picolli

Aniversariou em 28 de fevereiro do, corrente ano o estimado sr.

Germano Picolli, completando 98 anos de vida, Picolli, antigo leitor

deste jornal, trabalhava durante longos anos no açougue do hoje
finado Alex Haake, e mora com o filho. Em vida útil, foi homem

dinâmico no seu �erviço e gostava de trabalhar para a UDN (União
Democrática Nacional), chefiada pelo brigadeiro Eduardo Gomes e

leitor do CORREIO DO POVO. Parabéns!

FALECIMENTO

LIVINUS Spengler
No último dia 26 de fevereiro, faleceu em

Curitiba o sr. Livinus Spengler, aos 85 anos, um

ramo da tradicional família jaraguaense, sendo
o corpo sepultado no Cemitério Municipal-
centro cidade. Pêsames aos familiares.

COLÉGIO MARISTA SÃO LUÍS
inicia projetos educativos extracurriculares

PROFESSOR CLAUDIO TUBBS - Coordenador de Esportes
Com a proposta pedagógica pautada essencialmente na formação integral, conforme a.Iinha

educativa de SãO' Marcelino Champagnat, o Colégio Marista São Luís proporciona aos educandos

um grande número de atividades extracurriculares, para que os mesmos possam desenvolver as mais

diferentes potencialidades, Sintonizado com as atuais tendências da educação, o Colégio Marista São

Luís desenvolve um amplo projeto esportivo, ofereêendo a seus alunos a oportunidade de aprendiza-I
gem e crescimento em várias atividades: basquetebol, voleibol, futebol de salão, xadrez, tênis de mesa,

caratê, capoeirae dança.
.

Além das atividades esportivas também será dada continuidade ao EDA (Embarcações da Ami

zade), Remar (Renovação Marista), um movimento juvenil, onde o adolescente e o jovem têm espaço
para amadurecer de uma forma harmônica, tanto no aspecto humano, bem coq1o no espiritual. I
Também serão oferecidas aulas de teatro para as turmas de educação infantil e ensino fundamental de i

1 � a 2" séries, no período matutino, e escolinha no horário vespertino, com a professora Mery Petty; e
aula de artes com as turmas.de 5" a 8" séries e primeiro ano de ensino médio; com a professora Lúcia
Helena Gonçalves. No período da tarde, como atividade extracurricular, a professora estará coorde-

;

��a���� I
Para os pais e professores, o colégio oferece, todas as quintas-feiras a partir das 19 horas, atividades I

'

em três modalidades: futsal, voleibole dança.
O Colégio Marista São Luís, através destes empreendimentos, procura formalizar o seu fiel com

promisso em educar através de uma proposta educativa apoiada em valores cristãos e humanísticos, i
que se caracterizam em elementos imprescindíveis para a construção de vida digna para todos. I
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Imovels

:,r BARRA VELHA - Vende-se, nova,
lugar sossegado, perto de tudo.

R$ 60.000,00. Tratar: (47)
456-2730, com �,onstantino.

AMIZADE - Vende-se ou troc�-se,
c/168m2 Tratar: 370-1410. BARRA VELHA - Vende-se, mista,

c/156m2. R$ 25.000,00. Tratar:
376-1804, c/ Loreno.ANA PAULA IV - Vende-se, mista,

c/ 7,5xll,0 + gar. 3,5xll,0,
terreno c/270m2 + fone.
R$ 16.000,00, aceita carro no nego
Tratar: 273-0461.

BARRA VELHA - casa de alvenaria,
no centro, à 700m da Praia. Casa
com 12x9 e terreno com 13x25.
Valor à comb. Aceita-se

negociação. Tratar: 373-1848. c/
Renice.

BARRA VELHA 'Vende-se ou troca

se, em alv., c/ 3 qtos, rnob. e demais
dep. R. José Ceará da Costa. Ace)ta
se casa de menor valor em Jaraguá
ou imediações. Valor aprox. R$
25.000,00. Tratar 371-5592, c/ João.

BARRA DO SUL - vende-se, 800 m

da Lagoa. R$ 16.000,00. Tratar:
373-8375.

BARRA VELHA - Vende-se, alv.,
700m da praia, no Centro, c/ 12x9
e'terreno 13x25.
Valor a comb. Negociável. Tratar:
373-1848, c/ 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 1·34. Tratar:
275-D845.

GUAMIRANGA, - Vende-sé, próx.
Dalcelis, alv. R$ 15.000,00. Tratar:
373-1118, c/ Jair ou Vanilda.
Aceita-se contraproposta.

GUARAMIRIM - Vende-se, no
Bairro Imigrantes, perto do asfalto:
Valor a comb. Tratar: 373-2404, c/
Clovis.

GUARAMIRIM - Vende-se', Bairro
Avaí, madeira, c/54m2.

I

R$ 12.000,00. Tratar:
373-3128, c/ 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.

JARAGUÁ ESQUERDO - Vende-se,
ótima casa \llv., c/ 130('12. R$
43.000,00. Tratar: 376-1228 ou

9985-2554 ou 371-3388, c Fabiano.

JOINV,ILLE - Vende-se ou troca-se
de madeira, por casa do mesmo
valor, no estado de SC ou Minas,
pintura nova, escritura,
linha te I. 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)

d U·dar a sua vida!po em '

,

Pes

o jeito certo e saudável
de emagrecer.

Reuniões todas as terças-feiras, às 15h) em sala
ari.exa à Paróquia Evang. Luterana -

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

379-0021 ou 379-2696, a/ Anita

NEREU RAMOS - Vende-se, alv.,
toda murada, c/ 3 qtos e demais

dep., Centro, 660m2. 1\
R$ 25.000,00 + financ. CEF. Tratar:
3714497.

NEREU RAMOS - Vende-se ou

troca-se, por casa na Ilha da

Figueira, alv., c/ 3 qtos e demais
dep. R$ 45.000,00. Tratar:
275-D051.

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, c/ Roberto.

RIO DA LUZ - Vende-se, casa alv.,
3 qtos, si, cOZ., bwc, lav., gar.

, Valor a combinar. Tratar: 9993-3761
ou 376-1350, c/ Cleiton.

SÃO FRANCISCO DO SUL - Vende

'se, Bahia da Babitonga, mista,
fundos p/ Bahia, c( 2 qtos, sala e

cozo R$ 20.000,00/
aceita-se propostas. Tratar; (47)
379-1559, c/ Tito.

SÃO LUIZ - Procuro, p/ alugar c/
urgência. Tratar: 9992-2575, c/
Kelly.

SANTA LUZIA - Vende-se, 2 lotes

c/525m2 cada, por 2 salários de

entro é um sal. por mês, c/ água
e luz. Tratar: 274-8125, c/ Sr.
Menegheli.

SANTO ANTONIO -Vende-se, 2
casas no mesmo terreno. R$
20.000,00. Motivo de mudança.
Tratar: 276-1044, c/ João.

SCHROEDER - Vende-se, alv.,
nova, gar. p/ 3 carros, piscina, 1

suíte + 1 qto e demalsdep., c/
aquecimento central. Terreno
700m2. R$ 42.000,00 à vista ou

R$ 25.000,00 entro + 70�
R$ 500,00. Neg. Tratar: (47)
9902-0803.

SOBRADO - vende-se c/ 3
quartos, copa, cozinha, e bwe etc.
R$ 25.000,00, aceita-se troca por
carro. Tratar: 273-0378, pela

-

manhã ou noite. c/ Chirlei.

VILA RAU -'vende-se, na Cohab,

7 peças,com escritura'. R$
28.000,00. Tratar:371-9852

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

combinar. Tratar: 9104-6421, com
sr. Almeri.

VENDE-SE OU TROCA-SE _ alv., c/
300m2 e terreno de 1500m2, por
sítio. Aceita-se terreno ou

caminhão. Tratar: 371-5640, c/
Sérgio.

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

Dornbusch, 2021. Terreno de

esquina. Tratar: 370-1777 ou

9112-4110, com Ilson.

VILA LALAU - Vende-se, 180m2,
c/3 qtos, gar. PI 2 carros,

murada, cerca de alumínio. R$
33.000,00 + finan2. Pela PREVI.
Tratar: 371-0695 ou 9993-0623.

VILA LENZI - Procura-se p/
alugar, c/ 3 qtos ou mais. Tratar: -,
370-1531 ou 9113-4116.

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

Dornbusch, 2021. Tratar:
370'li77 ou 9112-4110.

CENTRO - Vende-se ou troca-se,
grande, recém reformado no Edif.

Jaraguá, Tratar: 9963-8588 ou

(11) 6976-4612, c/ Germano ou

Cecília.

ED. J'ARAGUÁ - Vende-se,
grande, aceita-se 2, aptas de
menor valor. Tratar: (11) 62976-
9448, c( Gérmano ou Cecília.

LAGUNA - vende-se, apto. Ed.

Donga Matos, Mar Grosso, 1

suíte c/ sacada, 1 qto., 1 wc,
lavanderia, cozinha, sala c/
sacada. R$ 70.000,00, aceita-se
imóvel em Meia Praia (Itapema).
Tratar: 370-8336 ou 9973-3560,
c/ Osmar

LOFT - Aluga-se, capac. De 6 a

10 pessoas, c/ 40m da praia.
Tratar: (47) 369-4922, c/

PORTOCRED
EMPRÉSTIMO PESSOAL

Em até 12x com cheque -

Liberação no dia
• Finocinmento de veículos

370-0417Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 83
* Não fechamos poro almoço

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., c/ 2 qtos, gar., ehur. e
salão de festas no Res. Jardim
das Mercedes. Entr. de R$ 8.000,00
+ 1/2 eub pormês.Tratar:
370-7698, c/ Vilson.

VILA NOVA - Vende-se ou troca-se,
c/ 186,20m2, Ed. Porto Belo, c/ 4
qtos, 1 suíte, lavabo, bwc sOC., 2

sae., sala de jantar/estar/Tv, cozo

e lav. c/ móveis sob medida. Novo,
c/ piscina e salão de festa, c/ 2'

vagas na gar. Valor a nego Tratar:

370-8336, c/ Osmar.

VILA RAU - Vende-se, R$ 16.000,00
+ financ. Caixa Econômica Federal,
ou troca-se por terreno. Tratar:

370-0816, c/ Silmara.

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

I Valor a combinar. Tratar: 371-6640:

AMIZADE - Vende-se, c/318m2,
próx. Salão. R$ 11.500,00. Tratar:
9979-9970,.hor.Ooii11.

AMIZADE - vende-se terreno, c/
13,5x23m, próx. Salão Amizade.

Tratar: 371-2357 ou 387-5612
.

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

AMIZADE -Vende-se, lotes,
próximo Clube dos Viajantes. Valor
a combinar. Tratar: 9975-129.9.

\ 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,OÓ. Tratar:
387-5612.

BARRA VELHA - vende-se, terreno
próx. Posto Maioehi. Valor R$
3.500,00. Tratar: 370.:;9282 .:
CENTRO - Vende-se,
Massaranduba.nxxzo, casa ai. em,

constr. R$ 12.000,00 nego Tratar:

373-0999, c/ Eurico.

CENTRO - Vende-se, c/622m2, c/
galpão de 135m2" todo murado,
Tratar: 37'1-9157.

,.-

/

ENSEÀDA - Vende-sa.Batneárle
Majorka. R$ 3.000,00. Tratar: 370-
8145, após as 17hs, c/ Laurita.
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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
entr. + 12x R$ 450,00 ..
Tratar"9979-9970.

JARAGUÁ ESQUERDO - Vende-se,
35 heet. Tlta Martins. Tratar:
376-0253.

JOINVILLE - Vende-se, no Jardim
Santa Mônica, ej 390m2, quadrá E,
lote 10. Valor a eomb. Tratar:

373-2912, ej Valdeeir.

MASSARANDUBA - vende-se,
terreno no centro, 18x20, casa de
alvenaria em construção. '

R$ 12.000,00, negociável. Tratar:
373-0999 ej Eurico

PiÇARRAS - Vende-se, a 50m2 do

mar, eond. fechado. Ótima loe.
R$ 15.000,00. Tratar: 372-3812.

POMERODE - Vende-se, no centro,
ej 617m2• Tratar: 376-1011 ou

376-2691, ej Guido.

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

"SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - vende

se, terreno no Guatupé, ej300m2,
troca-se por terreno em Jaraguá do
Sul. Tratar: 273-0378.

I

TERRENO - Compra-se, ej
1.100m2, mínimo 25m de frente. Pago
a vista ou troco pj imóvel no local.
Tratar: 371-8009, ej Pérola.

TERRENO - Vende-se, ej 360m2•
R$ 10.000,00. Tratar: 276:0287 ou

276-0373.
/

TERRENO - Vende-se, ej 670m2•
R$ 12.0.00,00. Tratar: 276-0287 ou

276-0373.

TERRENO - Vende-se, ej 600m2.
R$ 16.500,00. Tratar: 276-0287 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: 276-0287 ou

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
Bernadete, em qualquer horário ou

9111·1831, com Patrícia após as

18:00hs,

VILA LENZI - vende-se, terreno

com área total de 644,00 m2,
próximo ao Colégio Giardini Lenzi,
na rua Jaime Gadotti, no valor de

R$ 19.000,00. Aceita-se propostas.
Tratar: 371-6310 comere. oL -

9975-9543 ej Patricia.

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
Jo$é. Valor a eomb. Tratar: 370-
1186 ou 372:1976, ej Marilsa.

I
CENTRO - vende-se-rnôvels pj .loja
de moda jovem. Tratar: 372-2502.

VENDE-SE - loja de festas eompl..
R$ 25.000,00, neg .. Tratar:
9101-7736.

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

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

CENTRO - Vende-se loja na

Marechal, ej estoque e clientela
formada. R$ 12.000,00 e aceito
carro no negócio. Tratar: 371-4497.

COMPRA-SE- acima de 100.000m2,
ej casa de alv. Tratar: 370-4095 ou

371:>-1827.

GARIBALDI - Vende-se, RfI)eirão
Caeilda, c/. 200.000m2, ej nascente,
luz, água e plantação.
R$ 32.000,00. Tratar: 372-0571.

MASSARANDUBA - Vende-se, 7km
do centro, área de 60.500m2, ej
casa de mad., rancho lagoas,
plantação. Tratár: 379-1031,
a noite.

RIO CERRO - Vende-se sítio, ej área
a escolher de 20.000 a 30.000m2,
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: 370-8563 ou

9975Dl02.

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: 370-8563 ou

9975Dl02.

SANTA LUZIA - Vende-se, 2
chácarasc/ 4.350m2 cada. Tratar:

274-8125, ej Menegheli.

'iRES RIOS DO\NORTE - Vende-se,
chácara ej 12 rnorgos, ej fonde de

água. Valor a combinar. Tratar:

371-9431.

VENDE-SE - ej 80.000m2, possuindo
casa de 2 pisos, alv., lagoa. Tratar:
9113-9337, ej Vera.

VENDE-SE ur:n sítio ej 104.000m2 à
1.500m da Praia. Tratar: 373-2183,
ej Rosilene.

1-
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recruta e seleciona para admissão
imediata as seguintes vagas:

VAGAS· A�ERTAS
o ALMOXARlfE (4209-E) - I' grau completo. Conhecimento em peças hidráulicos e pneumático, polegadas,
bitolas e porofusos. fará o controle de estoque e recebimento de moteriois
o ANALISTA DE CUSTOS (3468·() - Conhecimento total no área de custos.
o ARTE fiNALISTA (4165-E) '- Experiência em digitação e cemputadcr. Forá o jornal interno do empresa,
desenvolvimento de folder, material poro feiras, contatos com.gróficos e birô de fotolitos.
o AUXILIAR AOMINISTRATIVO (4243·E) - Oorá informações o clientes referente chegodo e soido de merçodorias
pendentes e vai colculor o frete. Deverá ter dominio em Informático.

.

o AUXILIAR DE CONTAS A PAGAR (4168-E) - Vai ouxilior em lançamentos, recebimento de Notas fiscais e

fluxo Diório. Deveró ter segundo grau completo e informático. Preferência que resido próximo o Guoromirim
o AUXILIAR DE ENfERMAGEM (3847-L)

,.

o AUXILIAR DE ESCRITA FISCAL E CONTÁBIL (4210-S) - Com segundo grou ou cursando o terceiro, porém deve
ter boa experiêndc na órea. Para Guaramirim.
o AUXILIAR QUíMICO TÊXTIL (3420-L) - Experiência de um ano no ramo têxtil. Curso do CElIQ. Atuará no

preporoção e desenvolvimento de cores.
•

.

o COMPRADOR (4211·E) - Formado ou cursondo,odministroção, contóbeis ou tecnologia mecônico. Dominio
em Word e Excel e ter boa fluência poro negocioçóo. Preferência que resido nas proximidodes de Corupó.
o CONTABILISTA (3456-L) - Escoloridode minimo 2' g�ou.Será responsó.v.el pelo Depto. financeiro geral.
Experiência mínima: cinco -anos

.'

o COORDENADOR DE MANUTENÇÃO (4058·S)·formoção técnico com dois anos de experiência em liderança.
Ter veiculo próprio e nóo ser fumante.
o COSTUREIRA (3803·E) -Irá costuro r em máquina overlock, reto e coberturo. Experiência minimo de quatro
meses. Que resido no ceritro ou proximidades de Nereu Ramos.
o COZINHEIRA (4128·S) - Que resido em Joroguó ou Iorupú,
o ElETRICISTA DE AUTOMÓVEIS (3732·L) - Conhecimento em motor de arranque, olternodor de corro e

cominhóo.
o ENCARREG'ADO DE TALHAÇÃO (4150·E) - Experiência de dois onos como Talhador.
o ENGENHEIRO CIVIL (4042·L) - Profissional com experiência em pré-meldcdes (imprescindivel).
o ENGENHEIRO CIVIL (4053·t) - Com experiência em progromo de cólculos de estruturos metólicos. Seró
responsóvel técnico doempreso. .

"

o EN.GENHEIRO ELÉTRICO (4164·E) - Pode ser recêm- formado mas qúe tenho algum conhecimento em projetos
mecônicos, elétricos, noçães de desenvolvimento de peças, prensas térmicos. Corteiro de Hobilitoção.
o ENGENHEIRO MECÂNICO (4163·E) - Recém·formodo mas que tenho conhecimento em projetos mecônicos,
noções de desenvolvimento de perus e prensas térmicos. Com Corleiro de Hobilitoçõo.
o ESTAMPADOR{4197·L) - Experiência minimo de um ano no funçõo.
o ESTOFADOR (3683-E) - Éxperiêncio de no minimo um ano.

o fERRAMENTEIRO (3644-E) - experiência em torno, freso e pneuinático, poro o região do Borro do Rio Cerro.
o fERRAMENTEIRO (3927-L) - Experiência de 2 anos no área.
o fRESADOR (4033-l) - Ter conhecimento em interpretoçõo de desenho. Irá cortor e furor superlldes plonos
e ondulados. Experiência de um ano no área.
o INSTRUTOR DE INFORMÁTICA {4127-� - Folo�, I.er e escrever Inglês. Ter disponibilidade de horários.
o MARCENEIRO (4177.L) - Com prático em móveis sob medido. Fará móveis de quorto, cozinho, banheiro.
Também vai lixor, cortor madeiro e desenvolvi r o projeto do móvel solicitado. Minimo um ano de experiência.
o MODELADOR (4235·E) - Vai preporor moldes poro fundição (fundição em ferro e oluminio). Não exige
escoloridode, apenas conhecimento no área.
o OPERADOR DE EXTRUSORA (359H) - Seis meses de experiência em Máquina Extrusoro poro-filmede
polietileno. Não exige escoloridode.. .

.
o PINTOR DE MÓVEIS (4176·L) "- forá pinturo em móveis. Necessário que tenho no minimo seis meses de
experiência.
"PROGRAMADOR PLENO (4004-E) - Conhecimento em custos e·contobilidode. Pode estor cursando o lerceiro

grou. ->,

o REPRESENTANTE COMERCIAL (4019·L) - Ter firmo de Represenloção e registro no CORE. Conhecimento em

pré-moldodos. Possuir veiculo próprio, celular, inlernet e fAX. Residir em área de obrongêncio.
o RISCADOR EM CAD (4105·S) - Risco as peços otrovés do computador. De preferêncio candideto que residam
próximo o Guoramirim.
o SUPORTE DE SISTEMA (3778·L) - Dará suporte e manutenção o equipamentos de informático. Ter dominio
no área de suporte.
o TALHADOR(o) (3730·L) -Irá riscar, enfestar e cortor.
o TÉCNICO ELETRÔNICO (3858·L) . Diplomo de Técnico em Eletrotécnico reconhecido pelo SENAI ou Escola
Técnico Tupy.
o TÉCNICO EM COMPUTAÇÃO 14005·E) - Doró suporte e fará o manutenção em Computadores. Que lenho curso

ou entendo de WE8YEN, HTM, JAVA SCRIPT, DREAMWEAVER, PHOTOSHOP.
o TOSADO R (41 84·S) - Com experiência no área.
o VENDEDOR (3830·E) - Vendedor ext!rno de videos'.jlfogromos televisiveis, OVOs. Necessário que tenho corro
próprio.
o VENDEDOR DE PEÇAS (3889·E) - Experiência em peças automotivos. (-

VAGAS BREITHAUPT
o ATENOENTE DE ACOUGUE (4224) - I' grau, masculino.
o AUXILIAR DE DEPÓSITO (4191) - I' grau, masculino.
o AUXILIAR DE CAIXA (4148) - 2' grau completo ou cursando. Ambos os sexos.

o CONFERENTE (4277) - 2 vogas - 2' grau completo e informático.
o GARAGISTA (3866) - I' grau completo ,

o GUARDA (4225):'_ 2' grau ou cursando, idade acima de 25 anos. Irá controlar o entrado e soido de clientes.
o REPOSITOR (4221) - 2' grau, masculino.
o SEGURANÇA PATRIMONIAl (4273) - 2' grau completo, com curso de vigilante e altura minimo de 1.75m
o VENDEDOR P/GUARAMIRIM (4,174) - 2' grau, curso de informáti_ç_o e vendas.. ,

o ZELADORA .(4248) - Com primeiro grau incompl·eto. .

o ZELADOR (CONDOMíNIO SHOPPING) (3865) - 2 vogas (duas femininos e uma masculino). Com primeiro
grau incompleto.
o ZELADORA (GUARAMIRIM) (4067) - Com primeiro grau incompleto.

RuaJorge úemiewicz,,1245 (Rua do HospitalJaraguáJ.
Cx. Postal 200 - CIP 89.255-000

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

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

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

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

.,

ENCAMINHAR CÍlRRíCULOS PARA o E·MAIL: earla@rhbrmil.com.br PARA AS SEGUINTES VAGAS:

AUXILIAR DE COMPRAS (om experiência ou conhecimento na órea. Para aluar em Schroeder.
PLANEJADOR DEMANUTENçAOCurso lémico ou afim .. Experiência no planejamento e programação de manutenção, lubrificação
de máquinas e emissão de relolório�referenle maquinas em geral.
COORDENADOR DE PRODUÇAO Superior [Omplelo ou rursondo. Habilidade e/ou conhecimento em liderança, negociações,
recrulamenloeseleção,rilDnulen�oindustriol,informáticobásicoe conceilos de qualidade. Necessário boa experiência.
ANALISTA DE SISTEMAS Experiência em desenvolvimento de slsíemcs para a área de produção. Experiênria em link2 migrando
paroOrade. Inglês técnico.
DESENHISTA DEMODA PLENOHqbllldude para desenha manual e rem infarmálica,
GERENTE DE SETOR DE CQRTE TEXTlL Experiência em processo de corte erem coordenação de equipe. Ensino superior com'plelo.
COORDENADOR DE LOGISTICA Superior completo e experiência na função: Preferencialmente residência em Jaraguá da Sul ou
região. .

_

COORDENADOR DEMANUTENÇAO Necessário liderança, hahilidaife poro negodação, conhecimento em reautamento e seleção,
informátlta básica. Preferencialmente resldêndu em1aroguádo Sul ou região. '

SUPERVISOR.DEMARKETING Formação em Administração. Desejável pós·graduação em úreu de Morketing. Domínio de informótica,
desejável idiomas inglês e espanhol. Vivência na coordenação de atividades relacionados ii markeling (dese�volvimento de produto,
estratégia de preços, mmponhas, etc).
PROJETISTA Necessário boa experiência em motrizes para produtos do linha outomobilistico.
QUíMICO TÊXTIL Formação ou experiência minimn de dois anos. Conhecimento. em setor de tinturaria têxtil. Preferencialmente
residência em Ja'roguá ou região. -:

ENCAMINHAItCURRíCULOS PARA O E·MAIL: salange@rhbrasil.cam.br PARA AS SEGUINTES VAGAS:

QUíMICO TÊXTIL Com experiência em laboratório de desenvolvimento de cores ou tinluroria. Necessário curso têrnirc no área e

conhedmentoem colorimetrio.
ANALISTA DE CUSTOS Experiência minimo de três anos em formação de preço e estruturação rustes. Paro atuar em Ibirama·Se.
ENGENHEIRO INDUSTRIAL Com experlênde em preceaos industriais, manutenção e chão de fábrica. Poro atuar em Ibiroma·Se.
PROJETISTA Conhecimento em AutoCAD e experiência com projetos de máquinas e equipamentos industriais.
ENCARREGADO DE COSTURA Cam experiência na funçãa.
MODELlSTA Para aluar com moldes inf�nfo-juvenis. ,

OPERADOR DE CAD/PLOTTER Com experiência em encaixe de peças, sistema Investroniw / Lecfra.
ENGENHEIRO ELETRICISTA Necessário experiência na área comercial e conhecimento de inglês e espanhol.
LíDER EM FORJARIA Com experiência em zincagem o fogo e forjaria.
FERRAMENTEIRO DE BANCADA Com experiência em maldes e malrizes.
FRESADOR FERRAMENTEIRO Necessário experiência no órea.

EN.CAMINHAR CURRíCULOS PARA O E·MAIL: jessie@rhbrasil.cam.br PARA AS SEGUINTES VAGAS:

ANALISTA DE CARGOS E SALÁRIOS Experiência com remuneração com habilidades e egmpetêndas.
ANALISTA DE TREINAMENTO
ASSISTENTE SÇJCIAL (om experiência em empresa.
ASSISTENTE TECNICOSuperior el!l Engenharia Químico, A�mentos ou Administração.
PROGR-!MADOR DE PRODUÇAOCom experiênciaem PCP.

�

ESTAGIARIa Poro estógi� curricular em Educação Fisica.
DESENHISTA PUBLlCITARIO Experiênda em Pholashop.
MODELlSTA
COORDENADOR DE PRODUÇÃpExperiência em marcenaria (fabricação de Móveis, operação de máquinas e manutenção).
PROGR-!MADOR DE PRODUÇAO Cam experiência em PCP.
ESTAGIARIO(Curricularl Para Educaçãa Fisica'; .

MODELlSTA2�grou,comexperiênsia.
I

,
_

COORDENADOR DE PRODUÇAO l' grau, com experiência em marcenaria (fabricação de Móveis, operação de móquinas e

manutençõo).

COMPARECER A RHBRASIL -JARAGUÁ DO SUL:

ÁREA ADMINISTRATIVA
SECRETARIA Conhecimento em informático e disponibilidade paro trabalhar em Schroeder.
AUXILIAR DE VENDAS Experiência no área de vendas em empresa. Conhecimento em tele-vendas e informático.
AUXILlAR,ADMINISTRATIVO 2' Grau Completo, com experiência em transportadora.
DESENHISTA PUBLICITÁRIO 2'grau, com experiência em phctoshcp.

" 1/'
MWf.ÇNKA -

MECANICO DEMANUTENCAO INDUSTRIAL Experiência em munulençên induslriol.
M,ECÂNICO IND!!STRIAL E�periência �m manutenção têxtil. _

TECNICO EUTRONICA, ELErROMECANICA OU TELICOMUNICAÇOES Nete.ária formaçãa remplere. Experiência na coardenaçãa
de instalação de equipamentos de informático e telefonia, manutenção de cabeamento paro telefonia e por trancado. Atuação como

supcrfe têmke.
A

T�(N/(O EM ELETRONICA Recêm-fcrmcde, preferencialm�nte residir no região de Corupá.
TECNICO aUIMICO (om experiência em controle de processos, análise de laboratório, superfíde de aço, PH de água.

,

ÁREA COMERCIAL
VENDEDOR REPRESENTANTE Possuir carro e celular. Necessário conhedmentos em hidráulico, pneumáticn, mecônico, eletrotécnica.
REPRESENTAN1E COMERCIAL Possuir empresa constituída, veiculo, telefone e fax. Poro atuar com vendas de materiais de construção
av� nas ddudes de Lages, Blumenau, São Bento do S�I e Aorianápolis.

.

REPRESENTANTE COMERCIAL 2' grau Completo, com experiêndn em vendas de embalogens. Para atuar em Jaraguá do Sul.
VENDEDOR EXTERNO 2' grau. Para Publicidade.

ÁREA OPERACIONAL
AUXILIAR DE PRODUCÁOMoradores de Sehraeder.
AUXILIAR DE PRODUCÃO Para aluar com nebehe pesada.
AUXILIAR DE COZINIÍA_E SERViÇOS GERAIS Com experiência em cozinha e limpeza. Para Sehraeder e Jaraguáda Sul.
AUXILIAR DE PRODUCAO Maradares próximas" Portal de Jaraguá.
MECÂNICO DE VEíC_UiOSCom experiêndo em injeção eletrônico.
EMPREGADA DOMESTICA Com experiênda e referências.
OPERADOR DE EMPILHADEIRA Cam cursa e experiência. (Cadaslral
MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS Cam experiêndo de dais anas na lunçãO:
OPERI\DOR DEMÁQUINA DE BORDAR Cam experiência em máquina ZSK - 12 "beç"es.
TECELAO(om experiência_e residente no bairro Vieiras ou imediações.

,

AUXILIAR DE PRODUÇAO Com 1. Grau completo e residentes nas imediações dos bairros Agua Verde, Vila Le.nzi, Vila Rau, Estrado
Nova. Vórios vagas! _ '

AUXILIAR DE PRfJDUÇAOMoradoresda Ilho da Figueira, próx. Pedreira Rio Branco. (om ]I.grau completo ..
TORNEIRO MECANICO(om conhecimento em leitura e interpretação de desenho mecânico. ((odastro)
OPERADOR DE EXTRUSORA Com experiência.
MECÂNICO DIESEL ]' grau, com experiência com caminhões e trolores. Para empresa de Guaromirim.
FUNILEIRO ]' grau, com experiência em confecção de calhas, realizar orçamenlos, po�suir habilitação.
PORrEIRO Servic2s gerais de atendimento, l'grau. .

TORNEIROMECANICO l' grou, (om experiência.
'AUXILIAR DE COZINHA l'grau, experiênrla com preparação de lanches e porções.
AUXILIAR llE_LANCHONETE P Grau, com experiência em preparação de lanches e organização, para Guaramirim.
AUXILIAR DE SE)IVIÇOS GERAIS t' grau, para aluar em cozinha e limpeza.
ENFESTADOR E TALHADOR Cam e!periênda em serigrafia. '

RISCADOR (om experiência em cad, serigrafia e l' grau.
ESTAMPADOR]' Grau, com experiênda.
COSTUREIRA Cam experiência. I
IMPRESSOR DE OF� SEr l' Grau, cam experiência.
EMPREGADA DOMESTICA OU CASEIROS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Consórcio Nacional Volkswagen

Horário de,
atendimento:

De segunda a sexta: 8h às 19h
Sábados: 8h às llh
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Banco VolkNtagen
Fone: (47) 371-4000
jaraguá do Sul

o pogomento, em dinheiro, será efetivado 'pelo Coroguó Veiculas (I partir do 3S! parcelo paga pelo novo Comorciado. Promoçõõ vólido até 15/0312002. Preço do dia 28/0212002. Frete, pintura riietôlic:a e opcionais nõo inclusos. Prestações voriéveis. Grupos de 60 meses com 240 participantes. Plano sem talCO de adesão. Seguro de vida incluso no valor do prestação. Estes
veículos estão em ccofcrmidcde com (I PI!:OCONVE Programo de Controle do Poluição doÀr por Veiculas Automotores. Percentual de contribuição mensal re_duzido (de 1,67% paro 1,25% oJé o contemploç.qo). Taxo de administraç.õo de 12%. Fundo de Reserva de 3,5%. Os modelos. códigos e valores estêo sujeitos a alterações conforme o política de comercialização do Fóbrica.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORRETOR DE IMÓVEIS - Precisa

se, credenciado. Tratar: 371-2507.

COSTUREIRA - Precisa-se de

costureira, com prática,
máquina overloque, que more na

Vila Nova ou proximidades.
Tratar: 370-7963.

dias' disponíveis, terças, quartas
e sextas.

DIARISTA - ofereço-me pI
trabalhar, Água Verde ou

proximidades. Tratar: 370-6687.

DIARISTA OU MENSALISTA -

Senhora se oferece pI trabalhar,
cl experi6encia, Tratar: 273-0461;
cl Salete.

se de rapazes cl experiência em

lavação e acabamento. Tratar:
275-1340 .

DOBRAÇÃO DE ESTOPAS - Casal
.

se oferece para trabalhar. Tratar:
LAVA RÁPIDO JARAGUÁ - Precisa- 374-1103.

SACOLEIRA - precisa-se para
venda de Langerie, atuação na

região, direto da fábrica, exige
experiência no ramo. Tratar: .

(47) 339-6198.

SENHOR APOSENTADO - Contrata
se para trabalhos de entrega de

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

AJUDANTE DE COZINHA -

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

DAMA DE COMPANHIA - pI
pessoas idosas, cl ref. E

experiência. Tratar: 370-2718.

DIARISTA - Senhora se oferece

para trabalhar. Tratar: 371-7842,

LAVO E PASSO ROUPA - em casa

particular. Tratar: 275-1962.

PRESTO SERViÇOS - torno e

mecânica em geral. Tratar:
371-5640.

SIillVIÇOS JARDINAGEM - Tratar:

9104-5332, com Inésio, das 12 as

13h30 ou a noite ..

SERViÇO DE PEDREIRO EM
GERAL - Tratar: 370-6170 ou

9112-3916.

, ELETRICISTA
Experiência de 7 anos

Consertos de
eletrodomésticos em

geral, automóveis,
caminhões, etc.

Atende a domicílio.

Tratar: 273-5086.

ENCARREGADO DE ALMOXARIFADO
INSTALADORA ELÉTRICA JARAGUÁ procura

Encarregado de Almoxarifado com

conhecimento de material elétrico e

operação de Micro-Computador
Interessados dirigir-se à rua

Gustavo Friedmann, 81 ou contratar com
Wanderlene no telefone 371-1429

.senec

AR CONDICIONADO
,

AUTO ElETRICA
FONE/FAX (47) 371-4354

A.ufômotivo
Som

A.larme
Travas elétricas

RuaEpitácioPessoa, 007, próx. CoI. Jangada - JaraguádoSul- se

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

* Técnico em Comércio Exterior

Taxa Única:
Comerciário e Dependentes:

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

Usuário / Comunidade em

Geral: 15{00

'IDIOIlll'AS
Inglês e Espanhol

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

MATRíCULASABERTAS
GRUPOS DE GESTANTES

SESC/HMJ

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

lnkie: 26 de Fevereiro
Término: 02 de Julho

*
. Ténico em' Comércio Exterior Grupo Noturno

Todas às 4º feiras das
19h30 às 21 hjO

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

3719177

* Técnico em Alimentos
* Técnico em Contabilidade
* Técnico em Enfermagem

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

DEORATÓRIA EAPRESENTAÇÃO PESSOAL

OBJETIVOS: TRANSMIf!R AOS PARTICIPANTES A SEGURANÇA NECESSÁRIA ,PARA UMA
EXCElENTE APRESENTACAO PROFISSIONAL E PESSOAL DE PROJETOS{ RELATORIOS, EM

,

BANCAS, REUNIÕES{ OUTROS.
.

PÚBLICO AL�O: PESSOAS QUE QUEIRAM ADQUIRIR SEGURANÇA EM SUAS

APRESENTAÇOES E TORNAREM-SE COMPETITIVAS NO SEU DIA-A-DIA.

PROC;RAMAÇÃO: CONTROLANDO A ANSIEDADE DE FALAR EM PÚBLICO

VOCABULÁRIO ������1���M�:lci�:V����ILR:��(r��IO;:� DE IMPROVISO

APRESENTAÇÃO EM BANCAS / TRABALHOS ESCOLARES / REUNiÕES DIANTE DA
TELEVISÃO / víCIOS DA FALA

DATAS: 09 DE MARÇO (SÁBADO) DAS 8:00H ÀS 12:00H - 14:00H ÀS 18:00H
11 A 13 DE MARÇO QAS 19:00H ÀS 22:00H OU

LOCAL: JHB uDESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL H�MANOu

INSCRIÇÓES E INFORMAÇÕES: 372-0138

APRESENTAÇÃO:
JAN/CE HAFERMANN BRElTHAUPT

MESTRANDA EM ADMINISTRACÃO DE EMPRESAS PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA
CATARINA (UFSC); SÓCIA PRO'PRIETÁRIA DA JHB-DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAl.

NANCY NYOSHII
• FONOAUDIÓLOGA; ESPECIALISTA EM AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM PELA PONTIFíCIA

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (PUC-S.P)

GESTANTFS/Grupo I'Semestre/
JARAGUA DO SUL

Todos os 4' feiras, 19h30 às 21 h30 - no SESC

MÊS-DIA-PROFISSIONAl-TEMA
Fevereiro - 27 '--- Tânia M. de Olivéiro - A

importância do Relação entre Pois e Filhos
Março - 06 - Aide Fontoura - Significado do
Gesloção poro o Fomilia
Março - 13 - Dr. Sebastião Rezende - Tipos de
Anestesio no Porto
Morco - 20 - Michele BortolotiI Jucimeri Eckert
- Amamentaçõo -

Março - 27- Daphne Guizilini - Atividade Fisico
no Gestodio
Abril _: 03 - Odenite - Cardeal Mogolhães e

Margarete Gellert de Souza
Portel: Desenvolvimento I'licosexua 00 Bebê e Formodio
do Personalidade

.

Abri-I0-Oderite CordeaiMagalhães eMargorete
Gellert de Souza - Porte II : Desenvolvimentó
�icosexuol do Bebê e Formocão do Personolidode
Abri-17 -OderiteCardeàJMogolhãeseMorgorete
Gellert de Souza - Porte III : Desenvolvimento
�icosexuol do Ifebê e Formocão do Personolidode
Abri - 24 - Oro. SuzinorÍl de Coslro Unhores
Cuidados cam o Recém-Nascido
Maio - OB Rito Grubbo - Desenvolvimento Mo
tor Normal do Bebê
Maio -IS 'Doniele Henschel-Desenvàlvimento
Orol dosBebês. ;

Maio - 22 Oro. Suzinoro de Castro Unhores
. Perdendo o medo do Porto
Moio_29 Tania Morio de Oliveira - A
importância do relacão entre pois e Filhos
Junho - 05 Dr. Ántonio Belezo - Sexualidade
noGestação
Junho - 12 Eduardo Biron - Analgesia / Porto
sem Dor
Junho - 19 Morcio R. mociel/Michele Bortolotil
Tâmara Rodrigues e Celeneh M. Dias - Schonlollo/
Métado Canguru
Junho - 26 MiriamVoigt-Grovidez e Saúde
Bucal do Mãe e do Bebê

. Julho - 03 Equipe SESC - Visito 00 Hospital e
Maternidade Joroguo

.

GESTANTES/Grupo I' Semestre !Todos os 3' feiras,
11h às 16h - no SESC
MES - DIA - PROFISSIONAl- TEMA
Fevereiro - 26 - Celeneh Assad M. Dias - Pois
Grávidos, Descobrindo o Prozer do Grovidez
Morco-OS-Sandro Per�ro-Nuhidio no GestoãxJ
Moiço - 12 - Aide Ionteuru - Significado'do
Gestação poro Família
Marco - 19 - Oro. Suzinoro de Castro Unhores
Conversondo com o Pediatro
Março - 26 - MiriomVoigt- Grovidez e Saúde
Bucol do Mãe e do Bebê
Abri- 02 -Odenne CordeaiMagalhães eMargarete
Gellert de Souza - Portel: Desenvolvimento
Psicilsexuol do Bebê e Formocão do Personalidode
Abr� - 09 - Odenne CorOOolMagalhães eMargarete
Gellert de Souza - Porte II : Desenvolvimento
�icosexuol do Bebê e Formocão do Personalidade
Abril- 6 - Oro. Suzinoró de Castro Unhores
Cuidados com o Recém-Nascido
Abril- 23 - Dr. Sebostiâo Rezende - Tipos de
Anestesias
Moio - 07 - Daphne Guizilini - Atividade
Física no Geslocão

.

Moio - 14'- Tania Mario de Oliveira - A
importância do relação entre Pois e Filhos
Moio-21-Dro. Suzinoro de Costro Unhores
Perdendo o Medo do porto
Maio - 28 - Alexandre Tomozelli - Anolgesio
I Porto sem dor
Junho - 04 - Rito de Cóssio Grubba -

DesenvolvimentoMotor Normal do Bebê
Junho - 14 - Daniele Henschel -

Desenvolvimento Oral do Bebê
Junho - I 8 - Jucimeri Eckert/Michele Bortoloti
- Amamentacão
Junho - 25 _.:__ Mordo R. model /Michele Bortoloti
ITâmoro Rodrigues e Celeneh M. Dias
Schontolla/Método Canguru
Julho - 02 - Equipe SESC - Visito 00 Hospital e
Maternidade Joroguó

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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DATA TRAINING
C.I!:NTf(O De: QUAI..IF'IC::AÇÃC PI'IIOF'IIõIIõIIONAL

Devido a alta qualidade dos alunos encarntnhados
às empresas em 2001 através do serviço

de "fricarn'nharnento ao Emprego" da DATA TRAINING,
a MR.MICRO firma uma parceria onde o melhor

aluno do curso de 2002 'em
MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR

terá ESTÁGIO GARANTIDO.

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

DATA TRAINING
CENTRO DE �UALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

�,<QJ(U.{i �/@(_q,,_� @(§@@..�® (WJ[fiJU fff(i)ll1Jlil):§J@ @!@ �'l!llJlriiln©]®©J@@º
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1085

Centro - Jaraguá do Sul/SC
Tel.: (047) 371-2551

301 �
veículos
IIIChevrolet
ASTRA - Vende-se, 00, 2p, bordó.
Tratar: 370-3113.

AStRA - Vende-se, 00, vermelho, _

compl. - ar. Valor R$ 22.500.00.
Tratar: 370-3113 ou 9973-5158.

ASTRA - GLS, 2.0, anosõ.
completo, 4 portas, cor prata.
Valor R$ 12.500,00, aceito troca
pormenor valor. Tratar:
9101-0813.

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

Tratar: (47) 9101-3070 ou (47)
366-0146.

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

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

CHEVY - 500 SL, 88. Torro! Valor
R$ 3.500,00. Tratar: 276-3223.

CHEVY - Vende-se, 92, DL, branca,

rodas esp., capota marítima, ótimo
estado. R$ 6.200,00. Tratar: .

273-1001.

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

9112-4950.

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

CHEVÉTTE - Vende-se, SL 89,
branco, álc. R$ 4.000,00. Tratar:
370-0690.

CHEVETTE - ano 87, álcool, com
reparos na lataria. Valor R$
3.000,00. Tratar: 9122-2333.

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

CHEVETTE - Vende-se, 89; prata,
gas. 1.6, SL. R$ 4.200,00.
Tratar: 371-5343.

'CORSA-vende-se, Super, 97/97,
4p. Tratar: 9953-1878 c/
Leonardo.

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

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

CORSA - GL 1.4, vidro e trava

eletrica, ano 95. Tratar:
9973-8955, c/ Nick.

.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.

CORSA SUPER - 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 ..

D-20 - Vende-se, conquest, 95,
branca, drive turbo de fábrica.

R$ 30.000,00. Tratar:
273-1001.

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

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

valor. Finan. o restante. Tratar:

370-n03, c/ Ademilson.

,

AtENÇÃO
.� CONSORCIO REGATA

Sorteio 14/3/2001NDISCUTlVELMENTE OMELHOR

CARROS em até 60 MESES
,

NOVOS E.USADOS
A PARTIR RS 275,00' A PARTIR RS 130,00

Adélia Fischer, 239.- Fone 371-2999
Walter Marquardt, 727 - Fone 370-8800

(Próx. ao Parque Mun. de Eventos)

MOTOS em até 60 MESES

A PARTIR RS 80,18
Grupos especiais com contemplações todo mês
FINANCIAMENTO TODA LINHA HONDA
Só 10% de entrada e saldo em até 36X Fixo

�Regata
Hõ'NDA Motos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VERSALHES - Vende-se GL 1.8,
95, prata., compl. - ar. Valor a
comb. Tratar: 3704430.

-

TERÇA-FEIRA,5 de março de 2002

financ. 9x R$ 170,00 fixas ou

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

F-1000 - Vende-se, gabo
estendida, 94, cinza, compl.
Tratar: 376-1701.

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

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

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

F-1000 - vende-se, 86, turbinada
em bom estado. R$ 18.500,00.
Tratar: 275-1412.

FIESTA - Vende-se, 95, 1.0, 2P,
vermelho. Tratar: 3714225.

FIESTA - Vende-se, 01, 4p,
modelo novo, c/ CD player e
rodas esp. R$ 15.000,00 à vista.
Tratar: 9102-8213.

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

FIESTA - vende-se, 99, Class, c/
"dir, hidr., 4p, branco,
R$12.600,OO. Tratar:
9117-3580 c/ Monique.

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

KA - Vende-se, 98, 1.0, cinza,
gas. Compl. - ar. R$ 10.500,00.
Tratar: 371-5343 .

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

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

PAMPA - Vende-se, Gt., 1.8, c/
capota de fibra, 90, branca, toda
original. Tratar: 9903-0813, com
Nei.

RANGER - Vende-se, XLT, 4.0,
99; c/ 34.000km, c/ gás
natural. Valor + financ. Tratar:
(47)_9996-2525.

. RANGER - Vende-se, LXB, 97,
preto met., 4p novos, convertida
a gás. Tratar: 372-2316.

VERONA,- Vende-se, GLX, 96,
eompl., vermelho, c/ jogo de rodas
e insufilme. R$ 9.800,00. Tratarr:
371-0695 ou 9993-0623.

Moto Biz com

apenas
4 meses de uso,
estado de nova,
por apenas
R$ 2.990
9963-7710

'1l

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

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

OMEGA - GLX 2.0, 93,
completo, impecável, vendo ou

troco. Valor R$ 11.900,00.
Tratar: 9975-0383.

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

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

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

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

S-10 DE LUXÉ - Vende-se ou

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

S-10 DE LUXE - Vende-se, 00,
10.000km, branca. Tratar:

-

371-6490, c/ Luiz.

S-10 DE LUXE - Vende-se, 96,
2.0, branca, compl., gas. R$
15.500,00. Tratar: 371-5343.

S-10 - de luxe, diesel, 96,
impecáveL, vendo ou troco.
Valor R$ 29.000,00. Tratar:
276-3223.

VECTRA - Vende-se, 97, 2.0,
GL, compl., branco. R$ <'

'20.500,00. Tratar: 371-5343.

.

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

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

FIORINO TREKI,NG - Vende-se,
96, vermelha, c/ capota de fibra
e lona marítima. Único dono.
R$ 8.900,00. Tratar: 371-2020

MAREA WEKEND - 2.0 SX, ano
99, preto, completo, super inteira,
com rodas e som. Tratar:
9902-5652.

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

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

, ,

AUTOIWOVEIS
1/1111111l1li111'., ,

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, EX, 99, branco,
2p, pára-Choque personalizados.
Tratar: 371-5343.

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

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

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

TEMPRA - Vende-se, 2.0, 96, e/
ar e cd. R$ 11.800,00. Tratar:
370-4826.

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

s/ troca. Tratar: 9902-8433.

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

TIPO - Vende-se, 1.6 IE, 94,
vermelho, compl., -ar. R$ 7.200,00.
Tratar: 9905-3644, c/ Gilson.

TIPO - Vende-se, 1.6, 95,
chumbo met., rodas esp., ótimo
estado. Tratar: 273-1001.

TIPO -1.6 IE, ano 94, completo.
R$ 8.500,00. Tratar: 376-1465,
c/ Cláudia.

UNO - Vende-se, 90, S 1.3, 2P,
vermelho. Tratar: 3714225.

UNO - vende-se, EP, 96, 4
portas, completo, mais ar. R$
9.600,00. Tratar: 9952-3282

UNO - vende-se, 96, EP 1.0, 4P,
vermelho. Tratar: 3714225.

UNO - Vende-se, CS 1.3, 89,
ótimo estado. Valor R$ 4.500,00,
aceito moto. Tratar; 373-0131.

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, c/
Mara.

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

UNO -Vende-se, CSL, 4p, 94,

bordõ, compl. R$ 7.600,00.
Tratar: 9991-4104, c/ Charles.

UNO - Vende-se ou troca-se, 93,
4p. Tratar: 371-1335.

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

Ford

BELlNA - Vende-se, GLX, 1.8,
álcool, com d.h., super
conservado. R$ 5.500,00. Tratar:
273-10.01.

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

BELlNA - GLX 1.8, 89 vermelha
com direção hidráulica. R$
3.900,00. Tratar: 9975-0383.

BELINA - 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$
1.0.00,00 ou troca-se por
materiais de constr. Tratar:
371-0695.

COURIER - SI, ano 00, completo
menos ar. Tratar: 372-2331 ou

9113-2331, falar com Sílvio ou

Francieli.

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

ESCORT - Hobby 1.0, ano 95,
cor prata, com manual. Em ótimo
estado. Valor R$ 7.700,00.
Tratar: 9102-8213.

ESCORT - vende-se, super, ano
95 GLI, gas., marron met., ótimo
estado. R$ 8.900,00 ou troco por
outro de menor valor. Tratar:
9111- 6209 c/ Marcelo.

ESCORT - Vende-se, SW, 4p, 97,
compl. Valor R$ 17.000,00 ou

troco por carro de menor valor,
Tratar: 370-0581 ou 9102-
1413.

ESCORT - Vende-se, XR3, 88,
conversível, vermelho, compl., ar,
rodas 15. R$ 6.300,00. Tratar:
990.3-2936.

ESCORT - Vende-se, 86.
R$ 3.50.0,00. Tratar: 275-3711.

ESCORT - Vende-se, 91,
impecável, prata. H$ 6.500,00.
Tratar: 9102-8213.

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

.�ÁGUIAYÁ� 1};[.ii.I-�
MOTOS NOVAS E USADAS

PROMOÇÃO IMPERDíVEL
Plano de Financiamento Plano Fixo

'MODELO 'l'ABELA 'ENTRADA 24 ;36 _)
C100ByzKS R$ 3.490,00 R$ 300,00 R$198,75 R$ 153.41
CG 125 Titan KS R$ 4.080,00 R$ 350,00 R$ 230,59 R$ 177,91
XLR 125 KS R$ 4.918,00 R$ 420,00 R$ 275,84 R$ 212,75
YBR 125 R$ 4.060,00 R$ '350,00 R$ 230,59 R$ 177,91

.(T 225 R$ 7.250,00 R$ 670,00 R$ 368,76 R$ 318,95

<T Garantln;,:�:'<T 1el110s Ofl;�na -07' Trabalhal110:riOS
Entrega na .

.,speclallZ8 ças e aceSs
,

col11pe origfnals

Não perca tempo!
BR 280 Km 57, n'1149- Próximo ao Trevo de Guaramirim

Fax: (47) 373{)917 j373-1381-Guaramirim-SC

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

, tratar: 372-3388 ou 9973.9643,
c/ rereza.

_VOlkswagen I
BRASíLIA - Vende-se, 76,
branco. 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

Corsa Sedan 0.1 prata
Celta 1.0 0.1 prata
Corsa Sedan Super 99 prata
Gol 4p, 16V 99 branco
Gol 4p, 8V 98 verde met.
Gol Wind, 4p 98 prata
Gal MI c/ opcionais 97 prata
Gal MI eompl. 97 preto
Corsa Sedan GlS 1.6 97 branco
Palio EDX, 4p 97 branco
Corsa 4p Gl 1,4 96 vermelho
Eseort Hobby 1.0 95 cinza
Monza GL, 4p 94 cinza
Santana GlS, 4p 92 verde
Gol·Cl1.6 90 branco
Gol CL 1.6 86 branco

Rod. BR-280. k� 58 5 n' - Guaramirim-SC - � 373-0504

_Chevrolet"
KADETT - vende-se, 94, GLS,
completo original. R$ 8.90.0,0.0.
Tratar: 371-1012 c/ Álvaro.

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

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

MARAJÓ - Vende-se" 81, cinza,
barbada. R$ 1,400,00. Tratar:
370-0670.

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

370-7703, com Vomir.

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

MONZA - vende-se, 85, SLE,
R$ 3.500,00. aceito troca.
Tratar: 9122-1157.

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

MONZA - SLE, ano 90, eompl. -

ar. Valor R$ 4.500,00 e assumir
12 parcelas. Tratar: 276-10.44,
falar com João.

MONZÁ -,Vende-se, GLS, 94,
azul, cornpl. + painel digo e freios
abs. R$ 5.500,00 + 30x
R$ 336,00, estuda-se troca.
Tratar: 371-9464.

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

prestação. Tratar: 371-9464 ou

371-6916.

MONZA -Vende-se, 94, painel
díg., freios abs, ar cond., d.h., vid.
e trava eletr., 4p. R$ 6.000,0.0 +

presto Tratar: 371-9464 ou

371-6916.

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

MONZA CLASSIC - Vende-se,
89, eompl., vermelho perol., em
bom estado. R$ 5.200,00 ou

R$ 1.200,00 e assumir presto
Tratar: 370-0446, após 16h.

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

OMEGA - Vende-se, 93, GtS,
eompl. Tratar: 9975-0383 ou

370-8622.

OMEGA - Vende-se, 93, GLS,

FUSCA - Vende-se, 77, 1.300,
branco, ótimo estado. R$
2.500,00. Tratar: 370-9190, c/
Porsírio.

FUSCA - Vende-se, 79, branco,
ótimo estado. R$ 2.500,00 à
vista. Tratar: 275-3729, c/
Claudete, a partir das 18 horas.

FUSCA"': Vende-se, 63, branco.
R$ 980,00. Tratar: 9123-0513,
c/ Cris.

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

FUSCA - Vende-se, 77, bege,
'

}
ótimo estado, c/ aro esportivo.
R$ 2.500,00. Tratar: 370-3545,
c/ Valdinei.

FUSCA - Vende-se, 80, amarelo
claro. R$ 2.700,00.
Tratar: 370-6316.

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

FUSCA - ano 85, motor 1600:
cor branco. Aceito moto no

negócio. Tratar: 370-7678, falar
com Gilmar.

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$ 13.812,00.
Tratar: 9973-8765, c/ Junior.

GOL - Vende-se, 1.0, 95, bege.
Valor R$ 7.500,00. Tratar:
373-3298, c/ Pedro.

EMPRÉSTIMOS
Servidor público estadual, ativo ou inativo.
Precisando de dinheiro o GOlDlEN Gestão
�mpresarial em convenio com o Banco
BMG tem o melhor taxo de juros poro
desconto em folho de pagamento.

Também temos empréstimo com cheque
pré, e financiamento de veículo.

Ruo João Planinschek, 293, solo 6

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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GOL - Vende-se, 88, ótimo estado,
rodas 15, bino. Tratar: (47)
9105-9172.

GOL - Vende-se, Cl, 1.6, 89. R$
4.000,00 entro e assumirfinane.
Tratar: 370-2146, c/ ooéz!o.

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

GOL - 1.8, a álcool, ano 92, em
ótimo estado.Valor R$ 6.400,00.
Tratar: 370-0724 ou 9975-4667,
falar com Fernando.

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, :)..6, 90/
90, bom estado. R$ 4.900,00.
Tratar: 9104-7233, c/ Armando.

GOL - Vende-se, 83, motor BX. R$
2.500,00, aceita troca. Tratar:
372 ..2402, c/ Mareio.

GOl- Cl 1.6, 92, gasolina, verde
metálico, rodas de liga leve, em
ótimo estado. Valor R$ 4.900,00
+ 16 prestações R$ 236,00.
Tratar: 370-3244 ou 9112-4950.

GOL - BX, ano. 85, cor branco.
Valor a combinar. Tratar:
370-2275.

GOL - 1.0, ano 95. Valor R$
7.200,00. Tratar: 9953-9966.

GOL - Vende-se, 83, motor AP,
1.8, ale. Bom estado. R$
3.000,00, aceita troca. Tratar:
372-2402, c/ Mareio.

GOL - Vende-se, 98, MI, verde. R$
11.500,00. Tratar: 9973-0229, c/
Iara ou Luiz.

GOL SPECIAl - Vende-se, 99, azul,
c/ 40.000km, 4 pneus zero, rádio,
travacarneiro, corta corrente, único
dono. Tratar: 9983,-0957, c/ Luiz.

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

GOL - vende-se, 95, ClE, L8. R$
10.000,00. Tratar: 9953-9966.

GOL S - vende-se, 83, álcool, bom
estado, R$ 2.500,00. Tratar:
9973-9927, el Emerson.

GOL -vende-se, 2001, 4p. vid,
trava; desb, cor chumbo, aceita-se
+ ou - valor ou moto. Tratar: 373-
3001 ou 9952.7084 c/ Mara
hor. ComI.

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

personalizado. R$ 11.000,00.
Tratar: 371-7260.

KARMAN GHIA - Vende-se, 70,
vermelho, motor 1.600. Tratar:
275-1444; c/ Marcelo.

KOMBI - Vende-se, 82, diesel. R$
4;000,00. Tratar: 370-1778, c/ Dinarti.

KOMBI- Vende-se ou troca-se, 82.
R$ 1.800,00. Tratar: 371-0695.

KOMBI - Vende-se ou troca-se. 96,
branca, impecável. Tratar:
276-3223.

KOMBI TREllER - Vende-se, (7,
motor novo, cl frigobar, pia, fogão,
cama casal e armários. R$
4.€10€1,0€1. Tratar: 376-€1580.

LOGUS - Vende-se, GLI, 95, compl.,
el ar eond., d. h., trava, vid. elétr.,
desemb. tras., alarme, aros liga
leve, el engate, ótimo estado.
Tratar: '371-9311.

lOGUS - vende-se, 93, el, grafite,
rodas, isufilme, ar quente, desemb.

. .Tras., em ótimo estado. Tratar:

8.3€1€1,€1€1. Tratar: 9991-6637.

PARATI - Vende-se, 1.6 MI, 97,
Branca. Tratar: 37€1-3113.

PARATI - 1.6 Cl, branca. Valor R$
12.8€1€1,€10. Tratar: 9973-5770.

PARATI - Vende-Se Cl 1.6, 9€1, azul
met., gas. Tratar: 99€15-2848.

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

PARATI - Vende-se, 99, 1.0, 16v,
4p, compl., d.h., ar eond., rodas
liga leve, alarme e trava, som, IPVA

pg até out/ü2. Tratar: 370-9172 ou

9975-€1102. Aceito carro de menor

valor.

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

PASSAT -Vende-se, 81, vermelho,
em bom estado. R$ 1.8€1€1,€1€1.
Tratar: 9122-1157 ou 372-24€12.

PASSAT - Vende-se, TS, 8€1, ótimo
. estado. R$ 2.500,€1€1. Tratar: 273-1€1€11.

PASSAT - vende-se, 80, com
pequenos' reparos na lata,
documentação em dia. R$
1.€1'0€1,€10. Tratar: 9122-1157.

PASSAT - Vende-se, 8€1. R$
1.4€1€1,€10. Tratar: 372-2402, el Mareio.

PASSAT ALEMÃO - Vende-se,
turbo, 99, el boa de couro, eompl.,
cl 52.üOükm, Único dono. R$
42.€1€1€1,€1€1. Aceita-se carro de

menor valor. Tratar: 91€12-6772.

PASSAT POINTER - Vende-se, 88,
1.8, álcool, preto. R$ 5.€1€10,€1€1.
Tratar: (47) 379-1:€162 ou 9963-5€19€1.

POlO CLASSIC - Vende-se ou troca

se, 1.8, 97, branco, eompl. - ar.

Troca-se por apto próx. centro ou

assume financ. Tratar: 9955-4946.

POlO CLASSIC - vende-se, 97/97,
completo, com ar, direção, vidros,
travas, cd e rodas. Excelente

estado, 53.DDDkm. R$17.5DD,DO.
Tratar: 215-04€15 ou 9993-32€16

SANTANA - Vende-se, 1.8, 89,
gas., aro liga leve, porta mala eletr.
E som CD Pioner. R$ 5.800,€1€1.
Tratar: 371-6238.

.
SANTANA - Vende-se, cornpl.; 95,
GIi, 2.€1, inteiro. Tratar: 371-1988,

,cl Marcos.

SANTANA QUANTUM - Vende-se,
91. R$ 4,€100,€10 entr, + parco de

195,€1€1 (1" parco só em fevereiro).
Tratar: 373-2563.

.

VARIANTE - Vende-se, 76, azul, em
bom estado. R$ 9€10,€1€1 avista.
Tratar: 373-0919, cl Lia.

VOVAGE - Vende-se ou troca-se por

moto, 84, R$ 2,9€1€1,00. Tratar:
9963-7968, depois das 18h.

VOVAGE - vende-se, 86, cor prata,
gas. Valor R$ 3.5€1€1,€1€1. Tratar:
99€15-2385.

AUTO-CROSS - Vende-se, chassi

VW, apenas R$ 800,00, Tratar:
9975-2522.

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

BUGqE -Vende-se, 99, cor azul.
Valor a eomb. Tratar: 370-9282.

GURGEl BR - Ven.de-se,·800 st,
91, branco. Apenas R$ 3.000,00.
Tratar: 376-1772.

JEEP - Vende-se, 57, capota

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

JEEP - vende-se Grand Cherokee
Limit Exeeutive, 96/97, preta,
completa, turbo diesel intercooler.
R$ 60.000,00. Aceita-se
automóvel de menor valor. Tratar:
370-8336 ou 9973-3560, c/
Osmar

JEEP - vende-se, Toyota, curto,
4x4, motor 608, 71, em ótimo
estado. R$ 14.500,00. Aceito
troca de menor valor. Tratar:
370-0724 ou 9975-4667.

lADA LlKA - Vende-se, 93, 1.6,
gas., 4p, carro vindo da Rússia.

'R$ 2.000,00. Tratar: 371-6238.

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

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

TOPIC - Vende-se, 98, c/ d.h.
Tratar: 9121-8610, e!Cleber.

TOVOTA - Vende-se, 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.

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

PEUGEOUT BREAK - Vende-se,
98/99, 1.6, 16V, 4p, vermetho,
gas. Tratar: 372-0676.

PEUGEOUT - Vende-se ou troca-se

por veículo, 95, plck-up 504,
diesel,branea, prot: Caçamba,
impecável. Tratar: 276-3223 HC.

PEUGEOT - 504, diesel, revisada,
vendo ou troco. Valor R$
14.800,00. Tratar: 370-8622:

RENAUlT - Vende-se, 1.6, Hatch,
97/97, impecável, eompl. + rodas
liga leve + aerofólio. R$13.000,00
(partie.). Tratar: 9973-8580.

RENAUlT SCENIC - Vende-se,
99; RT 2.0, eompl., verde.
R$ 26.000,00 .

Tratar: 370-8307 ou 9955-1331.

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

371-5855.

MERCEDES 1.1l.3 - Vende-se, 87,
c/ d.h., rodoar, ótimo estado de
conservação. R$ 20.000,00,
Tratar: 370-2328.

CAMINHÃO PUMA - Vende-se, 95,
com baú. Tratar: 9973-9120 ou

370-2261.

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

.

CBR 450 - Vende-se, 91. R$
7.500,00 ou finane. de R$
1.500,00 entrada mais 36 vezes

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

CBX 200 - ano 98. R$3.800,00
finane. Tratar: 373-3001 ou

9952-7084 c/ Mara - hor. ComI.

CBX 200 - Vende-se Ou troco, c/
9.000km. R$ 2.800,00 +
prestações, aeeita-se moto de
menor valor. Tratar: 373-1580.

CBX 200 - Vende-se, 00, preta.
valor negociável. Tratar: 373-1580,
c/Marli.

CBX 250 - Vende-se ou troca-se,
Twister. Tratar: 379-0165, hor.
comI., c/ Munlo.

CBX 250 - Vende-se, Twister,
2001/2002. R$ 5.800,00 + 13

prestações fixas de R$ 285,56.
Tratar: 373-0642, c/ Emerson. ,

CG - vende-se titan, Okm. R$
350,00 de entrada, saldo 36 x R$
177,00. Brinde Capacete. Tratar:

.

373-3001 ou 9952-7084 el
Mara - hor. Cornl.

CG - Vende-se, 01/02. Entrada R$
2.500,00 + 27x R$ 81,00, verde.
Aceito moto usada. Tratar 9952-

.

7084, c/ Mara.

CG -vende-se, 2001, verde.
R$ 3.500,00. Tratar: 373-3001 ou

9952-7084 c/ Mara -hor. ComI.

CG - vende-se, 86, cinza.
R$ 1.350',00. Tratar: 9991-6637

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

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

,

118,00. Tratar: 9111-5064.

FAlCON 400 - vende-se, azul,
2000. R$ 8.300,00. Tratar:
373-3001 ou 9952-7084, c/
Mara Horário Comercial

HIOSUNG CRUISE - 125, ano
97, vermelha, 20.000 Km

originais. Tratar: (47) 374-1588.

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

HONDA - XR 200, entrada +

prestação R$ 97,00 por mês.
Tratar: 9973-8955, falar com
Nick.

HONDA BIS - Vende-se, C 100,
01, vermelha, c/ 2.500km.
R$ 2.990,00. Tratar: 370-0816 '

ou 9963-7710.

MOTO FAlCON - 400, azul, ano
00. Valor R$ 8.300,00. Tratar:
373-3001 ou 9952-7084 horário

comercial, falar com Mara.

MX -150, 90, cor vermelha,
emplacada final O. Valor
R$ 2.100,00. Tratar: 370-9050,
c/ Simone.

NX SAHARA - Vende-se, 350, 96,
azul. R$ 4.250,00. Tratar:
9962-2826.

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

XlX - 350, ano 91. Tratar:

374-1588.

XR 200 - Vende-se, R$ 500,00
entr. + 42x R$ 186,00. Tratar:
370-5651, c/ Antonio.

XT 600 - Vende-se, 91, branca, a
mais nova da cidade. Tratar:

9953-2627, c/ Samir.

VAMAHA-vende-se, YZ 125, 92.
R$ 2.800,00. Tratar: 370-0724
ou 9975-4667.

VBR-vende-se 2001, vermelha, c/
2.000km. R$ 3.600,00.
Tratar: 373-3001 ou 9952-7084 c/
Mara hor. Comí,

CONSERTO - peças-em fibra de
vidro. Tratar: 370-3062.

JOGO DE RODAS - Vende-se, aro 16,
marca BBS multi-furo, c/ pneus.
R$1.200,00. Tratar: 9122-1157.

LANCHA - Vende-se,-Marajó 16
motor Everude 35, nova, completa.
Valor R$ 8.700,00, aeeita-se troca.
Tratar: 370-2227 ou 9975-1804.

CAPOTA DE FIBRA - Vende-se para

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

MOTOR - Vende-se, poupa Yamaha, 28
cv, R$ 1.300,00. Tratar: 371-7035.CARRO DO ANO -' Compra-se, 95

p/frente, 4p, compl., preferência
finaciado. Tratar: 371-0695. PINTURA - de tanque de motos.

Tratar: 370-3062.
COMPRA-SE - Carro 1000, financ.

.
C/ entrada até R$ 2.000,00,
assurnir financ. Tratar: 371-4495, c/
Marcelo..

SOM P/ CARRO - Vende-se

Roadstar c/ controle, grátis :;lO
fitas. Tratar 371-1403, c/ Silvio.

•

serviçcs
GRUPOS GERADORES DE ENERGIA�,.n,s'."'w��a:� 'Venda 'Locação 'Conserto 'Mohtagem

. Rua Reinaldo Rau, 806 I sala 4 -

Centro - Jaraguá do Sul - SC

DALTIFlRA. LIMPA POSSA

-'Or�Qmento sem compromisso�.
* Limpeza de fossas;

.

_.* Desentupimento de canosl .

,

I '.
,

pies, banheiros e caixá de gordura;
.."

* Serviços gerais de desentupimento.
* Encanamento de rede de esgoto. . )

Fone: (47) 370-0778
Rua Urubici, 1 027 -l.a1era1 da JoséPicolli -lote 31 - EstrudaNova - Jaraguá da Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 CORREIO DO POVO

diversos
ACADEMIA ATLETIC - Vende-se,
2001 e esteira elétrica atletic. Valor a
comb. Tratar: 371-9435, cjZaira.

ANTENA CELU�R RURAL - Vende
se. R$ 70,00. Tratar: 276-1007.

APARELHO DE PREENCHER

CHEQUES - Vende-se. ótimo preçó.
Tratar: 9992-7162.

APARELHO DE SOM - marca CCE
com controle, 3 CDs, 2 meses de'
uso. Valor R$ 350,00. Tratar: (47)
375-2190, falar com Viviane.

I'

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

AR-CONDICIONADO - Vende-se,
eletrolux, 12.000btus ou troca-se por
outro 7.500btus. R$ 300,00. Tratar:
9979-0605.

ARMÁRIO.,. Vende-se, cj 2p
fechado, R$150,00. Tratar:
370-0236 ou 9973-3080 ou Av.
Barão do Rio Branco, 320 - s14.

ARMÁRIO-Vende-se, estante pj
escritório. R$120,00. Tratar: 370-
6316.

ARQUIVO DE AÇO - Vende-se, cj 4
gav. R$ 70,00.Tratar: 370-6316.

ARQUIVO DE AÇO - Vende-se, cj 4

gav., R$ 80,00. Tratar: 370-0236 ou

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

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

ASPIRADOR -Vende-se, prof. pj lavar
estofamento. Tratar: 9992-8489 ..

ASSADOR DE CARNE - Vende-se, a
gás. R$150,OO: Tratar: 371-4547.

BALEIRO - vende-se, valor a
combinar. Tratar: 373-3787 cj Noeli.

BANHEIRA- Vende-se, de hidro
massagem compl., sem uso, nova.

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

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

BARCA - vende-se pj tingimento de
malhas pI 200kg. Tratar: Recado cj
Adão 9992-0233 ou 9125-1426 cj
Elisa.

.

BARCO DE ALUMíNIO - Compra-se,
motor 15hps e carretinha. Tratar: 275-

, (,I.
2277 ou 9102-4424, cl Elia.

BARCO MIRAGUAIA - Vende-se, 5m
de alumínio, cj partida elét., cjmotor
Jonhson 30hp, 91, cl carretinha.

Valor a comb. Tratar: 376-1827 ou

370-4095.

BASQUETE-vende-se, tabela infantil
,

ç/ base. R$150,00. Tratar: 370-
1973 ou 9975-1299. cj prof.
Ademar.

371-7061.

CELULAR:'" Vende-se, LG modelo,
LGC 500W, semi-novo, cj
carregador e n.f. Tratar: 371-7061
ou 9902-6185, cl Roberis.

CELULAR - Vende-se, Tin Nokya,
capa couro, 2 teclados, NF,
manual, único dono, bat. Vibra call,
na caixa. Tudo por R$ 250,00,
nego Tratar: 275-3900 ou

9975-5544, cj Fabio.

CERCADO PARA BEBÊ - Vende

se, R$ 160,00. Tratan·370-1973
ou 9975-:).299, cj Prof. Ademar.

CHAPA ELÊTRICA - Vende-se,
portátilc/ duas bocas, ideal pi
camping ou pI quem gosta de

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

COLEÇÃO DE SELOS - Vende-se,
comemorativos do Brasil, completo
por selos, por blocos e selos de
blocos. De 1900 a 2000. Tratar:
371-9543 ou 9973-8747.

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

COMPUTADOR - Vende-se, 486 +

impressora HP 6000. R$ 900,00.
Tratar: 370-8615.

CONCHA-vende-se, para retro

escavadeira. Tratar: 9992-7162.

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

bijouterias. Valor a combinar. Tratar:
370-5518, cj Paulo.

CONSÓRCIO - Vende-se,
contemplado, carta de crédito de

R$ 3.420,00. Vendo por
R$ 1.300,00. Tratar: 373-2887,

TERÇA-FEIRA, 5 de março de 2002
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cj Elia.

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

DISK MAN - vende-se da marca

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

.

DISK MAN - vende-se Sony,
quase novo. Valor R$ 100,00.
Tratar: 370-7398, cj Plínio.

ESCORREGADOR - vende-se, pj
playgrund. R$ 250,00. Tratar:
370-1973 ou 9975-1299. cl
prof. Ademar.

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

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

ESTEIRA ELÉTRICA - vende-se,
Atletic, em ótimo estado. Valor a
comb. Tratar: (47) 9119-6969.

ESTEIRA MECÂNICA - seminova
. Valor R$ 150,00. Tratar: (47)
375-2190, falar com Viviane.

ESTOQUE DE LOJA - Vende-se,
em Joinville, estantes, mesas cj
cadeiras, estofados, etc.
Tratar: (47) 453-1023 ou

3025-4549.

FILHOTES - Doa-se, de cachorro.
Tratar: 379-8882, cl Salete.

FILMADORA - Vende-se,
Panasonic M2000. Tratar:

273-0885, cjJoel.

FILMADORA - Vende-se. Tratar:

9121-2362, cj Joilce.

FOGÃO - vende-se, 4 bocas, valor a
comb .. Tratar: 373-3787 cj Noeli.

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

'

Tratar: 370-0464.

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

FRITADEIRA ELÉTRICA - compra
se para lanchonete. Tratar:
376-1699.

GALPÃO - Vende-se, estrutura
metálica, montado e coberto.
Melhor preço da região.
Tratar: (47)
9975-2825, cj Silvio.

GALPÃO - Tenho para alugar, na Rua

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

GALPÕES -Aluga-se, 2 galpões, na
Av. Pref. Waldemar Grubba.
Tratar: 370-0422.

GANGORRAS - Vende-se,
R$ 120,00. Tratar: 370-1973 ou

9975-1299, cl Prof. Adernar.

GELADEIRA - Vende-se, seminova,
.

3201. R$ 300,00. Tratar:
370-0464.

GELADEIRA - Vende-se, tipo
frigobar 120L, pj embutir.
R$ 260,00. Tratar: 370-0464.

GRADES PARA JANELA -

1.80x1.50. R$ 70,00. Tratar:
9903-7156, cl Paulo.

IMPRESSORA - Vende-se, 2,
Epson LX 300. R$ 300,00 cada.
Tratar: 9973-8929.

BATERIA,vende-,se, Dolphin azul

marinho, ótimo estado e um microfone
sem fio. Tratar: 372-4402 Cj Sérgio:

BEBÊ - compra-se bebê conforto.
Tmtar: 2730225.

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

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

BICICLETA BWX - Vende-se ou

troca-se. Tratar: 371-7060.

BOXER - Compra-se, cachorro,
máximo 4 meses. Tratar: 275-1135
ou 370-4775. -,

CADEIRAS - Vende-se, 4,
estofadas fixas, R$ ioo.oo. Tratar:
370-0236 ou 9973-3080 ou Av.
Barão do Rio Branco, 320 - .sI4.

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

CARRINHO DE BEBÊ - troca-se,
por andador. Tratar: 370-9282.

CARTUCHO - Compra-se, vazio de
impressora. Tratar: (45)
9965-6980.

CELULAR - Vende-se, Ericson,
pronto. Tratar: 9121�2362, cj
Joilce.

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

IMPRESSORA DE CH.EQUE -

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

fONE ]71-5042
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IMPRESSORA DE CÓDIGO -

Vende-se. Tratar: 371·7842, cl
Edilene.

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

JETSKY YAMAHA - Vende-se,
sentado, 91, cl carretinha. R$
4.000,00. Tratar: 9902-0348, cl
Eduardo. _,

KIT COZINHA - Vende-se, balcão
cl pia de inóx, paneleiro
americano compl. e mesa cl 4
cad. Tratar: 372-2332, após 17h.

R$,450,00.

KIT TELEMÉNSAGEM - Vende

se, c/ll 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.

LIQUIDIFICADOR - vende-se,
valor a combinar. Tratar: 373-
3787 cl Noe,li.

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

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

MÁQ. DE COSTURA - Vende-se
ou troca-se, marca Closley, antiga.
Tratar: 371-7060.

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

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

MAQ; DE FAZER SORVETES -

Vende-se, italiana, modo 2001, 3
anos de garantia. Aceita-se carro

no nego Tratar: (47) 379-'
.

1119 cl Ailton ou 379-1868, cl
Dalila ou Marco.

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

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

MÁQUINA DE REBATER
ELÁSTICO - Vende-se, 4 agulhas
marca Hansai. Valor R$ 3.500,00

,

CLINICA DE MASSAGEM

lP'1EKJKAKI
*Massagem Terapêutica
*Depilação
*Manicure

ir (47) 275-0279 * 9963-6820

TERRENOS:

CASAS:

E-mai/:·ma.rimar@netuno.combr

à vista ou R$ 2.000,00 de entrada
e o resto parcelado. Tratar:
9975-4523, falar com Rosa.

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

MÁQUINAS PI COSTURA -

Vende-se, 1 overloc, marca cran
5000 ptos. R$ 800,00, 1 reta

Brother R$ 700,00, 1 cobertura
Jinjo R$ 1.200,00 e 1 corte de
-trabalhar Kamer R$ 1.300,00
(pacote cl todos tem desc. Ou

avulsa). Tratar: 275-0616 r

MESA - Vende-se, 5m de comp.,

c/5cm de espessura, cl bancos.
Tratar: 9992-7162.

'

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, cl Alceu.

MESA DE SINUCA - Vende-se.

Tratar: 9992-8489. Valor a como.

MESA DE TALHAÇÃO - vende-se,
nova, medindo 7 metros.

R$ 700,00. Tratar: 371-4497.

MESA TÉRMICA - Comprá-se,

Atendemos aos sábados das 8h as 12h

Fone/Fax: 275-0051

seminova, estamparia manual.
Tratar: 9103-7559.

MÓVEIS - Vende-se, de
lanchonete. Tratar: 9121-2:062, c/.
Joilce.

PAPELARIA- Vende-se, no Centro,
Av. Mal. Deodoro da Fonseca. Valor
a comb. Tratar: 371-0452.

PAPELARIA - Vende-se, pormotivo
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.

P,EDESTAL - Vende-se, 16 canhões
de luz cl catraca e 40m fio.

R$ 900,00. Tratar: 372-3598,
cl Ane.

PERSIANAS - Vende-se, R$
90,00. Tratar: 370-0236 ou

9973-3080 ou Av. Barão do Rio

Branco, 320 - sala 4.
PIA INOX - vende-se cuba cl
1,20m. R$ 20,00. Tratar:
371-1495

PINTURA - Fazemos pintura em

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

PNEUMÁTICO - vende-se, pI
Truck. Tratar: 9992-7162.

PRANCHA - vende-se para alisar
o cabelo, marca Arno. R$ 50,00.
Tratar:376-3062. cl Elaine.

PRATEI!.EIRA - Vende-se, met.,
R$ 80,00. Tratar: 370-0236 ou

9973-3080 ou Av. Barão do Rio

Branco, 320 - sala 4.

CRÉDITO PARA IMÓVEIS
Gompre, Construa ou Reforme seu Imóvel Comerciai, ResidenciaI ou Rural

:"" "CREDITO PARCELA
RS 20.000,00 RS 225,66
RS 25.000,00 RS 250,00
RS 30.000,00 RS 338,48
RS 40.000,00 RS 451,51
RS 86.913,38 RS 763,51

Trabalhamos com autorização do BancoCentral- Possuímos outros valores e outros prazos..

Informações no telefone (47) 322-7988

O·jt!.,IMOVEIS;;.v�oc.,,, G d, o�:�:",::':
a 370.-1788 - Fax: 275-2294

. I

MARIMAR IMÓVEIS

REF 1801 - Casa de alv. cf
90m2, em terreno de

2.000m2 - Ilha da Figueira.
R$ 35.000,00 (Negociavel)

REF 1802 - Casa de alv. c/
80m2, mais 2 casas de

madeira - Rua Antonio Carlos
Ferreira - Vila Lenzi. Preço de

R$ 50.000,00 por R$
40.000,00 (só essa semana)

REF 1803 - Área construida de 200m2
- Forro de PVC - Piso Mosaico
. Estacionamento coberto
- Área prívatíva pI carga e descarga
- Terreno de esquina com 632m2
- Frente para BR 280 - Preço R$
55.000,00 (super negociável)

PLANTÃO DE VENDAS
9104-4588

Rua Fritz Bartel, 11- SL 03 - Baependi - Próx. RecreativaMarisol

Amizade - Ref. 62 - Em Alvenaria cl 148m2, sendo: 04
dormitórios e demais dependências. Valor R$ 35.000,00

Barra do Rio. Molha· Ref. 169 - Duas casas em

Madeirá sendo: uma casa cf 01 dormitórios e demais
dependências e a outra cf 03 dormitórios e demais

dependências. Valor R$ 38.000,00

Barra do Rio Molha - Ref. 81 - Em Alvenaria, sendo:
04 dormitórios e demais dependências. Terreno com

I 145.50m2• Valor R$ 85.000,00

Centenário· Ref. 166 - Em Alvenaria cf 250m2, sendo:
03 dor.mitórios e demais dependências. Possui piscina.
Valor .R$ 70.000,00.

Três Rios do Norte - Ref. 56 - Em Alvenaria cf 80m2
sendo: 03 dormitórios e demais dependências. Valor
R$ 17.000,00

Vila Rau - Ref. 40 - Em Alvenaria cf 72m2, sendo: 03
dormitórios e demais dependências. Valor R$
27.000,00

Vila Rau » Ref. 04 - Em Alvenaria cf 150m2, sendo: O I

suíte, 02 dormitórios e demais dependências. Valor
R$ 45.000,00

TOPOGRAFIA - ENGENHARIA - ARQUITETURA - CONSTRUCÃO - CARTA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO
,

TifaMartins (Loteamento Firenzi) Ref. 41 Em Alvenaria
cf 72m" sendo: O I dormitório, O I suíte e demais

dependências. Valor R$ 40.000,00

Ilha da' Figueira - Ref. 74:- Em Alvenaria, sendo: 03
dormitórios e . demais dependências'. Valor R$
28.600,00

o I suíte, 07 dormitórios e demais dependências.
Valor R$ 95.000,00

Vila Lenzi - Ref. 69 - Em AI.venaria, sendo: 02
dormitórios e demais dependências. Valor R$
33.000,00

São Luiz - Ref. 79 ,- Em Alvenaria cf 240m2
sendo: PISO TÉRRIO· sala comercial cf 60m2
e, uma Kitinet cf O I dormitório, cozinha e bwc.
PISO SUPRIOR - 04 dormitórios e demais

dependências, Valor R$ 75.000,00 (Aceita·se
sítio em troca)Schroeder 1- Ref. O I • Em alvenaria cf 63m2, sendo:

02 dormitórios e demais dependências. Valor R$
19.000;00

APARTAMENTOS:

SíTIOS:1

Baependi • Ref. 600 - Com 127m2 de área construída,
sendo: 03 dormitórios e demais dependências. Valor
R$ 60.000,00

SOBRADOS:

Barra do Rio Molha· Ref. 170 - Com área de
45.000m2 com 02 casas em Alvenaria sendo:
Uma cf 100m2 (02 dormitórios e demais

dependências); Outra cf 64m2 (02 dormitórios
e de."ais dependências); Construção nos fundos

(Garagem) cf 48m2• �ossui lagoa de peixe;
nascente de água; riacho (córrego);
reflorestamento de eucalipto; árvores frutíferas.
Valor R$ 75.000,00Vila Lalau • Ref. I II - Alvenaria cf 350m2 e sendo: 04

dormitórios, 02 suítes e demais dependências. Valor
R$ 90.000.00 (Construção em faze de acabamento).

Jaraguá 99 • Ref. 02 • Em Alvenaria cf 254m2 sendo:
Piso inferior - Sala comercial (com Bar Equipado),
cozinha, depósito e dois Bwc's. Piso'Superior - 03
dormitórios e demais dependências. Possui Cancha
de Bocha. Valor R$ 60.000,00' (Excelente ponto
comercial. Estamos abertos à negociação)

Nereu Ramos - Ref. 16 .; éom área de 30.000m2
toda fechada com arame, sendo: 02 casas

(153m2 e 54m2), 02 lagoas de peixe, pastagem.
Valor R$ 82.300,00 (Excelente Oportunidade)

*TEMOS OUTRAS OPÇÕES.
CONFIRA.

*Temos Carta de Crédito

Imobiliário, para: aquisição,
construção ou reforma.

São Luiz - Loteamento Mariano - Com área a partir
de 325m2, próximo Colégio Jonas Alves. Valora partir
de R$ 10.000,00, sendo entrada de R$ 3.000,00 +

parcelamento até 60 vezes

São Luiz .' Ref. 30 - Com área de 1.091 mi. Valor R$
16.000,00.
Vieras· Ref. 13 . Com área de 600m2, próximo a

Creche. Valor R$ 25.000,00 (Negociáveis)
Vila Rau • Ref. 08 - Com área de 427m2, próximo
Supermercado Tonin. Valor R$ 18.000,00.
Barra do Rio Molha • Ref. 167 - Com área de

774m2, próximo Loja de Mat. de Construções Winter.
Valor R$ 23.000,00

. Baependi - Ref. 50 - Com área de 12.300m2, próximo
da Metalúrgica Trapp. Possui 02 lagoas pequenas e 01

grande.. nascente de água; árvores frutíferas; ribeirão
que passa pelo terreno; casa e rancho de madeira.
Valor R$ 170.000,00
Ilha da Figueira - Ref. 80 - Com área de 551 rn-, nas
proximidades do posto Belhing.Valor R$ I 1.000,00.

Vila Lalau • Ref. 06 - Em Alvenaria cf 112m2, sendo:
O I suíte, 02 dormitórios e demais dependências. Tem
construção nos fundos com dormitório, cozinha e bwc.
Valor R$ 70.000,00
Amizade - Ref. 72 - Em AIVlenaria, sendo: O I

suíte, O I dormltéric e demais dependências.
Valor R$ 50.000,00

*Temos casas em construção e

também construímos.
Ilha da Figueira. Ref. 168 - Consto Mista cf 40m2
sendo !l2 dormitórios e demais dependências. Valor
R$ I 1.000,00

*Financiamos O imóvel utilizando
o seu 'FGTS.

Vila Rau - Ref. 59 • Em Alvenaria cf 352m2, sendo:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Atendimento: 8h30 às 12h @ 13h30 às 18h30

,ii

2195 - VILA LENZI . R. ARQUIMEDES
DANTAS, 151 . CASA AlV., II 8M2, 3 DÓRM.,
SAIA ESTAR, COPA/COZINHA, BWC, GARAGEM.

EDíCUlA 30M2, COZINHA, I DORM., 8WC.
TERRENO 468M2. R$ 55.000,00

REF 2238 - ILHA DA FIGUEIRA· R:
ANTONIO BERNARDO SCHIDT, 444 - CASA ALV
IOOM2, 2DORM, ESCRITORIO, GARAGEM 2

CARROS, TERRENO 594M2. R$ 45.000,0.0,
LEGALIZADA P/ mo E FGTS

2163 ·ILHA DA FIGUEIRA· R EDMUNDO GEORG
- CASA ALV, 130M2, 3 OORM, SALA ESTAR/JANTAR,
BWC, COPA/COZINHA C/MÓVEIS SOB MEDIDA, ÁREA
SERViÇO, DESP., GARAGEM, PORTÃO ELETRÔNICO,
INTERFONE. TERRENO 4S0M'· RS 10.000,00

3072 - CHICO DE PAULA - R. 582 -

TERRENO 1.225M1 - R$ 26.000,00. OU
ENTRADA R$ 10.00.0,00 + PARCElAS DE
R$ 500,00 MENSAIS. ACEITA CARRO.

REF 3114 - CENTRO.- R: LEOPOLDO MANKE
- TERRENO C/520M2. R$ 90.000,00

Hilomor - R, José

Povonello, opto c/ área
108,34m', 1 suíte, 2
dorm., churrosq.
provolívo, 1 vogo
garagem, 1 socado,
Ent. RS 21.000,00 +

33x RS 617,00
(1,20 CUS's) x 1.20
CUS + 9 re/orros

1001-VILA
NOVA - Id. Ano
Cristina - R. Pedro
Gonzaga, opto c/ área
total li Om', 1 suíte,
2 dorm., 1 bwc,
socado, chur.,
individual bicicletário,
2 portões eletr.,
centrol de gás e gor.
Entrada
RS 35.000,00 +
12x 903,00 (1,6
CUS'.)

, , ",'

Rua João Januário Ayroso, 531 - Sala 2 -Início do Jaraguá Esquerdo E-mail: beta@netuno.com.br
,","�',' "'.�+ t,<"�-"-,� "
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OORMITÓRIOS, COZINH�S, ESTOfA()O�
E MUITO MAIS PARA SEU ,l.AR ...

-VOCÊ ENCONTRA AQUI!
../

MÓVEIS
GOMES

1

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

Fogão Mille, 4 Bocas
Dako.Auto-Lirnpante

,
À Vista R$ 179,90

9x30;2
Tolal: RS 274,68 _\

Mania de'Vender Barato
\

Lavadora 4 Kg
cf timer, Pop Tank, Mueller

À'Vista R$ 179,90 -

Cozinha JB
c/ Paneleiro
e Cristalelra
p/ Cerejeira

À Vista R$ 329,90 Mesa Zarnarchl
1,60 Padrão Mel/Imbuia

Cadeira Zamarchi
Padrão:Mel/lmbuia

9x53;5
Total: R$ 477,45

, ,

9x30;2
Tolal: R$ 274,68

Loja 1: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 18Q - Centro - Jaraguá do Sul-SC- Fone: (47) 371-5800
Loja 2: Av. Getúlio Vargas, 611 - Centro - Corupã - SC - Fone: (47) 375-1948
Loja 3: Ângelo Rubini, 1053 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC -, Fone: (47) 376-1603
Loja 7: Rua2S de Agosto, 2333 - Centro - Guaramirim - SC- Fone: (47) 373-0794

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CIRURGIÃQ-DENTISTA
Especialista em Prótese
Dr: AGI'" F. O.0río-Oor�
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804
E-mail -draiT@netunô.com.br .

ENDOCRINOLOGIA
t», CUweY.Iôr\IS�

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

---"��,,--���

CIRURGIÃ-DENTISTA - PERliODONltIA
OVCl/.C�T�

Fone/Fax: 37:1i-8.:t�3. :_Salil]G5
Rua Guilher.me Weege., 50 - Jaraguá do Sul - se

CEDR'O MÓV'EIS
* Cozinhas
Planejadas;
* Mesas e

Cadeiras;
* Estantes e

Sofás;
* Dormitórios;
* Artigos de
Decorações.

Orçamento sem

_J
'

compromisso .

.

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

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

- Persianas - Vidros temperados)
- Box para banheiros - Cercas
- Esquadrias - Po rtões

Av. Pref. Waldemar Grubba, 1839, Vila Lalau

I MPI Madeireira Flórida lLtda�
Fones: 370-7393 - 370-7550 "'

Especializada em madeiras nobre, beneficiamento
de madeiras, em geral e madeiras para cobertura

Rua Adolf Püttjer, 444 - Rio Molha

Engenharte Pinturas Ltda

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

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

DESTACANDO A SUA EMPRESA

�. IJN�ÃO
__"""S A U D E

PLANOS DE SAÚDE
COLETIVOS E INDIVIDUAIS
Rua João Pícollí, 109 - Centro - Fone 371-7331

LTIVE COGUMELOS
IMJ3ftigN�'MiN'@i

TÊNCIA. TÉCNICA PERSONALIZADA
,

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

RS 130,00 o Kg.

ESQUADRIAS
DE ALUMíNIO
E MOLDURAS

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

QUER FAZERMaisNEGÓCIOS?

CLASSIMais
os CLASSIFICADOSMais
PROCURADOS DA REGIÃO.

V7?';y ,

IT3I:ID��0

;'1
* FRANCESA MONTEIRO
* ESMALTADA� MONTÉ1R'O '''.''.'. �'
* ISOLANTE TERMICO �

* ROMANAS
* GERMÂNICA

372-2063 / 9987-�8562 '

Av. Preto Waldemar Grubba, 2473

(47) 371-3512
'"

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

acompanhantes
,

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..

I (47) 9961-8518.
MAICON - Moreno, 1.80, 78kg,

ANE - doce e sexy, com 20 anos, corpo sarado. Tratar:
acessórios, (47) 423-1856. 9905-4668.

DOUGLAS - Moreno claro, 1,75, ROGÉRIO - 29 anos, loiro fogoso,
80kg, corpo elegante, disponível. atendeelasecasais.(47)9119-3509.

I

Sua melhor" opção de pr"azer" '

u4"�>'\N�..,;'", 2A �';�M .

Atendemos Eles, Elas e Casais

Oespedidas de Solteir-o,

rnassaBens er-6ticas

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

r Plu-a anunciar'
311.1.919

2.
"7
5

arquitetura
design

:3
5
4-
"7Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 474

CORTINAS - PERSIANAS - DECORAÇOES
Padráo- <VquetUdade. plM""CI/ .;ewbotw�o-

Cortinas - colchas - Edredons: Almofadas Prontas e

mediRa]Persianas: v.e. rtiC
..

�iS e H.oriz... ontais. e Micro -

Ace_ssório.S de

,

Madeira e Dourados Tecidos N<lcionflls e Impo�:.___
Fone/Fax: (47) 275-0514/ 370-1016

Rua Reinaldo Rau, 520 - Jaraguá do Sul - se.

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

GRUPO DE OASE (DA 3�-FEIRA) -Paróquia Apóstolo Pedro

"Vinde repousar um pouco, a parte, num

lugar deserto, por que eles não tinham tem

po nem para comer, visto serem numero

sos os que iam e vinham." Marcos 6.31.

Parece que a necessidade de recolher-se um

pouco "a parte" também fazia-se necessá
rio para o nosso Senhor Jesus. Como é

bom saber-se compreendido pel� palavra
de Deus também diante do nosso cansaço
e estresse da vida moderna. Todos espera
mos ansiosos pelo descanso, e dentro do

possível por férias, crianças, jovens, adultos
e idosos. I

Como é bom viver a criança na sua .inocên

cia; essa fase única. de nossas vidas em que \

nada nos preoçupa. A juventude que rios -,

em casa _. certamente qualquer lugar pode
. ter seu encanto. Pois de graça temos o sol,
a chuva, o sorriso. De onde procede tudo
isso? É neste momento que somos convi

dados a olhar o doador de todas estas bên

çãos - o Senhor Deus que fios criou a. sua

imagêrn e semelhança. É Ele que também

nos convida para o descanso como parte
ligada ao trabalho.
Além da natureza generosa, o mar e suas
praias e montanhas para usufruirmos nos

sas férias, Ele também nos oferece de graça
a salvação. "Eu lhes dou a vida eterna, .ja
mais perecerão, eternamente, e ninguém as

arrebatará da minha mão." João 10.28.

Feliz a pessoa que permanece fiel a Deus e

fascina, porque ela tem para nós uma men- descansa sobre o seu

sagem de vida. Época de expectativas e
\

amor e a sua fidelidade. Certamente será

ansiedade, quando nos sentimos enamora- abençoado na sua família e viverá do fruto

dos e achamos que nada pode nos atingir. de seu trabalho e como fruto do seu traba-.

Os adultos esperampor férias para, enfim, lho encontrará o seu descanso.

descasarem de .seu trabalho anual e convi- Pensemos nisso. Jesus Cristo está conosco

ver um tempo maior com a esposa e filhos. todos os dias. Ele mesmo disse: "Eis que
Os idosos, aproveitam para estar então estou convosco todos.

mais perto de seus fil�os e netos. os dias até a consumação dos séculos."

Férias na praia, na montanha, no sitio ou Mateus 28.20

DEVANIR DANNA
Presidente do Círculo Italiano de Jaraguá do Sul

�rculo
Italiano

* EXCELENTE NOTíCIA
No Diário Oficial da União do dia 25 de fevereiro de 2002, página nO 37, item XV, o Círculo Italiano
de Jaraquá do Sul, foi reconhecido, através da Portaria nO 152 - de 22, de fevereiro de 2002, como
Entidade de Utilidade Pública Federal. Agradecemos o empenho do nosso Diretor, Dr. Gilberto Pradi

Floriani, no encaminhamento e acompanhamento do processo.

* 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 cozinhei ros".
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!

\
* NOVA DIRETORIA E CONSELHO
Breve teremos novidades. Dia ,22-03-2Q02 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, a partir de agora tornarem- .

se associados 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.

Rua Reinaldo Rau, 86 sala 7 -

Centro - Jaraguá do Sul - SC

CORREIODOPOVO38

RELAÇÕES PÚBLICAS - 373-0091

07/FEVEREIRO/2002 - Reunião sob encargo do companhei
ro Lourival Stoinski, diretor da Comissão de Serviços à' Comu
nidade. Na oportunidade recebemos a visita de membros do
AG UAPÉ (Associação Guararnlrense de Preservação Ecológica),
que nos colocaram seus trabalhos e objetivos.

14/FEVEREIRO/2002 - Reunião ordinária. Iniciada as pri
rnelrasabordaqens sobre a realização do II ROTAPAE JANTAR

DANÇANTE.

FEVEREIRO -,MÊS DA COMPREENSÃO MUNDIAL E A NATU
REZA ...

Quando se fala em compreensão mundial, abre-se um leque
enorme de assuntos que podem ser discutidos em torno de tal

tema; aproveitando a visita do AG UAP É ao nosso clube, gosta
ríamos de usar algumas idéias do pesquisador britânico James

Lovelock, que defende a tese de que a Terra é um sistema vivo,
dispondo de mecanismos de auto-regulação, ou seja, gerados e

regulados pelos processos vitais, que propiciam a manutenção
das condições ambientais necessárias à vida. Todas essas ações
interferem no sistema, para o' BEM ou para o MAL. Segundo
Lovelock, e que é muito interessante, o/corpo humano é formado

por 70% de água e 30% de sais minerais, proteínas e outras

substâncias; composição exatamente igual a da Terra. Assim é
.

que nós, seres humanos, REPRESENTAMOS A TERRA, e em

nossa passagem pelo planeta devemos agregar valor, permitindo
a evolução do ecossistema. Ao observarmos o meio ambiente,
encontramos processos cícl i cos renovadores. Uma pequena bor

boleta, em sua curta existência, sempre deixa o planeta melhor:

seja por seu colorido que encanta, seja por seu trabalho de

polinizar a natureza, seja pelas borboletinhas que nos deixa de

presente. E nós? Qual é 1'10S50 legado? RIOS POLUÍDOS, SE
RES VIVÓS AM EAÇADOS, ECOSSISTEMAS COM PLEXOS
EM DESEQUILÍBRIO, LIXO, RESÍDUOS !ÓXICOS ... OU seri
am pessoas em PAZ, PARQUES PRESERVADOS, PROGRA
MAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, MANEJO INTELIGENTE
DOS RECURSOS NATURAIS, PROGRESSO COMBINANDO
COM ECOLOGIA?! Acreditamos que em cada SER HUMANO,
está a chave para a solução do futuro; A biodiversidade cultural

pede ser a causa de conflitos fatais, por preconceito e intolerân
cia. Em contrapartida, podemos aprender uns com os outros,
como sé fôssemos um grande "quebra-cabeças", e que para
montá-lo completamente, teremos que reunir cada-uma das pe-'
ças; IDÉIAS, CRENÇAS, MODOS DE VIDA, COSTUMES,

, AC EITAÇÃO e COM PR EENSÃO. Contudo, não podemos esque

cer, para viver em um mundo melhor, é preciso merecer.

I
BODAS•••

'

16/FEVEREIRO - Comemora39 anos de união conjugal o

companheiro José Constâncio de Albuquerque e sua esposa
Verônica.

PARABÉNS! SAÚDE E PAZ!
ANIVERSÁRIO ... NO DIA 23 DE FEVEREIRO'COMEMO

RA 97 ANOS DE FUNDAÇÃO O ROTARY INTERNACIONAL.
TODOS NÓS ROTARIANOS ESTAMOS DE PARAB ÉNS!!!

111Tabelionato
.

'. de Notas e

Protestos de

Osnildo Bartel
.. 373-0404

Rua Reinaldo Rau, 61 - sala 1 e 2'
Jaraguá do Sul
Telefones: 371-5531 - 982-0710
Rua Paraíba, 256 - Blumenau
Telefone/Fax: 340-2393

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I
A

INISCENCIAS/0 QUE SE FALA NO SENADO
ALTHOFF AFIRMA QUE

RENOVAÇÃO DEVE CHEGAR

AO COMANDO DACBF - O

atual presidente da Confe

deração Brasileira de Fute
bol.Ricardo Teixeira, não
tem legitimidade para con
tinuar a dirigir a entidade, .

afirmou o senador Geral

doAlthoff (pFL-SC). Para
.

ele, a permanência de Ri

cardo Teixeira à frente da

CBF só serve paramanter
o status quo do futebol bra
sileiro e assegurar a conti

nuidade doJ seus métodos,
prirtcipalmente em sua área

administrativa. O senador
salientou que o momento

éde renovação do futebol.
- Em primeiro lugar,'

foi a instalação da própria
CPI, que permitiu o escla

recimento dos desmandos
e da d�sorganização das
entidades. Em um segun-

do momento, o possível
indiciamento, por partedo
Ministério Público, peças ir

regulares cometidas por
aqueles que foram referi

dos no relatório; e, em ter

ceiro lugar, a renovação
virá àmedida que a legisla
ção impeça este tipo de si

tuação-, salientou.
O senador também dis

se que acredita que o Po

der Executivo deixe de
editar a medida provisória
recomendada pelo relató

rio da CPI, como instru

mento capaz de "fazer vol
tar a transparência e a or

gapizaçã6<ao nosso fute

bol". Além disso, Althoff

assegurou que não respal
dará "qualquer modifica
ção na essência da medida

provisória". "JORNAL
DO SENADO", edição
1.431,página4. \.

Garibaldi - JGS-
Distrito de Veszprém (105)

Falecia no dia 14/
12/1942, aos 80 anos, e

as famílias Emerich

Ruysam, José Ersching,
João Lescovicz e Jorge
Günther e familia, como
mãe, vó, sogra e bisavó,
agradeciam ao dr. Alva
ro Batalha e ao padre
Alberto Jacobs o zelo,
carinho' e conforto du
rante o duro transe.

Atividades�egislativas
na Câmara Municipal

Por que "antiqamente" .Estrada de Ferro Santa

e "outrora"? XC
'

Catarina (1913-1915):
Tesoureiro da Municipa
lidade de Blumenau (1916).

\-

Francisco Fischer Jr.,
Juiz de Direito

ACâmara recebia pro

jeto de lei em 1962, que
criava os distritos de Re

torcida e Itapocuzinho, o
que causava intenso mal

estar naquelas regiões.

Diretoria de Terras e

ColonizaçãoFrancisco Fischer

Júnior, filho do húngaro
Franz Ferenc Fischer,
assumia como primeiro
suplente o cargo de juiz
de, Direito da Comarca

de Jaraguá (ainda não

existia o acréscimo' do

Sul), enquanto duravam

as férias do titular, dr.
Arno Pedro Hoeschl,
este posteriormente fu

turo desembargador, fi
lho de Leopoldo Amo

Hoeschl, este natural da
cidade de Bielo, Provín
cia de Galízia, no então

, Império Austro-Húnga
ro, a 17/10/1850. Fez

os éstudos primários na

terra natal e cursou a Es

cola Real Profissional da'
cidade. Trabalhou na

Polônia. Vem para o

Br�sil com os pais, fixan
do-se em Itajaí, em

-,

1868. Trabalhou na Ia-

voura e em engenho de

serra; Gaspar (SC). De
pois empregou-se na fir
ma Nicolau Malburg.
Trabalhou no comércio

do Desterro (1871-',
1872). Naturalizou-se
brasileiro. Mestre de

cabotagem, dedicou-se
ao comércio costeiro.

Fixou-se em Blurnenau.
Vereador à CâmaraMu

nicipal: de Blumenau
(1887-1889) e seu

vice-presidente (1887-,
1889), deputado à As
sembléia Provincial à 27a
legislatura (1888-
,1889). Cônsul do Impé
ridAustro-Húngaro, em
Blumenau (1904-
1918); Pagador-escritu
rário da Comissão da

O inspetorHugoMund,
deMafra, da Inspetoria do
5° Distrito, divulgava
peloCORREIODOPOVOo
Edital nO 26, dando pra
zo de 30 dias chamando
o interessado do MUNI

cÍPIoDEJARAGUÁ-.
n" 918/35 - Francisco

Koehler, para comparecer
,

à inspetoria para proceder
a selagem da petição, de
acordo com a Lei nO 69,
de 11/8/1939, findo o

qual, não comparecendo,
será arquivado, situado
em Garibaldi.

I

Dizia o jornal local que
faltava criar aindá os dis

tritos de Rio Cerro, Gari
baldi e Rio da Luz, para
ficarem atendidos aqueles
desejosos de um "galho"
para se empoleirar.

Eugênio V Schmô

ckel requeria em plená
rio providência em esco
la de Rio Cerro, com

água contaminada e re-
.

,

queria a remacadamiza-

ção da Estrada Jaragua
zinho e Tifa Rodrigues
que, em novembro de

1962, estavam em pés
simo estado de conser

vação. O Dia de Santa
Catarina era festejado
em plenário. Mas, tam
bém, reacendiam-se os

acalorados debates em

torno do Macaquinho,
onde o prefeito tinha

uma fazenda, tendo-se

que atravessar outromu

nicípio para chegar
àquele local. 'O alcaide
voltava febrilmente,
com trabalhadores, má

quinas e materiais da

Prefeitura. Os vereado-
. res que apoiavam o pre
feito, envergonhados,
abandonavam o plen�o
(sete deles), permane
cendo os quatro da opo
sição, que deixavam ano

tados, para o futuro, os
mandos e desmandos

dos homens públicos, lo
cupletando-se de recur

sos do povo, em provei
to próprio.

(FRITZ VON JARAGUÁ)

Sociedade Esportiva
"União"

Findava-se em 15/2/
43, sob este nome, uma

sociedade no lugar deno
minado de Trindade, Dis
trito de Jaraguá, no Salão

Lescovicz, para a prática
de esportes e reuniões re

creativas e dançantes,
com a seguipte diretoria:

presidente, Antonio Esta

nislau Ayroso; 1 ° secretá

rio, Luiz G. Ayroso; 2° se
cretário, Paulo Bockor; 1 °

tesoureiro, Mathias Sche-
I

uer; 2° tesoureiro, João
Lescovicz; diretor espor
tivo, BatistaAraldi, e guar
da-esporte, " .

Emerich

Watzko.

Ministro húngaro, dr.
Nicolau de Horty Jr.

O CORREIODOPOVO,
em sua edição n? 1.085,
de 12/7/1941, anuncia
va a visita do ministro aci

ma mencionado, que fa

zia-�e acompanhar pelo
cônsul dr. Lajos Boglár,
que visitava a colônia

húngara de Jaraguá.

o JANTAR DAS PANTERAS (180) Sociedade Recreativa

"Garibaldi"Uma tarde, encontrou-se Guimarães Passos, na cida-

de, com um amigo.
.

- Se tivéssemos dois.tostões, jantaríamos esplendida
mente -, informou,

O outro arranjou um níquel, e tornaram, os dois, um
bonde de segunda classe, para São Cristóvão. Em frente à
Quinta da Boa-Vista, saltaram.

- Aonde vamos? =: indagou o companheiro de
Guima.

- Aonde? Vamos comer a carne com que Sua Ma-
.

\
jestade sustenta as feras!

Entraram na quinta. Em frente à jaula das panteras,
estacaram. O beluário, insolente e brutal, intimou-os:

- Os meninos vão embora. Ou vão, ou eu solto os bi-
chos!

'

Um sinal de incredulidade, e ia o homem suspender os
varões, quando os dois dispararam, no rumo do palácio:

- As feras! -, gritaram. - As feras!
O bibliotecário do .lmperador aparece à janela, fazen

do-os entrar. Nesse dia, Guimarães Passos arranjou o seu

primeiro emprego.

."

.Em 11/4/1943 era

fundada a Sociedade Re,
creativa "Garibaldi;', por
tempo �ndeterminado,
para recreações lícitas,
tendo como primeira di
retoria: presidente, Wal

ter Marquardt Jr.; vice
presiden�e, Augu�(),
Meurer; secretário, Fi
délis Wolf; tesoureiro,
Rudolfo Voigt, fundado
res, comerciantes e co

merciários, e mais: João
Steilein, Francisco Len

nert, Conrado We1er,
Bertholdo Kluge, todos
lavradores.

Fazenda Municipal
move ação contra

Bankhardt

A Fazenda Municipal
movia uma ação contra

Tereza, Ana, José Maria,
Martinho e ElisabethBank

hardt, e entravaem jogo um
terrerio no Ribeirão dos

Húnga,ros, que era vendi

do em hasta pública, a

quem oferecesse maior

lance acima de 500$000
(quinhentos mil réis).

.

O falecimento da sra.

Elisabeth Straub Ruysam
PAULO BAR�ETO �� Discurso de recepção na Academia
Bras. de Letras.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Professores da redemunicipal
iniciam curso de capacitação

CORUP.Ã - Técnicos

do Instituto de Tecnologia
Aplicada à Informação ini
ciaram ontem no Municí

pio a capacitação de 30 pro
fessores da rede municipal
para a área de informática.

O curso, que se estende até

sexta-feira, num total de

40 horas, é coordenado

pela pedagoga Ediana
Vaski e visa ensinar como

utilizar os computadores
como recurso pedagógico.
Os educadores conhece
.rão o soft especialmente
desenvolvido pelo insti

tuto p�ra os' ensinos fun

damental e médio, abran

gendo 171 aulas das dife

renes disciplinas.
A secretária de Edu-

'cação, Bernadete Hil

lbrecht, disse que Q c�rso
faz parte do projeto La

boratório de Informática.

"O Município recebeu 27

computadores do Ministé
rio da Educação, que fo

ram instalados em duas

escolas, para o início do

projeto. O objetivo é usá

los como mais uma fer

ramenta no processo
pedagógico, proporcio
nando um trabalho mais

'rico e a qualificação do

ensino", declarou, prome
tendo levar o curso às

outras quatro escolas da
, rede municipal.

O instituto é uma

ONG, de Brasília, que
desenvolve e trabalha com

softs educacionais. Se

gundo Ediana, o pro
grama permite ao' pro
fessor a ampliação do

processo educativo e o

enriquecimento visual e'
auditivo. Na opinião dela,
o curso possibilita ainda o

vínc�lo sala de aula/sala
informatizada, ''A idéia é

reunir a necessidade da

infomática e seus recursos

à educação, inserindo pro
fessores e alunos ao
universo da informática",
explicou, garantindó que
os maiores beneficiado

pelo projeto são os alunos.

O, soft foi desenvol
vido pelo instituto em

1997, mas atualiZado

anualmente, sendo im

plantado nas rede pública
de ensino em todo o

Brasil. Segundo Ediana,
meses após a implantação
do programa, são realiza

das pesquisas para avaliar

a aplicação e a eficácia dos

recursos disponibilizados.
De acordo com Berna

dete, inicialmente, o curso

atingirá 1,5 mil dos 3,6 mil
alunos da redé pública
'municipal. "Pretendemos
instalar laboratórios de
informática nas' demais

escolas do Município. (MC)

Colégio Márista São Luis .promove
primeiro ENVIMAR

II
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• CONSUMIDOR: TELEFONIA CONTINUA LIDERANDO AS RECLAMAÇÕES NO PROCON DE JS

Mais de 50% dos registros feitos
em 2001. foram relativos à área

]ARAGuA DO SUL -

Apesar da redução em

quase 50%, em 2001, as

companhias telefônicas
continuam liderando o

ranking de reclamações no
Procon 90 Município. As
ações são responsáveis por
mais de 30% dos l!egist'ros,
a maioria referente à de

mora na instalação da linha.

Anteriormente, as reclama
ções eram dominada� pe
los lançamentos de ser

viços indevidos e cobrança
de pulso excedente. Dos 82

casos resgístrados este ano,

27 são relativos aos ser

viços telefônicos, seguido
pOl eletrodomésticos e

aluguel, 20%; prestação de

serviços, contratos e juros

de financeira, 10%.
No ano passado, o

Procon registrou 1.472 re

clamações .dos consumi

dores: Deste total, 55%
referiam-se à telefonia. Se

gundo o coordenador-exe

cutivo do órgão, Roberto
Raposo de Oliveira, as

. .

queixas mars comum eram

lançamentos de serviços co

mo telessexo, disque-ami
zade, entre outros. "Hoje,
a maioria das reclamações
são por defeitos nos apa
relhos de celulares, espe
cialmente oxidação nos

terminais", revelou, acres
centando que a dificuldade

é comprovar que o defeito

não é por uso incorreto do

usuário, mas por falta de

mecanismo de proteção.
Em relação ao aluguel,

as principais' reclamações
são multa e "cláusulas abu
sivas" do contrato. Rapo
so de Oliveira lembrou

que a lei garante a pro

porcionalidade na rescisão

contratual para a cobrança
damulta. Ele explicou que,
apesar de algumas vezes o

�ontrato prevermulta igual
a três meses de aluguel, a

cobrança é ilegal. "O cál

culo da multa' a ser paga na

rescisão é o seguinte: multi
plica-se o valor �o aluguel
pelo da multa definida no

contrato, divide o resultado

por 12 (um ano) e multi

plica essenúmero pelo,s
meses restantes do contra-

to", explicou.
Sobre os juros de fi

nanceiras, o coordenador

disse que o Procon busca

a mediação entre a ins

tituição e o cliente. "Caso

não seja possível um acor

do, orientamos o consumi
dor a depositar o valor em
juízo' e aguardar a decisão

judicial", revelou, lernbran
,do que o Procon é um

órgão administrativo para
acordos. ''As audiências são

mediações, cujo objetivo é

evitar que as ações sigam
para o juizado", comple
tou, informando que, no

ano passado, 83% dos

registros foram resolvidos

por acordo entre as partes.
I

'

(MAURíLlQ DE CARVALHO)

Delegacia Regional terá dez novos funcionários
- , -

]ARAGUÁ DO SUL - A

carência de 'funcionários

na Delegacia Regional
de Polícia da comarca -

Jaraguá do Sul e Corupá
- deverá ser amenizada
a partir do final de julho
ou começo de agosto.
Essa é a expectativa do

delegado regional Adal
berto Ramos, que aguar
da a nomeação de seis

investigadores, dois es

crivãos, um médico-le

gista e um técnico cri

minalista. A Polícia Civil

realiza concurso público
este ano para a contra-

Com o tema" Conviva ... e vive.com

entusiasmo", Q colégio Marista Sao Luis,
através do Setor da Pastoral, está realizando o

primeiro ENVIMAR (Encontro de Convivência

Marista).
O encontro é direcionado para alunos do'

ensino médio e tem como objetivo oportunizar
momentos de conhecimento mútuo e

entrosamento entre os mesmos, bem como a

sua acolhida na comunidade.
O ENVIMAR será realizado nas dependências
do colégio, tendo início no dia 1Q de março, às

20h30 e término às 16 horas do dia 2.
De acordo com Andréa Gomes, coordenadora
do SOR (Serviço de Orientação Religiosa), a

programação é variada para atender também
as expectativas de todos os participantes.

" Venha conviver e transmitir entusiasmo, se
você sabe o que quer participe",

conclui Andréa.

tação de novos fun

cionários.

A primeria fase acon

teceu em janeiro e a se

gunda está prevista para
este mês. Os aprovados

\

iniciam o curso - de

quarto meses, na Aca

demia da Polícia, em

Florianópolis, em abril.

"Os policiais serão no

meados, tão logo con

cluam o curso", infor
mou o delegado Ramos,
lembrando que a distri

buição dos futuros fun-.
cionários na comarca de
verá atender as exigên-

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Membros titulares da sociedade Brasileira de

Ortopedia e Traumatologia

cias e as necessidades das

repartições. ''AI Secretaria
de Segurança poderá, na
própria nomeação, definir
o destino dos policiais",
informou.

, O delegado fez ques
tão de frisar que a falta

de funcionários não é um '

problema exclusivo de

J araguá do Sul, mas de

todo o Estado. "É exata

mente por isso que a se

cretariado que, apesar de
não ser o número ideal

para a regional, os novos
policiais "darão outra

dinâmica aos trabalhos".

't:, Agência Matrimonial
, .Ctube de Amigos ,

"

'Voeê está Solitário (a)?
Quer encontrar um(a) cornpenhetrora) ideal?

Façà lá Se!) cadª-�ro!
A Agência Matrimonial possuí centenas de
candtdatoeras) cadastrados em todo estado.

Desconto especial para candidatos acima de 45 anos

LIGUE JÁ
Fone:{47} 3035-700:1 atend. até, 22 h. anu

Segundo ele, o registro
de licenciamento de veí

culos é responsável por
cerca de 45% dos servi

ços da delegacia, seguin
do Psla emissão de car

teira nacional de habili

tação.
AVISO - O delegado

.Rarno s lembrou que o

prazo para a renovação e

regularização do alvará de

licença ence'rrou-se no

último dia 28. "Em prin
cípio, a Polícia irá informar
sobre o prazo e orientar,
mas vai fiscaliar com

rigor", prometeu. (MC)

370-7919
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.HOMENAGEM: SESC PROMOVE ATIVIDADES DESTINADAS,AO PÚBLICO FEMININO

;1

]ARAGuA DO SUL -

Aproximadamente 1,5 mil

mulheres devem participar
da Semana da Mulher,
promoção que o Sesc está

desenvolvendo na cidade
desde ontem e prossegue até

sexta-feira, em homenagem
ao Dia Internacional da

Mulher, comemorado no

dia 8 de março.. "É uma

forma de valorizar as mu

lheres e oferecer atividades

que estimulem a auto-estima

e a valorização pessoal",
argumenta a gerente do

Sesc/deJaraguá do Sul,Mery
Laise Warrnling.

As atividades, todas

gratuitas, iniciam às 9 horas

e encerram às 22 horas. Os

profissionais à disposição
estão trabalhando como

voluntários nas áreas de
(

manicure e pedicure, corte
de cabelo, depilação, mas
sagem estética, curso rápido
de bombom, .teste de visão

e palestras sobre a partici
pação da mulher no mer

cado de trabalho. Toda a

programação está concen

trada na sede do Sesc, na

Epitácio Pessoa.
. )

Na avaliação da màni

cur� Marlise Berndt, 41

Edson J un kes/C P -

Cendy Luçoli, 19 anos, acha fundamental a troca de experiências e de serviços

anos, oferecer seus serviços
gratuitamente para outras

mulheres é uma maneira de

colaborar com o Sesc, am
pliara clientela e ao mesmo

tempo homenagear as

companheiras. "Estamos, a
cada geração, descobrindo
nosso valor e nosso lugar na
sociedade. Felizmente, as

coisas' estão mudando para
nós", acredita Marlise.

Para a funcionária da
Seifert (responsável pelo
exames de visão), Cendy
Luçoli, 19 anos, este tipo de

atividade permite a troca de

- "COLÉGIO MARISTA SÃO uns IN,ICIA PROJETOS
EDUCATIVOS EXTRACURRICULARES"

Ao longo de sua trajetória educativa, o Cõlégio Marista
São Luís tem pautado sua proposta pedagógica
essencialmente na formação integral. Desta forma, ,

um grande número de atividades extracurriculares são

proporcionados aos educandos, para que os mesmos
possam desenvolver suas mais diferentes

potencialidades. Sintonizado com as atuais tendências
da educação, o Colégio Marista São Luís desenvolve
um amplo projeto esportivo, oferecendo a seus alunos

.

a oportunidade de aprendizagem e crescimento em

várias atividades: basquetebol, voleibol, futebol de
salão, xadrez, tênis demesa, karate, capoeira e dança.
O Colégio oferece aos professores e pais atividades
em três modal·idades: futsal, voleibol e dança.
Além das atividades esportivas daremos continuidade
ao EDA e REMAR, teatro e artes,
O Colégio Marista São Luís através destes'

empreendimentos, procura formalizar o seu fiel

compromisso em educar através de uma proposta
educativa apoiada em valores cristãos e humanísticos,
que caracterizam em elementos imprescindíveis para
a construção de vida digna para �odos.

Prof. Claudio Tubbs
Coordenador de Esportes

informações e de serviços.
Ela informa que a Seifert

oferece, para quem- fizer o

exame no Sesc, desconto de
até 50% no preço da con

sulta e 20% na compra do

primeiro óculos de grau. A

promoção é válida apenas
. esta semana e para asmulhe

res que fizerem o exame de

visão no Sesc, durante a

Semana da Mulher.

Apesar do entusiasmo, a
maioria das mulheres que

compareceu ao primeiro dia

da Semana da Mulher afir

mou desconhecer os moti-

vos que originaram a criação
do Dia Internacional da

Mulher. "Ouvi falar alguma
coisa sobre mulheres que
foram queimadas dentro de

,

um fábrica, nos Estados

Unidos, há muito tempo",
afirma Cendy.

O Dia Internacional da
Mulhermarca a luta das mu
lheres operárias que foram

queimadas vivas dentro de
uma fábrica por exigirem
melhores condições de tra

balho. O fato aconteceu no

final século 19, nos Estados
Unidos. (MHM)

Centésima reunião da AJAP
No dia 14 de agosto de 1990, reuniram-se na residência
de Ricardo e Maria Helena Faldens, determinados a

fundar a Associação Jaraguaense de Artistas Plásticos
de sigla AJAP as seguintes pessoas: Maria Helena

Feldens, Marina Lueders, Ruth Borgmann, Sérgio Canfield
e José Alberto Barbosa e a AJAP foi fundada sim.
Da segunda reunião participaram também l.eclr Bona,
Vera Triches, Adolfo Zimmermann e Inácio Carreira, no
dia 6 de março de 2002 será a centésima reunião da

Associação que conta agora com 28 integrantes.
Aproveitamos para convidar todos os associados da
AJAP que já foram informados através de circular que
lhes é enviada mensalmente comunicando dia, hora e

local da reunião mensal. No dia 06/03/02 será a

centésima e merece ser prestigiada. Haverá uma singela
homenagem aos cinco que tiveram a idéia e a

concretizaram.
'Sem dúvida esta louvável iniciativa contribuiu para
incentivar inúmeros artistas em Jaraguá do Sul que já
têm trabalhos seus no exterior e com seus nomes em

livros, em galerias, em leilões, nà Internet, etc. Jaraguá
do Sul conta atualmente com número expressivo e bons

artistas, graças a iniciativa de pessoas que pensam no

futuro e fazem acontecer de imediato.
Presidente - Maria Helena Feldens
Secretária - Marlene Elizabeth Mann

.i
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namento, entre outros

detalhes. Os participantes
também assistem um vídeo

que mostra o que é o

acervo museológico, im
portância da preservação
do patrimônio cultural

arquitetônico e conceitos

básicos de museografia.
"Dest� fo�ma os profes
sores contam com subsí

dio a mais nas escolas,
depois desta parte teórica,
os visitantes do museu pas
sam por ação educativa,
que tra�acse de jogos inte
rativos", salienta Eliza.

A educadora enfatiza

, que as crianças que visitam
o I?useu têm oportuni
dade de conhecer a história

de Jaraguá do Sul e per
ceber que também faz

parte deste contexto.

A segunda parte deste

curso preparatório será

realizado no segundo
semestre do ano, mas ainda
não tem data estipulada.
(FR)

Professores fazem curso de
-,

capacitação no museu de JS

Bolsa de Estudos para Alunos deBaixa

Renda-Familiar, em nível de graduação

Local da Inscrição: Secretaria de Educação e Cultura no

prédio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, à rua
Walter Marquardt, 1_2-11, Bairro: Vila Nova.

I Período: De 11 a 15 de março de 2002.
Horário: das 7 horas e 45 minutos às 17 horas.
Documentos:

a) fotocópia da Carteira de Identidade e CPF;
b) resumo da matrícula da instituição de ensino e valor
da mensalidade;
c) fotocópia das contas de água, luz e tefefone

(recentes);
.

d) se colaborador de alguma empresa, declaração do

setor competente, de que não é beneficiado com auxílio
na mesma;

e) declaração da instituição de ensino superior de que
não recebe nenhum benefício financeiro similar (a

.

instituição deve declarar que não concede bolsa àquele
aluno e que não há repasse para o referido aluno-através
da ,instituição);
f) comprovante de rendimento individual e familiar (caso
receba seguro desemprego, anexa) cópia; caso seja
autônomo,' anexar declaração de rendimentos, assinada

/

também por duas testemunhas - declaração disponível
no local da inscrição). Caso não tenha rendimento,
anexar declaração de não rendimento ..

g) fotocópia da certidão de éasamento;
h) fotocópia da certidão de nascimento dos filhos;
i) 01 foto 3x4

j) fotocópia do comprovante de pagamento de aluguel
ou financiamento de casa própria;
k) fotocópia de comprovante de pagamento de'

transporte (passe mensal ou nota fiscal ou recibo);
fotocópia da carteira de identidade.

]ARAGuA DO SUL - Os

professores que preten
dem levar seus alunos para
visitar o Museu Histórico

de Jaraguá do Sul Emílio
da Silva só poderão o fazer

caso tenham feito curso de

. capacitação promovido
pelos responsáveis do local.
O curso teve início dia 25

de fevereiro e já preparou
aproximadamente 230

educadores da rede mu

nicipal de ensino. "Nós

vamos estender o prazo
do curso e marcar outras

datas' porque tem muitas

escolas que não encarni

nharam professores, prin
cipalmente da rede esta

dual", explica a educadora

Bliza Difenthaler.
Ela diz que esta pro

posta de trabalho do mu

seu tem o intuito de mos

trar para os professores
conhecimentos básicos do

museu, como normas de

conduta, cuidados neces
sários, horários de funcio-

Semana da Mulher deve prestar
atendimento a 1,5,mil pessoas

II
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LOTERIAS
1/3/2002

Dupla sena

concurso: 31

la faixa:
05 - 19 - 20 - 29 - 32 - 43

20 faixa:
31 - 35 - 36 -46 - 47 - 49

2/3/2002

Megasena
concurso: 341

05 - 16 - 22 - 23 - 43 - 56

Quina
concurso: 962

22 - 25 - 47 - 51 - 74

Lotomania
cohcurso: 194

09 - 13 - 18 - 22

28 - 33 - 34 - 37
41 - 46 - 48 - 62

63 - 65 - 72- 76
77 - 85 - 87 - 93

Loteria Federal
concurso 03620

1 ° - Prêmio: 22.014
2° - Prêmio: 67.339
3° - Prêmio: 66.931
4° - Prêmio: 00.012
5° - Prêmio: 14.316

Maior pontuador da
Superliga é da Intelbras

SÃO JOSÉ - Encerra

da a 1 a fase da Superliga
Masculina de Vôlei 2001/
02, a estatística da Confe

deração Brasileira de Vô

lei (CBV) confimou um

atleta da Intelbras/São
José como o maior pon
tuador até aqui. O oposto
Boi, de 21 anos, é mais

uma vez um dos principais
destaques da competição
entre os atacantes. Erri 12

jogos, ele totaliza 214 pon
tos, média de 17,8 por

Jogo.
Boi lidera o ranking de

pontuação desde a 2a

rodada e apenas na 10a foi
.

superado, momentanea-

mente, por Tubá, do Shop
ABClSanto André, que é

o segundo colocado, com
207. Após a 12a rodada,
Boi recuperou a primeira
posição. Dos 214 pontos,
o atacante da Intelbras/São
José marcou 186 em jo
gadas de ataque, 19 no

bloqueio e nove de saque.
"

O principal,objetivo de Boi

a partir do início da 2a fase

na próxima quinta-feira,
além de manter a liderança
�ntre os pontuadores, é

levar a equipe a melhorar

a posição geral. "Vamos
brigar pelo 70 ou 80 lugares
com disposição redobra

da", afirma .

íID) 9lJv� 8. Jlennw
V c:RMr lOS9 - (PF, 468859l57/OO

Médico Oftalmologista
Especialização: Hospital de ClÍlJjcas Estado do Rio de Janeiro

e Curso na Sociedade Brasileira de Oftalmologia do Rio de Janeiro

Agora com atendimento aos sábados das 9 as 12 horas

-, Av. Mal. Deodoro 776· Sala 12· Ed. Maximunn Cenler Fone: (047) 275-1 ISO

I ESTRÉIA: EQUIPE VENCEU O TIME DA ULBRA, POR 3 A 2, NA NOITE DE ONTEM

Malwee estréia com vitória

na 21a TaçaBrasil deFutsal
CARLOS BARBOSA/JA

RAGUÁ DO SUL -- A

equipe Malwee/FME
venceu a VIbra por 3 a 2

na tarde de ontem em

Carlos Barbosa (RS) na

estréia da fase final da 21 a

Taça Brasil de FutsaI. O

time jaraguaense, que
enfrenta o Camocin, do

Ceará, amanhã, pela se

gunda rodada, terá um dia

para recup�rar o ala Cacau

que se contundiu ainda no

primeiro tempo da partida
contra os campeões gaú
chos de 2001.

Os dois times co

meçaram o j?go mos

trando grande preocu

pação defensiva. Sem

armar jogadas de ataque
mais produtivas, Malwee e

VIbra somente começaram

a ameaçar os goleiros a.

partir dos sete minutos.

E o primeiro aconteceu
quando a equipe cata-

. .

nnense rn ais marcava

presença no ataque. Num
descuido da defesa, o pivô
Lenísio chegou ao gol
de Franklin aos 8'30" e fez

1 a O para os gaúchos.
Mesmo em desvantagem
a: Malwee continuava

mandando em quadra e até

o final do primeiro tempo
já havia mandado três

bolas na trave do goleiro
Tiago.

O segundo tempo
começou e novamente a

defesa catarinense des

cuidou-se.

Desta vez, Fabiano

aproveitou um jogada de

Lenísio para ampliar a

vantagem aos 4'12". A

virada de jogo come

çou com a entrada de

Marcel.

O técnico Fernando

Ferreti colocou o ala mais
descansado e numa jogada
individual ele conseguiu
livrar-se de seu marcador

e diminuiu para 2 a 1 aos

6'20".

Dois minutos depois o
pivô Maicky dominou a

bola na linha dos 10

metros e, sem marcação,
acertou um chute forte no

ângulo direito de Tiago
estabelecendo o empate.

O desempate veio aos

11'50" através de Júnior
que aproveitou um rebate

da defesa gaúcha depois de

um chute de Manoel

Tobias.

Cargas aéreas
nacionais e -internacionais

Fones: (Oxx47) 371-0363
(Oxx47) 275-0651

Rua Cei. Procópio Gomes, 246/E-mail.:brasil@netuno.com.br
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• EVENTO: ORGANIZAÓORES PREVÊEM A REALIZAÇÃO DE CERCA DE 140 JOGOS NO FIM DE SEMANA

FME e escola de inglês promovem(

6a edição da Wizard StreetbaU
]ARAGUÁ DO SUL -

Este fim de semana será re

alizado o 6° Wizard Stre

etball, promovido pela
Fundação Municipal de
Espotes em conjunto com
a Escola Wizard Idiomas.

O evento, que acontece na

Praça Ângelo Piazera, vai
reunir atletas entre 10 a 18

anos em seis cate-gorias,
sendo três masculinas e três

femininas. No Infanto

masculino a idade é 16

anos e, no feminino, é li

vre. A expectativa dos

organizadores. da compe
tição é envolver apro
ximadamente 60 duplas e

realizar cerca de 140· jogos. -

No sábado as provas co

meçam às 13h30 e, no do

mingo', às 8h30, prosse
guindo no período da tarde.

-- A intenção é apro
ximar a família dos atletas,
promover a integração da

comunidade, além de di

fundir esta modalidade es

portiva na cidade --, des

taca o técnico de basquete
da Fundação Municipal de
Esportes, Airton Schiochet
(Ito). Ele enfatiza que o in- Objetivo do evento é integrar atletas e a comunidade

tuito do campeonato não

se restringe em avaliar a

técnica do atleta, mas

oportunizar uma atividade
física como lazer. "Muitos

jogadores vêem com os

cabelos pintados, são ir

reverentes ao escolher o

nome da dupla; utilizam
se bastante da criativi

dade", diz.
As pessoas que dese

jam efetuar suas inscrições
podem comparecer à sede

nova da Wizard Idiomas,
localizada na Rua RuaGui

lherme Weege, 85 (antigo
prédio do Café Bauer). O
valor por duplas é R$
10,00 na categoria Mirim

(até 12 anos); R$ 12,00, na
Infantil (até 14 anos), e R$
15,00, na Infanto (até 16).

As duplas que garanti
rem a primeira colocação
receberão troféus e, os que
ficarem em segundo e ter

ceiro lugares ganharão
medalhas. Durante a reali

zação do evento haverá

ambulância para prestar
atendimento de primeiros
socorros em casos de aci

dentes. (FABIANE RIBAS)

CME promoveu torneio de vôlei de areiano final de semana
MASSARANDUBA -- Os resultadoes foram A responsável pela nato de futebolde areia. As

Este final de semana foi re- os seguintes: no Sub-17 CME, MirianeJacobows- pessoas que desejam efe-

alizado o Torneio Aberto masculino, primeiro lugar ki, agradece o apoio dos tuar suas inscrições têm

de Vôlei de Areia em du- para a dupla RH, seguida patrocinadores Eletrônica prazo até amanhã, na

pla, promovido pela Co= de The Boys, Rodolpho e Utech, LojaCentral, Osiléia CME.

missão Municipal de Es- Anderson's.Nomasculino Calçados, PadariaBublitz, O valor é de R$ 40,00
portes. O evento contou Adulto, a dupla Guarami- Tintas Neumann, Acade- por equipe, podendo ins-
com a participação de rim garantiu a primeira co- mia Pop Sport, Confeções crever até 16 jogadores, ca-
nove equipes no feminino; . locação, à frente de Ne- Hitan,AgropecuáriaKerns- tegoria adulto .

sete no masculino, e cinco go/Djoni, CSM eMirage. ki, Loja Cidaben, Papela- Mais de cinco equipes
no Sub-17 masculino. Os No feminino Adulto, pri- ria,CPM e Prefeitura. estão inscritas na competi-
vencedores de primeiro a meiro lugar para a Fersil, Para a segunda quinze- ção. Mais informações
quarto lugar r�ceberam seguido de Grazikate, Lili- na deste mês está prevista pelo telefone 379-1203.
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SPORTIVAS
CRUZ DE MALTA
A equipe do Cruz de Malta está participando do

Campeonato da Liga Municipal de Pomerode, que
teve início no domigo. O primeiro adversário da

. equipe jaraguaense foi o Água Verde, de Timbó, na
.

casa do adversário. Nos aspirantes, o Cruz de Malta

venceu por 2 a 1 e, nos titulares, empatou por 1 a 1.

O próximo confronto será neste fim de semana; no
Estádio Cruz de Malta, contra o time do

Hamenguinho, de Rio dos Cedros, Os jogos.come
çam às 13h30, nos aspirantes, e às 16 horas, nos titu-
lares.

.,

CANOAGEM
Os canoístas jaraguaenses vão disputar a Copa de

Canoagem de Descida, válida pela primeira etapa do

campeonato catarinense da modalidade, que aconte

ce nos dias 16 e 17 de março, na cidade de Blumenau.

Cerca de dez adeptos deste esporte vão representar
o Município nas categorias Júnior (16 a 18 anos),
Sênior (19 a 29 anos) e Master (mais de 30 anos).

INTERBAIRROS DE FUTSAL
A FME (Fundação Municipal de Esportes) de Corupá
vai realizar na próxi�a sexta-feira, dia 8, reunião en

tre os responsáveis pela entidade e representantes de

equipes de cada bairro que pretendem participar do
Campeonato Interbairros de Futsal 2002. O encon

tro vai acontecer na sala de reuniões da FME, locali
zada no Ginásio de EsportesWillyGermano Gessner,
a partir das 20 horas. 'A expectativa dos organizadores
do evento é envolver em média 12 equipes, três a

mais que no ano passado.

o Melhor Atendimento no Horário Certo Para Você Fones: 371 0611 - 371 0101
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




